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والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

 ملخص:
اإدارة التعلم  اأثر توظيف نظام  هدفت الدرا�شة اإىل الك�شف عن 
طلبة  لدى  والتجويد  التالوة  مهارات  تنمية  يف   )Blackboard(

الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة امللك فْي�شل.
يف  الدرا�شة  عينة  ومتثلت  التجريبي،  املنهج  ا�شتخدام  جرى 
ونظام  مالحظة،  بطاقة  اأداتْي:  الدرا�شة  ا�شتخدمت  طالبًا،   )40(
فروق  وجود  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت   ،)Blackboard( التعلم  اإدارة 
)α≤0.05( بي متو�شطي  اإح�شائية عند م�شتوى دللة  ذات دللة 
البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية  ال�شابطة  املجموعتي  درجات 
كانت  فقد  والتجويد،  التالوة  مهارات  تنمية  يف  املالحظة  لبطاقة 
هناك فروق ذات دللة اإح�شائية ل�شالح املجموعة التجريبية على 
تعلم مهارتْي: �شحة التالوة، وتطبيق اأحكام التجويد، ومل تكن هناك 
الطالقة، وا�شتخراج  اإح�شائية على تعلم مهارتْي:  فروق ذات دللة 
التعلم  طرق  بي  الدمج  ب�رضورة  الدرا�شة  واأو�شت  التجويد،  اأحكام 
التعلم ب)Blackboard( يف تنمية مهارات التالوة  التقليدية وطرق 

والتجويد.
الكلمات املفتاحية: نظام اإدارة التعلم )Blackboard(، تنمية 

مهارات التالوة والتجويد، جامعة امللك فْي�شل.

The Impact of Using Learning Management Sys-
tem (Blackboard) on Developing the Skills of Reci-
tation and Tajweed of the Holy Qur›an among Stu-
dents of Islamic Studies at King Faisal University

Abstract:

This study aims at investigating the effect of using 
(Blackboard) on developing the skills of recitation and 
Tajweed of the Holy Qur›an among students of Islamic 
studies at King Faisal University.  The experimental 
design was used and the sample of the study consisted 
of (40) students. The study employed two tools, 
observation card, and Learning Management System 
Blackboard. The most important results of the study 
show there are differences statistically significant at 
the significance level of (a≤0.05) between the average 
degrees of the controlling group and the experimental 
group in the post application of observation card 
regarding developing the skills of recitation and 
Tajweed of the Holy Qur›an.  There are differences 
statistically significant in favor of the experimental 
group to learn the following two skills, the right 
way of the Quranic recitation and the application of 
Tajweed rules. There are no differences statistically 
significant in learning the following two skills: fluency, 
and extracting Tajweed rules. The study recommends 
the need to integrate conventional learning methods 
with Learning Management System (Blackboard) to 

develop the skills of recitation and Tajweed of the 
Holy Qur›an. 

Keywords: Learning Management System 
(Blackboard), developing the skills of recitation and 
Tajweed of the Holy Qur’an, King Faisal University.

املقدمة:
اليوم ي�شهد تطوراً كبرياً يف تكنولوجيا املعلومات  العامل  اإّن 
تكنولوجيا  تطبيقات  لتوظيف  الدول  معظم  واجتهت  والت�شالت، 
من  يجعل  وهذا  التعليم،  فيها  مبا  املجالت  كافة  يف  املعلومات 
عن  تبتعد  واأن  التعليمية  اأنظمتها  تطور  اأن  املجتمعات  )واجب 
واأ�شاليب  جديدة  باأمناط  تفكر  واأن  التقليدية،  اجلامدة  القوالب 
الإلكرتوين  التعليم  التنمية، وي�شكل  تن�شجم وحاجات عملية  حديثة 
التنمية يف  ت�شتجيب حلاجات  التي  التعليمية احلديثة  الأنظمة  اأحد 

املجتمع( )�شيام، 2013، 192(.
املقررات  جمموعة  جمرد  من  اأ�شمل  الإلكرتوين  التعليم  يعّد 
التي تقدم من خالل املواقع الإلكرتونية، ويتعدى ذلك اإىل العمليات 
التي يجري من خاللها اإدارة جميع ن�شاطات عملية التعلم بكاملها 
وتنفيذها وتقييمها، مبا يف ذلك ت�شجيل دخول الطلبة، وتتبع تقدمهم، 
وت�شجيل البيانات، واإعداد التقارير حول اأدائهم، وبذلك يرتكز التعليم 
الإلكرتونية،  التعلم  عمليات  لإدارة  حا�شوبية  نظم  على  الإلكرتوين 
  )Learning Management System LMS( تعرف بنظم اإدارة التعلم
)املركز الوطني للتعلم الإلكرتوين والتعليم عن ُبعد)2012((، فهي 
اأنظمة )تعمل كم�شاند ومعزز للعملية التعليمية، وهي برامج ت�شاعد 
على تخزين حمتوى املقررات اإلكرتونيا واإدارتها، ون�رض المتحانات 
واإمكانية  اأن�شطتهم،  ومتابعة  الطلبة،  �شجالت  واإدارة  وتقييمها، 

التوا�شل بي الطلبة واملدر�شي( )اخلليفة، 2008، 5 - 6(.
من   )Blackboard( نظام  اأن   )377  ،2010 )بدوي،  يو�شح 
التعلم  اإدارة  اأنظمة  واأحد  اأحد الربجميات مغلقة امل�شدر)التجارية( 
 )Blackboard( يف جمال التعليم الإلكرتوين، وهو من اإنتاج موؤ�ش�شة
على  مم  �شُ وقد  بوا�شنطن،  املبا�رض  اخلط  على  التعليمية  للخدمات 

اأ�ش�س تعليمية لت�شاعد املعلمي على توفري بيئة تعليمية اإلكرتونية.
هيئة  ع�شو  ي�شممها  اختبارات  مناذج  النظام  هذا  يقدم 
لالختبارات  الذاتي  الت�شحيح  واإمكانية  خمتلفة،  باأنواع  التدري�س 
فني  دعم  ويوفر   ،)D2L(الإلكرتوين التعلم  اإدارة  برنامج  با�شتخدام 
اختبارات يف  والطالبات، كما يوفر مراكز  الطلبة  وم�شاعدة خلدمة 
اأدوات  النظام  ويقدم  النهائية،  الختبارات  لأداء  اململكة  مناطق 
لتقييم الطلبة وحتديد م�شتوياتهم ومدى تقدمهم التح�شيلي، ويعطي 
النظام ع�شو هيئة التدري�س ميزة تق�شيم املتعلمي اإىل جمموعات، 
وي�شع لكل جمموعة ملفات م�شاركة لها، كما يعطي النظام لع�شو 
لهم  ال�شماح  اأو  ملقرراتهم  الطلبة  اإ�شافة  اإمكانية  التدري�س  هيئة 
بالت�شجيل الذاتي يف اأي مقرر ب�شكل مبا�رض ح�شب خّطتهم الدرا�شية، 
النظام ميزة متابعة املتعلم يف كل مكان من بداية دخوله  ومينح 
مكوثه  وزمن  فيها،  يدخل  مرة  كل  يف  خروجه  وحتى  النظام  على 
فيه، كما يوفر الأمان من خالل بيئة اآمنه لإجراء التجارب اخلطرة، 
عبء  دون  امل�شتجدات  كافة  ملتابعة  التقارير  وي�شدر  واملحاكاة، 
من  التدري�س  هيئة  ع�شو  على  العبء  يخفف  بذلك  وهو  اإداري، 
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املراجعات والت�شحيح ور�شد الدرجات، كما ميكن ربط هذا النظام 
والأ�شاتذة  للطلبة  وي�شمح  الأخرى،  الإلكرتونية  التعلم  اأنظمة  مع 
Black� )االتفاعل مع هذه الأنظمة وب�شكل متكامل، ويتوافق نظام 
 ،)IMS( )scorm( ومعيار  العاملية مثل معيار  board( مع املعايري 

هوية  من  بالتحقق  اخلا�س   )Kerberos( برتوكول  يدعم  كما 
تقييد  ويدعم   )CAS( املركزي  التحقق  خدمة  ويدعم  امل�شتخدم 
الو�شول ح�شب ال�شالحيات املمنوحة لهم.)موقع اجلامعة ال�شعودية 
الإلكرتونية )https://goo.gl/oy1QCA( )موقع جامعة امللك فْي�شل 
https:// العزيز  عبد  امللك  جامعة  )موقع   )https://goo.gl/v4eP65

.)goo.gl/CnzSxR

 Ojo, D., and Olakulehin, F., 2006 (Bradford,( يوؤكد كل من
P., Porciello, M., Balkon, N., and Backus, D., 2007) ( Teki�

narslan, E., 2009(  اأن برجمية )Blackboard( تراعي مبادئ التعلم 

الفّعال، فهي ت�شجع املتعلم على التوا�شل والتفاعل مع املعلم ومع 
زمالئه، وذلك ا�شتناداً لإر�شادات معلمه، وتعليماته واأنظمة املوؤ�ش�شة 
التعليمية حول عملية التوا�شل، وت�شليم الواجبات، والختبارات، كما 
اأن الواجبات اجليدة امل�شممة واملجدولة زمنيا ت�شهل وت�شاعد على 
بينهم،  الجتماعي  والتفاعل  امل�شاركة  وتعزز  الطلبة،  التعاون بي 
وهي ت�شجع التعلم الن�شط من خالل تقدمي م�شاريع للمتعلمي فردية 
كانت اأو جماعية، وت�شهل تقدمي تغذية راجعة فورية من خالل نظام 
الت�شالت الذي توفره للمعلم وللمتعلم يف اآن واحد، مما ي�شاعد على 

بناء جمتمع �شفي متعاون على ال�شبكة.
اأما عن دور )Blackboard( يف تنمية مهارات تالوة وجتويد 
حل�شة  والتعليمية  التعلمية  العملية  جناح  فاإّن  الكرمي،  القراآن 
التالوة يكمن يف مراعاة املبادئ العامة لتعلم وتعليم تالوة القراآن 
الكرمي وتنمية مهاراتها، و)blackboard( عبارة عن نظام متكامل 
ويوفر  تزامني  وغري  تزامني  ب�شكل  التعليمية  العملية  باإدارة  يقوم 
هذا  ي�شتطيع  وبذلك  ال�شتخدام،  و�شهلة  اآمنة  تعلم  بيئة  للمتعلمي 
النظام مراعاة املبادئ العامة لتعلم وتعليم التالوة، وبالتايل ي�شهم 
وب�شكل كبري يف تنمية مهارات التالوة لدى الدار�شي، وهذه املبادئ 
ميكن ا�شتخال�شها من الأهداف العامة والأ�شاليب الرتبوية الواردة 
يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية والنظريات الرتبوية احلديثة، ومن 
والتدريب  وامل�شافهة،  التلقي   :)64  ،2009 )اجلري�شي،  اأبرزها 
ال�شحيح،  الأداء  وتعزيز  الأخطاء  وت�شحيح  والتدرج،  واملمار�شة، 

وت�شجيع املتعلم على التعلم الذاتي.
تتميز برمجية )blackboard( بالقوة بالن�شبة لالأنظمة الأخرى، 
حيث قدم هذا النظام فر�شًا تعليمية متنوعة من خالل ك�رض جميع 
احلواجز والعوائق التي تواجه املوؤ�ش�شات التعليمية واملتعلمي، كما 
اأن هذا النظام �شاعد املوؤ�ش�شات التعليمية على ن�رض التعليم بقوة عرب 
الإنرتنت، كما ميتاز باملرونة وقابليته للتطوير والتو�شع. )ال�شحات 
اإيجابيًا يف عملية التعلم  اأثراً  وعو�س، 2008، 150(، وهذا ُيحدث 
من  كثري  اأكدته  ما  وهذا  التعليمية،  للمادة  املتعلمي  تقبل  ويف 
الدرا�شات العربية والأجنبية، فقد هدفت درا�شة )البال�شي، 2016( 
اإىل التعرف على اجتاهات اأع�شاء هيئة التدري�س بجامعة حائل نحو 
ا�شتخدام نظام )blackboard(، ومت تطبيق مقيا�س اجتاه ل�شتطالع 
الراأي يتكون من )32( عبارة وفقًا ملقيا�س ليكرت اخلما�شي، وُطبق 
الباحثة  )82( ع�شو هيئة تدري�س، وتو�شلت  على عينة مكونة من 

هيئة  اأع�شاء  لدى  اإيجابية  اجتاهات  وجود  اإىل  ت�شري  نتائج  اإىل 
التدري�س بجامعة حائل نحو ال)blackboard(، كما مت التو�شل اإىل 
عدم وجود فروق يف الجتاهات نحو ا�شتخدام ال)blackboard( بي 
اأع�شاء هيئة التدري�س �شواء من حيث النوع �شواء ذكر اأو اأنثى، وكذلك 

يف طبيعة عملهم يف الكليات �شواء النظرية اأو العملية.
2015( اإىل الك�شف عن اجتاهات  وهدفت درا�شة )ال�شدحان، 
التدري�س يف كلية علوم احلا�شب واملعلومات  الطلبة واأع�شاء هيئة 
 )Blackboard( بجامعة الإمام حممد بن �شعود نحو ا�شتخدام نظام
ال�شتبانة  الباحث  ا�شتخدم  وقد  اجلامعي،  والتدري�س  التعليم  يف 
وطالبة،  طالبًا   )533( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  للدرا�شة،  كاأداة 
و)72( ع�شو هيئة تدري�س، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن املتو�شط 
احلا�شب  علوم  كلية  التدري�س وطلبة  اأع�شاء هيئة  العام لجتاهات 
اإىل  ي�شري  الإ�شالمية  �شعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  واملعلومات 

.)Blackboard( الجتاه الإيجابي لأفراد العينة نحو ا�شتخدام نظام
ا�شتخدام  واقع  معرفة  اإىل   )2012 )العمرو،  درا�شة  وهدفت 
طالبات واأع�شاء هيئة التدري�س بق�شم تقنيات التعليم بكلية الرتبية 
اختريت  البحث  وعينة   ،)Blackboard( لنظام  �شعود  امللك  بجامعة 
تدري�س يف  و)19( ع�شو هيئة  )20( طالبة،  �شمل  ق�شديًا ملجتمع 
الباحثة  وا�شتخدمت  التعليم،  تقنيات  تخ�ش�س  من  الن�شوي  الق�شم 
الدرا�شة  نتائج هذه  اأهم  للبحث، وقد كانت  ال�شتبانة كاأداة رئي�شة 
اأن اأهم اإيجابيات النظام هو اأن خا�شية مكونات النظام مفيدة يف 
اأما عيوب  ب�شدة،  اأوافق  اإذ جاءت بدرجة  التوا�شل مبرونة وفاعلية 
النظام من وجهة نظر الطالبات، فهي عدم متابعة بع�س الأ�شاتذة 

ملوقع املقرر، وحاجته اإىل وقت طويل للمتابعة.
طلبة  اجتاهات  تعّرف  اإىل   )2011 )اجلراح،  درا�شة  وهدفت 
الرتبية  يف  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  العايل  الدبلوم 
تعلمهم،  يف   )blackboard(ال ا�شتخدام  نحو  الأردنية  باجلامعة 
اأداة  ووزعت  للبحث،  رئي�شة  كاأداة  ال�شتبانة  الباحث  وا�شتخدم 
 2008( الدرا�شي  العام  من  الربنامج  طلبة  جميع  على  الدرا�شة 
نتائج  دلت  وقد  وطالبة،  طالبًا   )365( عددهم  وبلغ   )2009/
نحو  الدرا�شة  اأفراد  لدى  اإيجابية  اجتاهات  وجود  على  الدرا�شة 
ب�رضورة  الباحث  واأو�شى  تعلمهم،  يف   )blackboard(ال ا�شتخدام 
التعليمية يف  العملية  اإدارة  ت�شاعد على  والتي  الربجمية  تبّني هذه 

موؤ�ش�شات التعليم اجلامعي.
اإن القراآن الكرمي اأوىل ما يجب على امل�شلم اأن يتعلمه، لقوله عز 
وجل: {خريكم من تعلم القراآن وعلمه} )البخاري، 2003(، وهذا 
يوجب على كل معلم البحث عن �شتى الو�شائل والتقنيات التعليمية 
 )Menacer, 2009( درا�شة  اأ�شادت  وقد  وتعليمه،  لتعلمه  احلديثة 
بتوحيد جميع اجلهود التي تبذل حاليًا يف هذا املجال من تخ�شي�س 
ما  اجلهود  هذه  اأن  اإل  الكرمي،  القراآن  خلدمة  املعا�رضة  التقنيات 
تقنيات  يف  الهائل  التطور  لتالئم  وحتديث  دعم  اإىل  حتتاج  زالت 
الت�شالت املعا�رضة وتطويعها عرب �شبكة الإنرتنت وهذا ما اأكدته 
 )2007 العاطي،  )عبد  درا�شة  اأو�شت  كما   ،)2009 )رجب،  درا�شة 
بالعمل على توفر املناهج الدرا�شية املرتبطة بالعلوم القراآنية على 
درا�شة  واأكدت  الإنرتنت،  مواقع  على  وتنزيلها  اخلا�شة  الربجميات 
)اإطميزي، 2011( على الدور املهم الذي تقوم به الو�شائل التعليمية 
وتقنيات التعليم الإلكرتوين يف خدمة القراآن الكرمي، واأظهرت نتائج 
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والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

كو�شيط  امللون  امل�شحف  ا�شتخدام  فعالية   )2007 )حماد،  درا�شة 
بجامعة  الدار�شي  لدى  والـتجويد  الـتالوة  اأحكام  تعلم  يف  تعليمي 
القد�س املفتوحة، كما اأظهرت درا�شة )اجلري�شي والرحيلي والعمري، 
2015( فاعلية ا�شتخدام تطبيقات الهاتف النقال يف مواقع التوا�شل 

الجتماعي على تعلم وتعليم القراآن الكرمي.
كانت  اأنها  يتبي  ال�شابقة  الدرا�شات  ا�شتعرا�س  خالل  من 
تهدف اإىل معرفة فاعلية ا�شتخدام)Blackboard( والو�شائل التعليمية 
الهاتف  وتطبيقات  امللون،  كامل�شحف  املتعددة  احلديثة  التقنية 
التالوة  مهارات  وحت�شي  عموما  التعلم  عملية  حت�شي  يف  النقال، 
خ�شو�شا، يف مراحل خمتلفة من التعليم العام واجلامعي، من حيث 
والحتفاظ  املهارات،  واكت�شاب  الجتاهات،  وقيا�س  التح�شيل، 
وجن�شها  العينة  حجم  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  تباينت  وقد  بالتعلم، 
اتفقت  الدرا�شة، لكنها  والفئة امل�شتهدفة واملنهجية امل�شتخدمة يف 
على نتائج مفادها اأن ا�شتخدام الو�شائل التعليمية التقنية احلديثة 
ويعمل  التعليمية،  العملية  ت�شهيل  على  ي�شاعد   )Blackboard(و
اأن  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شات  اأ�شارت نتائج  على زيادة التح�شيل، كما 
التقنية احلديثة و)Blackboard( �شاعد  ا�شتخدام الو�شائل التعليمية 
اإيجابية لدى املتعلمي نحو التعلم، وت�شرتك  على تكوين اجتاهات 
اأثر  بيان  وهو:  عام  هدف  يف  احلالية  والدرا�شة  ال�شابقة  الدرا�شات 
يف   )Blackboard(و احلديثة  التقنية  التعليمية  الو�شائل  ا�شتخدام 
اأثر  بقيا�س  احلالية  الدرا�شة  وتنفرد  التعليمية،  العملية  حت�شي 
لدى  والتجويد  التالوة  مهارات  تنمية  يف   )Blackboard(ا�شتخدام
طلبة الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة امللك فْي�شل، وهو ما مل تتطّرق 

اإليه الدرا�شات ال�شابقة.

مشكلة الدراسة وسؤاهلا:
الكرمي،  القراآن  وتعليم  بتعلم  وحديثا  قدميا  امل�شلمون  اهتم 
اإل اأن هناك حاجة ما�ّشة لتطوير اأ�شاليب تعليم تالوة القراآن الكرمي 
والجتاهات  العلمية،  التطورات  م�شايرة  من  بّد  ل  ولذا  وجتويده، 
الو�شائل  با�شتخدام  الطالب  تعلم  ا�شتقاللية  وتدعيم  احلديثة، 

التعليمية احلديثة كما اأكدت درا�شة )اآل داود، 2012(. 
عند التاأمل يف واقع طلبة الدرا�شات الإ�شالمية اليوم بجامعة 
امللك فْي�شل نالحظ تدنيًا وا�شحًا يف م�شتويات التح�شيل والأداء، 
وهذا ما مل�شه الباحثان خالل عملهما باجلامعة من واقع درجات 

الطلبة يف مقررات التالوة والتجويد.
اأُجريت يف  التي  الرتبوية  الدرا�شات  من  العديد  نتائج  وت�شري 
ال�شعوبات  وتنّوع  امل�شكالت،  تنّوع  اإىل  الدرا�شية  املراحل  خمتلف 
التي تواجه تعليم القراآن، وما ترّتب عليه من تدنٍّ وا�شح يف حت�شيل 
باملقرر  ترتبط  م�شكالت  فهناك  والتجويد،  التالوة  مقرر  الطلبة يف 
الدرا�شي وعدم تخ�شي�س مقرر للتالوة والتجويد، واأخرى بالطالب 
واملعلم، وطرائق التدري�س وتقنيات التعليم وعمليات التقومي، فت�شري 
درا�شة )عمر، 2007( اإىل اأن من اأ�شباب �شعف تعليم القراآن الكرمي 
العتماد على الطرق التقليدية، ولهذا فقد اأو�شت كثري من الدرا�شات 
يف  فاعليتها  وقيا�س  احلديثة  التقنيات  تفعيل  ب�رضورة  الرتبوية 
تعليم القراآن الكرمي وتنمية مهاراته، كدرا�شة )عبد العاطي والزهري، 
2009(، ودرا�شة )�شماوي، 2008(، واأكدت درا�شة )عبد املق�شود، 
املتعددة يف  الو�شائط  فعالية   )2012 )احل�شاين،  ودرا�شة   ،)2013

تعليم القراآن الكرمي.
من  املزيد  باإجراء  الدرا�شات  بع�س  اقرتحته  مما  وانطالقًا 
الدرا�شات عن الو�شائل التعليمية واأثرها يف تعلم تالوة القراآن الكرمي 
وو�شائل  متقنة  تعليمية  برامج  با�شتخدام  وتو�شيتها  وجتويده، 
كدرا�شة  ُبعد،  عن  التعلم  فر�شة  للمتعلمي  توفر  رقمية  ات�شال 
 Sampson & Panagiotis,( درا�شة  اأّكدته  وما   ،)2009 )الفريح، 
والواعدة  النا�شئة  البحوث  حقل  يعترب  النقال  التعلم  اأن  من   )2013

والتي ميكن اأن ت�شتفيد بقوة من خالل النظر يف توفري خربات تعلم 
وزارة  يف  امل�شوؤولي  اهتمام  مع  وتزامنا  ومالءمة،  فعالية  اأكرث 
الإلكرتوين،  بالتعلم  ال�شعودية  العربية  باململكة  العايل  التعليم 
فقد  ال�شعوديي،  ال�شباب  لتعليم  ومنا�شبًا  جديداً  رافداً  باعتباره 
جاءت هذه الدرا�شة حتاول الإفادة من تقنية )Blackboard( كتقنية 
تعليمية جديدة؛ لتطويعها يف تعليم مهارات التالوة والتجويد، ومن 
لدى  والتجويد  التالوة  مهارات  تنمية  يف  فعاليته  مدى  قيا�س  َثمَّ 
تالوتهم،  يف  والأداء  التح�شيل  وزيادة  الإ�شالمية  الدرا�شات  طلبة 
التالوة، وعليه فيمكن حتديد  وحّل م�شكلة عزوفهم عن حما�رضات 
م�شكلة الدرا�شة يف ال�شوؤال الرئي�س التايل: ما اأثر توظيف نظام اإدارة 
التعلم )Blackboard( يف تنمية مهارات التالوة والتجويد لدى طلبة 

الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة امللك فْي�شل؟

فرضيات الدراسة:
وتتمّثل فيما يلي:

 )α≤0.05( ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة
بي متو�شط درجات املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف 
الختبار البعدي ملهارات التالوة والتجويد ُتعزى لطريقة التدري�س 

)با�شتخدام )Blackboard(، والطريقة التقليدية(.
وتتفرع هذه الفر�ضية اإىل اأربع فر�ضيات:

دللة . 1 م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  فروق  توجد  ل 
والتجريبية  ال�شابطة  املجموعة  درجات  متو�شط  بي   )α≤0.05(
التدري�س  لطريقة  تعزى  التالوة  �شحة  ملهارة  البعدي  الختبار  يف 

)با�شتخدام )Blackboard(، والطريقة التقليدية(.
2 . )α≤0.05( ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة

بي متو�شط درجات املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف 
الختبار البعدي ملهارة الطالقة تعزى لطريقة التدري�س )با�شتخدام 

)Blackboard(، والطريقة التقليدية(. 
دللة . 3 م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  فروق  توجد  ل 

واملجموعة  ال�شابطة  املجموعة  درجات  متو�شط  بي   )α≤0.05(
التجريبية يف الختبار البعدي ملهارة تطبيق اأحكام التجويد تعزى 

لطريقة التدري�س )با�شتخدام )Blackboard(، والطريقة التقليدية(.
4 . )α≤0.05( ل توجد فروق دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى دللة

بي متو�شط درجات املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف 
لطريقة  تعزى  التجويد  اأحكام  ا�شتخراج  ملهارة  البعدي  الختبار 

التدري�س )با�شتخدام )Blackboard(، والطريقة التقليدية(.

أهداف الدراسة:
اإدارة  نظام  توظيف  اأثر  تعّرف  اإىل  احلالية  الدرا�شة  هدفت 
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التعلم )Blackboard( يف تنمية مهارات التالوة والتجويد لدى طلبة 
املهارات  هذه  وتتمثل  فْي�شل،  امللك  بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات 
يف: مهارة �شحة التالوة، ومهارة الطالقة )النطالق وعدم الرتديد(، 

ومهارة تطبيق اأحكام التجويد، ومهارة ا�شتخراج اأحكام التجويد.

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:. 1
الذي  � مو�شوعها  اأهمية  يف  الدرا�شة  هذه  اأهمية  تكمن 

تبحث فيه، فهي تتناول اأثر تقنية جديدة )Blackboard( يف تنمية 
عن  يبحث  اأن  معلم  كل  على  وواجب  الكرمي،  القراآن  تالوة  مهارات 
اهلل  كتاب  خدمة  من  متّكنه  التي  احلديثة  التعليمية  الو�شائل  �شّتى 

تعاىل كما ينبغي.
كبرية  � اأهمية  له   )Blackboard( التعلم  اإدارة  نظام  اإن   -

يف حت�شي خمرجات التعلم، حيث تربز اأهمية الت�شميم التعليمي يف 
هذا النوع من الأبحاث يف كونه العامل احلا�شم يف فاعلية اأو عدم 
فاعلية العملية التعليمية با�شتخدام نظام )Blackboard(، فقد اأثبتت 
اأُح�شن  اإذا  وذلك  املتعددة  الو�شائل  نظم  ا�شتخدام  فعالية  الدرا�شات 
ت�شميمها واإنتاجها )الطاهر، 2006، 2(، كذلك تربز اأهمية الت�شميم 
التعليمي من خالل الفوائـد املتعـددة التي يحققها للعملية التعليمية، 
النظرية،  املعرفة  لتطبيق  ي�شعى  حيث  ومراحلها،  مكوناتها  بكافة 
متا�شكًا  اأكرث  التعليمية  العملية  جعل  يف  العلمية،  الأبحاث  ونتائج 
العملية  وحت�شي  بتطوير  الهتمـام  خـالل  مـن  وان�شباطًا  وترابطًا 
بـاأول،  اأوًل  احلديثـة  التطورات  ويراعي  م�شتمر،  ب�شكل  التعليمية 
وبالتـايل توؤدي اإىل ارتفاع م�شتوى قدرات امل�شتهدفي من املنظومة 
التعليمية ب�شكل عام وعلى كافة النواحي والأ�شعدة، فالطالب ميكنه 
اأي وقت واأي مكان ولي�س  التعامل مع مقرر التالوة اللكرتوين يف 
بال�رضورة تواجد معامل درا�شية، كما ميكنه درا�شة املقرر والطالع 
بالو�شائط  مدعمه  خمتلفة  وباأ�شكال  مرات  عدة  ومراجعته  عليه 
اللكرتوين  املقرر  اأن  كما  الفردية(،  الفروق  )مواجهة  املتعددة 
للتالوة يق�شي على بع�س امل�شكالت النف�شية لدى بع�س الطلبة مثل 
بزيادة  املتمثلة  التعليم  وم�شكالت  التالوة،  اأثناء  والنطواء  اخلجل 
اأعدادهم يف القاعة ال�شفية، كما اأن للطالب دوراً اإيجابيًا وفاعاًل يف 
املقرر الإلكرتوين، وي�شتطيع املعلم من خالله ا�شتخدام طرق تدري�س 
متعددة مثل: املحاكاة، والتعلم املبني علي اخلربة، والعالج الفردي، 
وي�شهل على املعلم عملية ت�شحيح الختبارات والواجبات، ويقدم له 
اإح�شائيات عن مدى حت�شيل وتقدم الطلبة كاأفراد وكمجموعة. )اأبو 

�شاوي�س، 2013، 71(، ) الرتكي، 2010، 154(.
طرق  � لتطوير  العاملية  احلديثة  الجتاهات  م�شايرة 

حمور  املتعلم  وجعل  التعليمية،  العملية  فعالية  وزيادة  التدري�س، 
العملية التعليمية.

الأهمية العملية )التطبيقية(:. 2
يف  � الوا�شح  النق�س  معاجلة  يف  ت�شهم  الدرا�شة  هذه  لعّل 

الدرا�شات الرتبوية املوجهة لأثر التقنية احلديثة يف تنمية مهارات 
علم  حّد  درا�شة-على  توجد  فال  الطلبة،  لدى  والتجويد  التالوة 
مهارات  تنمية  يف   )Blackboard( توظيف  اأثر  الباحثْي-تناولت 
التالوة والتجويد لدى الطلبة يف املرحلة اجلامعية ب�شكل عام، ول 
طلبة الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة امللك فْي�شل ب�شكل خا�س، ومن 

َثم العتماد على نتائج هذه الدرا�شة وغريها يف ر�شم وتوجيه خطط 
دمج التقنية يف التعليم، وتفعيل التعلم اللكرتوين وفق اأ�ش�س علمية 

معتمدة على بيانات واقعية.
تطوير  � عملية  ترثي  موؤ�رضات  اإىل  الو�شول  يف  امل�شاعدة 

جميع  يخ�س  فيما  التعليم  وتقنيات  التدري�س  وطرق  املناهج 
مبرحلة  اخل�شو�س  وجه  على  التالوة  ومقرر  عام  ب�شكل  املقررات 
التعليم العايل والعام على حّد �شواء، يف �شوء التطورات التكنولوجية 

املت�شارعة والجتاهات التعليمية احلديثة. 

التعريفات اإلجرائية للمصطلحات:
♦ Black�) الإلكرتوين  التعلم  لإدارة   (Blackboard) مظظا 

 :(board Academic Suite

 )BlackBoard( �رضكة  من  جتاري  تعلم  اإدارة  )نظام  هو 
للخدمات التعليمية املبا�رضة بوا�شنطن( )ال�شحات وعو�س، 2008، 
150(، وهي برمجية )حزم برمجية( تتيح لأع�شاء الهيئة التدري�شية 
مع  كبرية  ب�شهولة  وتفاعلية  ديناميكية  مقررات  بناء  على  القدرة 
اإدارة حمتوى هذه املقررات بطريقة مرنة وب�شيطة، وتتيح للمتعلم 
للمتعلمين  املجال  تف�شح  حيث  التعلم،  عملية  يف  ال�شتمرار  فر�شة 
التوا�شل والتفاعل فيما بينهم وبي معلميهم من اأجل القيام بعمل 
�ش�شات التعليمية على  م�شترك بطرق جديدة وممتعة، كما ت�شاعد املوؤ
التعليمية  العملية  اإدارة  اإىل و�شط قوي وفعال يف  تحويل الإنترنت 

.)Belanger, 2004(
عاملي  تعليمي  نظام  الدرا�شة:  هذه  يف  اإجرائيًا  به  ويق�شد 
م  مِّ �شُ وقد  الإنرتنت،  على  التعليمية  العملية  باإدارة  يقوم  متكامل 
الدرا�شية  مقرراتهم  مع  التفاعل  على  والطلبة  املعلمي  مل�شاعدة 
ب�شكل  متنوعة،  اأدوات  خالل  من  وذلك  املحا�رضات  قاعة  خارج 
تزامني وغري تزامني، حيث يقوم املعلمون ببناء مقرراتهم اإلكرتونيًا 
وبي  بينهم  فيما  التوا�شل  الطلبة  وي�شتطيع   ،)Blackboard( على 
التفاعل املختلفة الالتزامني مع اختالف  اأ�شاليب  املعلم من خالل 
 virtual( الوقت، والتزامني يف نف�س الوقت عرب الف�شول الفرتا�شية
class( بحيث ميكن تقدمي املحا�رضات من خاللها ب�شورة تفاعلية 

وتزامنية من اأي نوع من الأجهزة الذكية.
مهارات التالوة والتجويد: ♦

)قدرة الطالب على اأداء القراآن الكرمي اأداًء �شليمًا، مع مراعاة 
حّقها  اإعطائها  مع  خمارجها  من  احلروف  واإخراج  الدقيق  ال�شبط 
والو�شل( الوقف  ومراعاة  التجويد  قواعد  وتطبيق  وم�شتحّقها، 

)العا�شم، 2000، 5(.
الآيات  الطالب  قراءة  الدرا�شة:  هذه  يف  اإجرائيا  بها  ويق�شد 
الرتتيل وح�شن  ال�شبط مع  اللفظ و�شحة  �شالمة  فيها  يراعي  قراءة 
التجويد  اأحكام  اأو تلعثم، بحيث يطبق  الأداء بكل طالقة دون ترّدد 
واملت�شل  الأ�شلي  واملد  ال�شاكنة  وامليم  والتنوين  ال�شاكنة  )النون 
من  ويتمّكن  �شحيحًا،  تطبيقا  والبتداء(  والوقف  واملنف�شل 

ا�شتخراجها اأثناء التالوة.

حدود الدراسة: 
احلدود الب�رشية: طلبة الدرا�شات الإ�شالمية بجامعة امللك  �
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والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

فْي�شل.
على  � الدرا�شة  اقت�رضت  املو�ضوعية)الإجرائية(:  احلدود 

�شورتْي النباأ والنازعات من جزء عّم.
احلدود الزمانية: ُطبِّقت الدرا�شة يف الف�شل الدرا�شي الأول  �

من العام الدرا�شي )1437/1438هـ(.
بجامعة  � الآداب  بكلية  الدرا�شة  ُطبِّقت  املكانية:  احلدود 

امللك فْي�شل بالأح�شاء.

الطريقة وإجراءات الدراسة:

أوال: منهج الدراسة

للك�شف  )Experimental(؛  التجريبي  املنهج  الدرا�شة  اعتمدت 
عن اأثر املتغري امل�شتقل: نظام اإدارة التعلم )Blackboard(، باملتغري 
الإ�شالمية  الدرا�شات  طلبة  لدى  والتجويد  التالوة  مهارات  التابع: 

بجامعة امللك فْي�شل.
وقد ا�شتخدمت الدرا�شة احلالية ت�شميم املجموعات املتكافئة 
التجريبية،  املجموعة  جمموعتي:  اإىل  العّينة  فيه  تق�شَّم  بحيث 
املجموعة  امل�شتقل على  املتغري  ال�شابطة، حيث يطبق  واملجموعة 
التقليدية  بالطريقة  فتدر�س  ال�شابطة  املجموعة  واأما  التجريبية، 
املعتادة، ثم نقارن التغريات التي حتدث لأفراد املجموعة التجريبية 
بالتغريات التي حتدث لأفراد املجموعة ال�شابطة الناجتة عن تاأثري 
املتغري امل�شتقل يف املتغري التابع؛ باختبار فرو�س الدرا�شة والتاأكد 

من �شحتها.

ثانيا: جمتمع الدراسة 

الإ�شالمية  الدرا�شات  طلبة  جميع  يف  الدرا�شة  جمتمع  يتمثل 
 -  1437( اجلامعي  للعام  فْي�شل  امللك  بجامعة  الآداب  بكلية 

1438هـ(، والذين يقّدر عددهم بـ )250( طالبًا.

ثالثاً: عينة الدراسة: 

طلبة  من  ق�شديًا  �شعبيتي  من  الدرا�شة  عينة  اختيار  جرى 
يف  والتجويد  التالوة  مقرر  يدر�شون  ممن  الإ�شالمية  الدرا�شات 
ل  كونه  1438هـ(؛   -  1437( اجلامعي  العام  من  الأول  الف�شل 
اإىل  الب�شيطة  الع�شوائية  بالطريقة  العينة  �شواهما، ومت تعيي  يوجد 
ال�شعبة الأوىل: مّثلت املجموعة ال�شابطة )التي در�شت  جمموعتي: 
طالبًا،   )21( وعددها  التقليدية(  بالطريقة  والتجويد  التالوة  مقرر 
مقرر  در�شت  )التي  التجريبية  املجموعة  مّثلت  الأخرى:  وال�شعبة 
طالبًا،   )20( وعددها   )Blackboard( با�شتخدام  والتجويد  التالوة 
در�س يف  كونه  ال�شابطة؛  ال�شعبة  من  واحد  ا�شتبعاد طالب  وقد مت 
عينة  اأفراد  قوام  لي�شبح  العام،  التعليم  يف  القراآن  حتفيظ  مدار�س 
عينة  تكون  وبذلك  طالبًا،   )20( ال�شابطة  املجموعة  يف  الدرا�شة 

الدرا�شة مكونة من )40( طالبًا.

رابعاً: أدوات الدراسة: 

الأداة الأوىل: بطاقة املالحظة:
أ الهدف منها: قيا�س م�شتوى اأداء الطلبة يف مهارات التالوة 	.

التجويد،  اأحكام  وتطبيق  الرتدد،  وعدم  والنطالق  التالوة،  )�شحة 
للك�شف  الكرمي؛ وذلك  القراآن  قراءة  التجويد( عند  اأحكام  وا�شتخراج 

عن الفروق بي اأداء املجموعة ال�شابطة، واأداء املجموعة التجريبية.
الأولية: 	.أ �ضورتها  واإعدادها يف  املالحظة  بطاقة  حمتوى 

مت  ُق�شِّ وقد  ثباتها،  من  وللتحقق  املحكِّمي  على  لعر�شها  وذلك 
ملقاطع  �س  ُخ�شِّ الأول:  احلقل  حقول:  ثالثة  اإىل  املالحظة  بطاقة 
والبعدي،  القبلي  لالختبار  والنازعات  النباأ  �شورتْي  من  الآيات 
مهارة  كل  وو�شف  الأربع،  التالوة  ملهارات  �س  ُخ�شِّ الثاين:  احلقل 
�س لالأخطاء التي يقع فيها الطالب �شمن  منها، احلقل الثالث: ُخ�شِّ
فيه  يقع  خطاأ  كل  درجة  وتقدير  التالوة،  مهارات  من  مهارة  كل 
الطالب، وعدد الأخطاء، ودرجة اخلطاأ امل�شتحقة لكل مهارة، وخم�شة 
م�شتويات لو�شف الأداء )ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، �شعيف( ثم 

اأخريا الدرجة النهائية امل�شتحّقة.)انظر: امللحق 1(.
التحقق من �ضدق بطاقة املالحظة:	.أ

ا�شتخدمت بطاقة مالحظة حمّكمة م�شبقًا )اجلري�شي، 2009( 
والتف�شري  القراءات  يف  متخ�ش�شي  ما  حمكِّ ع�رض  �شتة  ِقبل  من 
وتقنيات وطرق تدري�س الرتبية الإ�شالمية ومناهج واأ�شول الرتبية، 
متخ�ش�شي  حمكِّمي  ع�رضة  على  املالحظة  بطاقة  ُعِر�شت  ثم 
داخل  من  الإ�شالمية  الرتبية  تدري�س  وطرق  والتف�شري  القراءات  يف 
الظاهري  ال�شدق  دللة  من  للتحقق  والأردن؛  وم�رض  ال�شعودية 
للبطاقة با�شتخدام �شدق املحكِّمي، وقد مت اإجراء بع�س التعديالت 
من  البطاقة،  على  مالحظات  من  مون  املحكِّ اأبداه  ما  وفق  عليها 
اإعادة توزيع الدرجات بي املهارات، واإ�شافة حمور لو�شف مهارات 
التالوة، ونقل حمور م�شتويات الأداء اخلم�شة اإىل اآخر حماور البطاقة؛ 
ليتم حتديد م�شتوى اأداء الطالب يف كل مهارة بناء على درجة اخلطاأ 

امل�شتحقة لكل مهارة من مهارات التالوة.
التحقق من ثبات بطاقة املالحظة:	.أ

لقد ُطّبقْت بطاقة املالحظة على عينة ع�شوائية ممثلة ملجتمع 
الدرا�شة، وهي غري م�شمولة بعينة الدرا�شة، تكونت من خم�شة ع�رض 
للعام  فْي�شل  امللك  بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات  طلبة  من  طالبًا 
يف  الطلبة  بيانات  اإدخال  مت  وقد  )1437/1438هـ(،  الدرا�شي 
 Alpha( األفا كرونباخ نظام )SPSS( الإح�شائي با�شتخدام معامل 
ثبات  معامل  وهو   ،)0.91( الثبات  معامل  فبلغ   ،)Cronbach›s

مرتفع، ويدل على �شالحية تنفيذ البطاقة كاأداة للدرا�شة.
 )100( جمموعه  ما  ُخ�ش�س  املالحظة:  بطاقة  ولت�شحيح 
درجة ملهارات التالوة، وت�شمنت البطاقة خم�شة م�شتويات لالأداء، 
ودرجة اخلطاأ املقرتحة وعدد الأخطاء ودرجة اخلطاأ امل�شتحقة لكل 

مهارة كما هو مو�شح يف )ملحق1(.
يعطيها  التي  الدرجات  بي  الرتباط  معامل  احُت�ِشَب  وقد 
املالحظة  بطاقة  با�شتخدام  بع�شهما  عن  م�شتقالن  م�شححان 
نف�شها وبفرتة زمنية مت�شاوية، حيث بداأ الباحثان باإجراء املالحظة 
معامل  ح�شاب  ومت  نف�شه،  الوقت  يف  املالحظة  عملية  من  وانتهيا 
الرتباط بري�شون فبلغ )0.916( وهذا ميثل معامل ثبات الت�شحيح.

:(Blackboard) الأداة الثانية: نظام اإدارة التعلم
جرى بناء وت�شميم مقرر التالوة والتجويد اإلكرتونيًا من ِقبل 
 )LMS( الباحثْي، وقد اعتمدا يف بنائه على اأحد اأنظمة اإدارة التعلم
وهو نظام )Blackboard(، ومبا اأن عملية تعلم وتعليم الطلبة �شتتم 
من خالل مقرر التالوة الإلكرتوين، لذا �شن�شتعر�س خطوات ت�شميم 



225

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (2) - آذار 

للت�شميم  العام  النموذج  ح�شب  التالوة  ملقرر  التعليمية  املادة 
التعليمي )ADDIE Model( )ج�شتاف�شون وبران�س، 2003(، و�شول 
Black� )إإىل بناء مقرر التالوة ب�شكل ديناميكي وتفاعلي على نظام 

.)Blackboard( من خالل )online( ؛ لي�شار اإىل تدري�شه)board

مرحلة التحليل Analysis: وتت�ضمن ما يلي:. 1
حتليل  � مت  العامة(:  الأهداف  )حتديد  املهمات  حتليل 

و�شياغة الهدف التعليمي العام من ت�شميم املقرر الإلكرتوين على 
طلبة  لدى  والتجويد  التالوة  مهارات  تنمية  وهو:   )Blackboard(
الدر�س  حتديد  وجرى  فْي�شل،  امللك  بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات 

املقرر التطبيق عليه، ومتثل يف �شورتْي النباأ والنازعات.
ترتاوح  � حيث  كاأعمارهم  املتعلمي:  خ�شائ�س  حتليل 

يف  وهم  التعليمي  وكم�شتواهم  �شنة،   )23  -  19( بي  اأعمارهم 
املرحلة اجلامعية، والطلبة يف هذا العمر ويف هذه املرحلة يتَّ�شمون 
لديهم  تتوفر  كما  خرباتهم،  من  والتعلم  التح�شيل،  على  بالقدرة 
ومهاراتهم  معرفتهم  يف  تتمثل  والتي  الدرا�شة  تطبيق  متطلبات 
�شيعر�س  املقرر  كون  احلا�شوب؛  با�شتخدام  املتعلقة  ال�شابقة 
ذكي  نقال  جلهاز  طالب  كل  امتالك  يف  كذلك  وتتمثل  اإلكرتونيًا، 
الإنرتنت جمانا  الت�شال بخدمة  واإمكانية  الإنرتنت،  مزود بخدمة 
الإنرتنت يف  اأي�شًا خدمة  وامتالكهم  )Wi�Fi( باجلامعة،  �شبكة  من 

.)Blackboard( منازلهم، وكذلك ا�شتعدادهم للتعلم عن طريق
حتليل املحتوى: ا�شتمل املحتوى التعليمي على جمموعة  �

والطالقة  التالوة،  �شحة  مبهارات:  املتعلقة  الفرعية  املهارات  من 
)النطالق وعدم الرتدد(، وتطبيق وا�شتخراج اأحكام التجويد.

اخلا�شة  � واملوارد  والتدريبية  التعليمية  البيئة  حتليل 
تتوفر خدمة  والب�رضية، حيث  املادية  التعلم: كالإمكانات  مب�شادر 
اأجهزتهم  �شواء يف  التجريبية  املجموعة  لدى جميع طلبة  الإنرتنت 

النقالة اأو يف منازلهم اأو من �شبكة )Wi�Fi( باجلامعة.
التحليل . 2 ترجمة  Design: وهي عملية  الت�ضميم  مرحلة 

اإىل خطوات وا�ضحة قابلة للتنفيذ وت�ضمل ما يلي:
ا�شتقاق  � مت  اخلا�شة:  ال�شلوكية)الأدائية(  الأهداف  حتديد 

الآتية:  العامة  الأهداف  من  هدف  لكل  ال�شلوكية  الأهداف  و�شياغة 
واأن  ال�شبط،  �شحيحة  اللفظ  �شليمة  تالوة  الآيات  الطالب  يتلو  اأن 
ينطلق الطالب يف تالوة الآيات دون تردد، واأن يطبق الطالب اأحكام 
التجويد  اأحكام  الطالب  ي�شتخرج  واأن  �شحيحا،  تطبيقا  التجويد 

ا�شتخراجا �شحيحا.
ا�شتخدام  � يف  متّثلت  وقد  التعلم:  ا�شرتاتيجيات  حتديد 

طريق  والالتزامني-عن  ُبعد-التزامني  عن  التعلم  ا�شرتاتيجية 
)Blackboard(، و�شيتم تو�شيح ما مت تزامنيا وما مت ب�شكل ل تزامني 
فيما بعد عند احلديث عن الإجراءات املتبعة يف تطبيق الدرا�شة مع 

املجموعة التجريبية.
الن�شو�س  � يف  متثلت  وقد  املتعددة:  الو�شائط  حتديد 

وت�شمل  ال�شوتية  واملقاطع   ،)Pdf, Word( هيئة  على  املكتوبة 
ب�شوت  املقررة  التجويد  اأحكام  لدرو�س  املرتلة  التعليمية  التالوة 
القارئ عبد الرحمن احلذيفي، ومقاطع الفيديو وت�شمل مقاطع ت�رضح 
التجويدي  الدر�س  تطبيق  على  حتتوي  ومقاطع  التجويدي،  الدر�س 
تطبيقا عمليا من خالل ا�شتخراج احلكم التجويدي، وال�شور الثابتة 

مل�شحف التجويد امللون، وم�شحف التجويد امللون على هيئة فال�س.
من  � در�س  لكل  امل�شاحبة  املتنوعة  الأن�شطة  اختيار 

الدرو�س الأربعة.
التكويني  � التقومي  التقومي: وقد متّثلت يف:  اأ�شاليب  حتديد 

اأثناء عملية التعلم عن طريق املناق�شة ال�شفية وذلك عند ا�شتخدام 
Blackboard Collabo� الفرتا�شية  الف�شول  عرب  التزامني  )للتعلم 
الفوري  والتعزيز  الراجعة  التغذية  هنا  املعلم  يقدم  حيث   ،)ration

للطالب، اأو عن طريق حّل واجب اإلكرتوين يف نهاية كل در�س جتويدي 
واإر�شاله اإىل اأ�شتاذ املقرر، والتقومي اخلتامي بتكليف الطالب الإجابة 

عن الختبار النهائي بعد النتهاء من �رضح الدرو�س الأربعة. 
يف  � ومتثلت  والبعدي،  القبلي  الختبار  حمتويات  حتديد 

لالختبار،  خم�ش�شة  والنازعات  النباأ  �شورتْي  من  قراآنية  مقاطع 
ويقا�س اأداء الطالب يف مهارات التالوة من خالل بطاقة املالحظة 

املعّدة لهذا الغر�س.
كتابة ال�شيناريو: وهي خطوات تنفيذية منظمة وخمططة  �

على الورق لآليات واإجراءات ت�شميم وبناء املقرر الإلكرتوين، متهيدا 
من  حمو�شبة  تفاعلية  تعليمية  برجمية  �شورة  يف  اإنتاجه  ملرحلة 

.)Blackboard( خالل نظام
مرحلة التطوير)الإنتاج( Development: يف هذه املرحلة . 3

متت ترجمة خمرجات عملية الت�شميم من خمططات و�شيناريوهات 
اإىل خطوات عملية تنفذ يف �شورة مادة تعليمية مربجمة على نظام 
Black�( على  املحتــوى  وتركيب  تاأليـف  مبعنى   ،)Blackboard(
board( ح�شـب ما تقــرر يف مرحـلـة الت�شميم، ويف ملحق رقم )2( 

 .)Blackboard( ل بال�شور وال�رضح ملا مت بناوؤه بنظام عر�س مف�شّ
جرى . 4 املرحلة  هذه  يف   :Evaluation التقومي  مرحلة 

)Blackboard( على  الإلكرتوين على  والتجويد  التالوة  عر�س مقرر 
خم�شة من املحكمي من املتخ�ش�شي بالتف�شري والقراءات والرتبية 
الإ�شالمية وتقنيات التعليم؛ بهدف التاأكد من و�شوح املادة العلمية، 
الأ�شكال  وو�شوح  للمتعلم،  العلمية  املادة  حمتوى  منا�شبة  ومدى 
وال�شور وبنط الكتابة، وقد اأجمعوا على �شالحية املقرر الإلكرتوين 
للتطبيق  و�شالحيته  الطلبة،  مل�شتوى  ومالءمته  والتجويد  للتالوة 
جتربة  اإجراء  مت  كما  قبلهم،  من  املقرتحة  التعديالت  تنفيذ  بعد 
ا�شتطالعية على )10( من الطلبة للتاأكد من و�شوح املادة العلمية 
تقبل  ومدى  للمتعلم،  منا�شبتها  ومدى   ،)Blackboard( على  للطلبة 
الطلبة ملحتوى املقرر الإلكرتوين، وتفعيل جميع الروابط، مبا فيها 
التجريب  بعد  تبي  حيث  والالتزامنية،  التزامنية  التفاعل  اأ�شاليب 

عدم وجود �شعوبات يف عملية الدخول والتنقل.
مرحلة التنفيذ )التطبيق( Implementation: وهي عملية . 5

تطبيق مقرر التالوة الإلكرتوين يف الواقع ب�شكل فّعال. 

خامساً: إجراءات تطبيق الدراسة

أ الإجراءات التمهيدية لتطبيق التجربة:	.
غري . 1 خارجية  ومتغريات  بعوامل  التابع  املتغري  )يتاأّثر 

العامل التجريبي امل�شتقل، ولذا ل بّد من �شبط هذه العوامل واإتاحة 
 )242  ،2004 واآخرون،  )عبيدات  التجريبي(  �شبه  للمتغرّي  املجال 
التوافق  من  قدر  اأكرب  ول�شمان  الدرا�شة،  نتائج  تتاأثر  ل  )حتى 



226

والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

درجة  ولتوفري  والتجريبية،  ال�شابطة  املجموعتي  بي  والتكافوؤ 
تقليل  وبالتايل  التجريبي  للت�شميم  الداخلي  ال�شدق  من  مقبولة 
الدرا�شة املتغريات  72(، وقد �شبطت   ،2007 ن�شبة اخلطاأ( )ملحم، 
غري التجريبية ملجموعتي الدرا�شة ال�شابطة والتجريبية، وهي كما 

يلي )اجلري�شي، 2009، 97(:
هذا  � �شبط  وطريقة  احلا�شوب:  مع  التعامل  يف  اخلربة 

خربتهم  مدى  حول  عمليا  الطلبة  ملهارات  فح�س  باإجراء  املتغري 
يف ا�شتخدام احلا�شوب، فالطلبة در�شوا مقرر احلا�شوب يف املراحل 
املدر�شية املختلفة، بالإ�شافة اإىل وجود مقرري حا�شوب يدر�شهما 

الطالب يف جامعة امللك في�شل يف امل�شتوى الأول والثاين.
النباأ  � �شورتْي  درا�شة  الدرا�شية:  للمادة  التعليمي  املحتوى 

والنازعات )الدر�س املقرر لتطبيق التجربة(.
بتدري�س  � الرئي�س  الباحث  قيام  التدري�س:  بعملية  القائم 

املعتادة،  التقليدية  بالطريقة  ال�شابطة  الدرا�شة  جمموعتْي 
.)Blackboard( والتجريبية بنظام

عينة . 2 الطلبة  جلميع  اجلامعي  احل�شاب  فاعلية  من  التاأكد 
.)Blackboard( نهم من الدخول على الدرا�شة، والذي ميكِّ

تطبيق الختبار القبلي: التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة . 3
على  الرئي�س  الباحث  اأ�رضف  وقد  الآداب،  بكلية  اللغة  خمترب  يف 
الباحث  اأ�رضف  بينما  التجريبية،  املجموعة  طلبة  تالوة  ت�شجيل 
يبداأ  حيث  ال�شابطة،  املجموعة  طلبة  تالوة  ت�شجيل  على  امل�شارك 
كل طالب بت�شجيل تالوته واإجاباته اأثناء ا�شتخراج اأحكام التجويد 
من �شورتْي )النباأ والنازعات(، ثم حُتفظ يف ملف �شوتي يحمل ا�شم 
الطالب، بعد ذلك قام الباحثان بال�شتماع لالآيات وتفريغ النتائج 
يف بطاقة املالحظة ثم معاجلة البيانات املدخلة با�شتخدام اختبار 

)ت( للعينات امل�شتقلة.
اأثره . 4 ومالحظة   )Blackboard( نظام  طريقة  تطبيق  قبل 

يف املجموعة التجريبية، مت التاأكد من عدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية بي املجموعتي يف الختبار القبلي ويف جميع املجالت 

كما هو مو�شح يف اجلدول )1(. 
الجدولأ)1)

اختبارأ)	(أللعينا	أالمستقلةأ)Independent Samples T �Test(أللمجموعتينأفيأ
االختبارأالقبليأوفيأجميعأالمجاال	.

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
م�ضتوى قيمة )T( املعياري

الدللة

مهارة �شحة 
التالوة لفظًا 

و�شبطًا

27.45004.17354�شابطة
1.2900.205

25.70004.40215جتريبية

مهارة الطالقة 
وعدم الرتدد 

4.30001.78001�شابطة
-0.6130.543

4.60001.27321جتريبية

مهارة تطبيق 
اأحكام التجويد

10.70002.43007�شابطة
-1.8500.072

12.40003.31504جتريبية

مهارة ا�شتخراج 
اأحكام التجويد

4.80000.89443�شابطة
-0.1390.890

4.75001.33278جتريبية

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
م�ضتوى قيمة )T( املعياري

الدللة
املقيا�س ككل 

)مهارات 
التالوة 

والتجويد(

53.60007.71465�شابطة

-0.1430.887
54.00009.80333جتريبية

يتبي من اجلدول ال�شابق:
بي  � اإح�شائية  دللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم 

�شحة  ملهارة  القبلي  الختبار  يف  املجموعتي  درجات  متو�شط 
التالوة لفظًا و�شبطًا وملهارة الطالقة وعدم الرتدد وملهارة تطبيق 

اأحكام التجويد وملهارة ا�شتخراج اأحكام التجويد.
بي  � اإح�شائية  دللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم 

الختبار  والتجريبية( يف  )ال�شابطة،  املجموعتي  متو�شط درجات 
القبلي للمقيا�س ككل )مهارات التالوة والتجويد(.

البعدي  الختبار  يف  تاأثري  هناك  كان  اإذا  اأنه  يعني  وهذا 
يعود  التاأثري  هذا  �شبب  فاإن  والتجريبية(  )ال�شابطة،  للمجموعتي 

.)Blackboard( لطريقة املعاجلة
ب. اإجراءات تطبيق الدرا�ضة:

لتعريفهم  ● التجريبية؛  املجموعة  بطلبة  الجتماع  اأول: 
امل�شاركة  و�رضورة  واأهميتها،  منها  والهدف  الدرا�شة،  بطبيعة 
الإجراءات  وتو�شيح   )Blackboard( خالل  من  املدر�س  مع  الفاعلة 
واخلطوات التي �شتتبع يف درا�شة اأحكام التالوة والتجويد با�شتخدام 
الأربع  للمحا�رضات  الزمني  باجلدول  وتعريفهم   ،)Blackboard(
كيفية  وتعريفهم  التجربة،  لتطبيق  املقررة  الأربعة  الأ�شابيع  خالل 
الدخول على املحا�رضات املبا�رضة، و�رضح اأدوات التفاعل والتوا�شل 

والإدارة والتحكم يف جل�شة الف�شل الفرتا�شي.
الرئي�س  ● الباحث  قام  الدرا�شة:  جتربة  تطبيق  ثانيا: 

مبمار�شة عملية التدري�س بنف�شه للمجموعتي التجريبية وال�شابطة، 
ومت تنفيذها كالآتي:

ا�شتخدام . 1 مت  ال�شابطة:  املجموعة  مع  املتبعة  الإجراءات 
والنازعات  النباأ  �شورتا  مت  ُق�شِّ وقد  املعتادة،  التقليدية  الطريقة 
اإىل اأربعة مقاطع، مبعدل حما�رضة لكل مقطع، مدتها )90( دقيقة، 
اأ�شابيع  اأربعة  خالل  الأربعة  للمقاطع  حما�رضات  اأربع  وبواقع 
 1437( الدرا�شي  العام  من  الأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  متتالية 

/1438هـ(، وكانت الإجراءات لكل مقطع كالآتي:
لقاء  � كل  بداية  يف  مقطع  لكل  د  ُمهِّ التمهيد:  مرحلة 

مبقدمة حافزة لأذهان الطلبة، اإذ جرى  تعريفهم بال�شورة من حيث 
مو�شوعها واأفكارها الرئي�شة مبا ل يتجاوز خم�س دقائق.

مرحلة العر�ض: تكليف الطلبة بفتح امل�شحف وتوجيههم  �
بتالوة  الرئي�س  الباحث  يبداأ  ثم  للتالوة،  والإن�شات  ال�شتماع  اإىل 
فردية  �شامتة  قراءة  ثم  النباأ،  �شورة  من  الأول  للمقطع  منوذجية 
الطلبة املجيدين مبا ل يتجاوز خم�س  ثم تالوة من بع�س  للطلبة، 

ع�رضة دقيقة.
حول  � عامة  مناق�شة  الطلبة  مناق�شة  املناق�ضة:  مرحلة 

املعنى  وبيان  درا�شتها،  املقرر  التجويدية  والأحكام  املفردات 
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الإجمايل لالآيات، ثم ت�شجيل ما تو�شلوا اإليه من الأحكام والأفكار 
الرئي�شة على ال�شبورة مبا ل يتجاوز ثالثي دقيقة.

مرحلة التطبيق: يقراأ كل طالب مقطعا من الآيات، ويقوم  �
التالوة  ملهارات  الطالب  تطبيق  مدى  مبالحظة  الرئي�س  الباحث 
الأربع املقرر درا�شتها، وي�شّوب ما يقع فيه الطالب من اأخطاء يف 
اأحكام التجويد باأ�شاليب ت�شويب الأخطاء املعروفة مبا ل يتجاوز 

ثالثي دقيقة.
عما  � لل�شوؤال  للطلبة  الفر�شة  اإتاحة  متت  الغلق:  مرحلة 

يريدون، ثم ال�شتمرار يف القراءة الفردية لباقي الطلبة، ويف نهاية 
كل لقاء اأو�شى الباحث الرئي�س الطلبة ب�رضورة مراجعة الآيات التي 
در�شوها، والتدرب على تطبيق مهارات التالوة عليها مبا ل يتجاوز 

ع�رض دقائق.
ا�شتخدمت . 2 التجريبية:  املجموعة  مع  املتبعة  الإجراءات 

املجموعة التجريبية التعلم التزامني والالتزامني جنبًا اإىل جنب من 
مت �شورتا النباأ والنازعات اإىل اأربعة  خالل )Blackboard(، وقد ُق�شِّ
وبواقع  دقيقة،   )90( مدتها  مقطع،  لكل  حما�رضة  مبعدل  مقاطع، 
اأ�شابيع متتالية يف  اأربعة  الأربعة خالل  للمقاطع  اأربع حما�رضات 
/1438هـ(،   1437( الدرا�شي  العام  من  الأول  الدرا�شي  الف�شل 

وكانت الإجراءات لكل مقطع كالآتي:
أ البحث 	. اأدوات  اإعداد  من  النتهاء  بعد  الالتزامني:  التعلم 

الباحث  قام   )Blackboard( بنظام  الفرتا�شية  التعلم  بيئة  وبناء 
يف  املقررة  الأربع  املحا�رضات  من  حما�رضة  كل  باإتاحة  الرئي�س 
الأحد  الأربعة وهو يوم  الأ�شابيع  اأ�شبوع من  بداية كل  التجربة يف 
بكافة  املحتوى  ت�شفح  الطالب  ي�شتطيع  بحيث  تزامني،  ل  كتعلم 
وذلك  الثابتة،  والن�شو�س  والفيديو  وال�شورة  بال�شوت  اأ�شكاله 
القراآين  الدر�س  ونف�شيا-ملو�شوع  -ذهنيا  وم�شوِّقة  حافزة  كتهيئة 

اجلديد.
من 	.أ الإثني  يوم  وهو  التايل  اليوم  يف  التزامني:  التعلم 

كل اأ�شبوع من الأ�شابيع الأربعة تبداأ املحا�رضة املبا�رضة-ومدتها 
 )Collaboration Session( الفرتا�شي  الف�شل  دقيقة-داخل   )90(
كتعلم تزامني، ومّت التفاق مع الطلبة على اأن يكون بداية املحا�رضة 

التزامنية من ال�شاعة الثامنة م�شاء اإىل التا�شعة والن�شف م�شاء.
والإجراءات املتبعة لكل مقطع يف التعلم التزامني كالآتي:

مرحلة التمهيد: قام الباحث الرئي�س بالتمهيد لكل مقطع  �
يف بداية كل لقاء مبقدمة حافزة لأذهان الطلبة، بحيث مت تعريفهم 
بال�شورة من حيث مو�شوعها واأفكارها الرئي�شة مبا ل يتجاوز خم�س 
دقائق، وذلك من خالل تفعيل الباحث الرئي�س نافذة امللف ال�شوتي 

والفيديو، وهنا مت عر�س �شورة و�شوت الباحث الرئي�س للطلبة.
مرحلة العر�ض: عر�س الباحث الرئي�س املقطع املحدد من  �

�شورتْي النباأ والنازعات من خالل نافذة لوحة املعلومات )ال�شبورة 
امل�شّجلة  للتالوة  والإن�شات  ال�شتماع  اإىل  وتوجيههم  البي�شاء(، 
الرحمن احلذيفي، يعقب ذلك تالوة من بع�س  القارئ عبد  ِقبل  من 
الطلبة املجيدين مبا ل يتجاوز خم�س ع�رضة دقيقة، وذلك من خالل 
اأدوات  الرئي�س نافذة امل�شاركي، حيث حتتوي على  الباحث  تفعيل 
الرئي�س  الباحث  عندما مينحهم  الطلبة  قبل  من  والتوا�شل  التفاعل 
لإ�شعار  اليد(  )رفع  اأداة  ي�شتخدم  الطالب  لذلك، فقد كان  ال�شالحية 

مبنح  الرئي�س  الباحث  فيقوم  التالوة،  يف  برغبته  الرئي�س  الباحث 
اأيقونة  على  ال�شغط  خالل  من  والتالوة  التفاعل  �شالحية  الطالب 

امليكروفون والفيديو املوجودة يف نافذة امل�شاركي.
الرئي�س مبناق�شة  � الباحث  واملناق�ضة: قام  ال�رشح  مرحلة 

املقرر  التجويدية  والأحكام  املفردات  حول  عامة  مناق�شة  الطلبة 
تو�شل  ما  ت�شجيل  ثم  لالآيات،  الإجمايل  املعنى  وبيان  درا�شتها 
اإليه الطلبة من الأحكام والأفكار الرئي�شة على ال�شبورة البي�شاء من 

خالل نافذة لوحة املعلومات، مبا ل يتجاوز ثالثي دقيقة.
قام الباحث الرئي�س يف هذه املرحلة بتفعيل نوافذ اإدارة جل�شة 
ونافذة  والفيديو،  ال�شوتي  امللف  )نافذة  الأربع  الفرتا�شي  الف�شل 
اأو املحادثة، ونافذة لوحة املعلومات  امل�شاركي، ونافذة الدرد�شة 
اأدوات  و�رضيط  القوائم  �رضيط  اإىل  بالإ�شافة  البي�شاء(،  )ال�شبورة 
التعاون، فعن طريق تفعيل نافذة امللف ال�شوتي والفيديو مت عر�س 
�شورة و�شوت الباحث الرئي�س للطلبة، ويف املقابل ا�شتطاع الطلبة 
امل�شاركة يف اجلل�شات عن طريق اأدوات التفاعل )اأيقونة امليكروفون 
والفيديو والدرد�شة وم�شاركة التطبيقات وجولة ويب( املوجودة يف 

نافذة امل�شاركي. 
مرحلة التطبيق: يقراأ كل طالب مقطعا من الآيات، ويقوم  �

التالوة  ملهارات  الطالب  تطبيق  مدى  مبالحظة  الرئي�س  الباحث 
الأربع املقرر درا�شتها، وي�شّوب ما يقع فيه الطالب من اأخطاء يف 
اأحكام التجويد باأ�شاليب ت�شويب الأخطاء املعروفة مبا ل يتجاوز 
ثالثي دقيقة، وا�شتطاع الطلبة امل�شاركة يف ذلك عن طريق اأدوات 

التفاعل والتوا�شل عندما مينحهم الباحث الرئي�س ال�شالحية لذلك.
عما  � لل�شوؤال  للطلبة  الفر�شة  اإتاحة  متت  الغلق:  مرحلة 

يريدون، ثم ال�شتمرار يف القراءة الفردية لباقي الطلبة مبا ل يتجاوز 
ع�رض دقائق.

نهاية  � يف  الفرتا�ضية:  اجلل�ضة  انتهاء  بعد  ما  مرحلة 
الطلبة على �رضورة  ينبِّه  الرئي�س  الباحث  الفرتا�شية كان  اجلل�شة 
اأيام  طيلة  للطلبة  متاحا  يكون  بحيث  باللقاء  املتعلِّق  الواجب  حّل 
الأ�شبوع اإىل ما قبل املحا�رضة القادمة فقط، وت�شحيح الواجب ون�رض 
النتيجة والإجابات ال�شحيحة للطلبة، وكذلك تنبيههم على �رضورة 
امل�شاركة يف املو�شوع املطروح للنقا�س من خالل املنتديات، كما 
قام الباحث الرئي�س باإر�شال املقطع املقرر تالوته من �شورتْي )النباأ 
الأ�شابيع  من  اأ�شبوع  كل  يف  احلذيفي  القارئ  ب�شوت  والنازعات( 
الأربعة على الربيد الإلكرتوين اجلامعي اخلا�س بالطالب، ثم ير�شل 
اخلا�س  الإلكرتوين  الربيد  على  املحدد  للمقطع  تالوته  الطالب 
الباحث  من  راجعة  تغذية  الطالب  يتلّقى  بحيث  الرئي�س،  بالباحث 

الرئي�س. 
كما ي�شتمر التفاعل الالتزامني بعد انتهاء اجلل�شة الفرتا�شية 
خالل  من  وذلك  الأ�شبوع،  اأيام  طيلة  الرئي�س  والباحث  الطلبة  بي 
التزامني  التفاعل  اأ�شاليب  خالل  من  اأو  الالتزامني،  التفاعل  اأدوات 
عرب  املكتبية  ال�شاعة  خالل  الرئي�س  بالباحث  املبا�رض  بالت�شال 
 Digital Office( الف�شل الفرتا�شي  الإنرتنت، وذلك من خالل بيئة 

.)Hour

قام  � الأربعة:  اللقاءات  من  النتهاء  بعد  ما  مرحلة 
الباحث الرئي�س بعد النتهاء من اللقاءات الأربعة بتطبيق الختبار 
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والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

التح�شيلي الإلكرتوين النهائي ومن ّثم ت�شحيح الختبار اإلكرتونيًا 
ون�رض النتيجة والإجابات ال�شحيحة للطلبة.

واجهت التجربة بع�س ال�شعوبات والعقبات، ك�شعف التفاعل 
من قبل بع�س الطلبة اأثناء اللقاءات املبا�رضة الأربع، فهناك تغيب 
اللقاء الأول،  اللقاءات وخا�شة  من بع�س الطلبة عن ح�شور بع�س 
black� تطبيق  على  الدخول  من  الطلبة  متكن  عدم  ب�شبب  )ذذلك 

board collaborate( حل�شور اجلل�شة لفرتا�شية التزامنية من خالل 

اليوم  التغلب على ذلك بالجتماع بهم يف  اأو جواله، ومت  حا�شوبه 
التايل للقاء الأول، و�رضح ذلك لهم. 

ثالثا: تطبيق الختبار البعدي ●
     اأُعيَد تطبيق الختبار ال�شفوي تطبيقًا بعديًا لبطاقة املالحظة 
يف خمترب اللغة بكلية الآداب بت�شجيل تالوة الطالب واإجاباته اأثناء 
حفظها  ثم  والنازعات،  النباأ  �شورتْي  من  التجويد  اأحكام  ا�شتخراج 
بطاقة  بتطبيق  تقييمها  ثم  الطالب،  ا�شم  يحمل  �شوتي  ملف  يف 
)ت(  اختبار  با�شتخدام  املدخلة  البيانات  معاجلة  ثم  املالحظة، 

للعينات امل�شتقلة. 
رابعا: اإجراءات ما بعد تطبيق التجربة: ●
برنامج . 1 با�شتخدام  اإح�شائيًا  وحتليلها  البيانات  جمع 

)spss( من خالل معاجلة البيانات الناجتة عن تطبيق اأداة الدرا�شة 
امل�شتقلة  للعينات  )ت(  اختبار  با�شتخدام  املالحظة(  )بطاقة 
للفروق بي املجموعات، وقد ا�شتخدمت الدرا�شة احلالية املوؤ�رضات 
املعياري،  والنحراف  احل�شابي،  املتو�شط  التالية:  الإح�شائية 
األفا للثبات، وذلك من  ومعامل ارتباط بري�شون، ومعامل كرونباخ 

.)spss( خالل حزمة الربامج الإح�شائية
عر�س النتائج ومناق�شتها، كالآتي: . 2
التحقق من �ضحة الفر�ض الرئي�ض:  �

دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه:  على  الرئي�س  الفر�س  ين�س 
)α=0.05( بي متو�شطات درجات  الدللة  م�شتوى  اإح�شائية عند 
طلبة املجموعة ال�شابطة والتجريبية يف الختبار البعدي ملهارات 
ح�شاب  مت  الفر�س  هذا  �شحة  من  وللتحقق  والتجويد،  التالوة 
جمموعتي  لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات 
الدرا�شة )ال�شابطة، والتجريبية( ملهارات التالوة والتجويد جمتمعة 

لالختبار البعدي كما يو�شحها اجلدول )2(.
الجدولأ)2)

المتوسطا	أالحسابيةأواالنحرافا	أالمعياريةأألداءأمجموعتيأالدراسةأفيأاالختبارأالبعديأ
لمهارا	أالتالوةأوالتجويد.

النحرافات املعياريةاملتو�ضطات احل�ضابيةاملجموعةاملتغري

مهارات التالوة 
والتجويد

64.256.874ال�شابطة

73.406.962التجريبية

لأداء  احل�شابي  املتو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
يف  املعتادة  بالطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  ال�شابطة  املجموعة 
لأداء  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  بينما   ،)64.25( البعدي  الختبار 
املجموعة التجريبية للطلبة الذين در�شوا بطريقة)Blackboard( يف 
للمجموعة  احل�شابي  فاملتو�شط  وعليه   ،)73.40( البعدي  الختبار 

وهذا  ال�شابطة،  للمجموعة  احل�شابي  املتو�شط  من  اأعلى  التجريبية 
يدل على حت�شن وارتفاع اأداء طلبة املجموعة التجريبية يف مهارات 
التالوة والتجويد مقارنة باأداء طلبة املجموعة ال�شابطة، وهذا يدل 

على فروق ظاهرة بي املتو�شطات.
احل�شابية  املتو�شطات  بي  الفروق  دللة  من  وللتحقق 
البعدي  لالختبار  والتجويد  التالوة  مهارات  يف  للمجموعتي 
امل�شتقلة                         للعينات   )T(اختبار اإجراء  مت  املتغري  هذا  اأثر  وملعرفة 

.)Independent Samples T �Test(
الجدولأ)3)

اختبارأ)	(أللعينا	أالمستقلةأ)Independent Samples T �Test(أفيأاالختبارأ
البعديألمهارا	أالتالوةأوالتجويدأ

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

قيمة)ت( 
T

م�ضتوى 
الدللة

املقيا�س ككل 
)مهارات التالوة 

والتجويد(

64.256.874�شابطة
-4.183000.

73.406.962جتريبية

اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  ال�شابق وجود  اجلدول  من  يتبي 
ل�شالح  والتجريبية(  )ال�شابطة،  املجموعتي  درجات  متو�شط  بي 
اإن قيمة )T( ت�شاوي )4.183-( وهذه  املجموعة التجريبية، حيث 
الختبار  يف   )0.000( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  القيمة 
ال�شفري  الفر�س  والتجويد، وعليه يرف�س  التالوة  البعدي ملهارات 
بي  اإح�شائيًا  دالة  فروق  بوجود  التقرير  ي�شتدعي  وهذا  الرئي�س، 
اأفراد  درجات  ومتو�شط  ال�شابطة  املجموعة  اأفراد  درجات  متو�شط 
املجموعة التجريبية يف الختبار البعدي ملهارات التالوة والتجويد، 
در�شوا  الذين  التجريبية  اأداء طلبة املجموعة  اإىل حت�شن  ي�شري  وهذا 
الذين  ال�شابطة  املجموعة  باأداء  مقارنة   ،)Blackboard( بطريقة 

در�شوا بالطريقة املعتادة. 
التعليم  به  يتمتع  ما  اإىل  النتيجة  هذه  تف�شري  ويعود 
التعليم  طريقة  على  يتفّوق  جتعله  مميزات  من   )Blackboard(بـ
وامل�شحف  ال�شبورة  ا�شتخدام  على  غالبا  تعتمد  والتي  التقليدية، 
للطالب  والتجويد  التالوة  مقرر  فتقدمي  امل�شجل،  واأحيانا  ال�رضيف 
الفنية  واملوا�شفات  املعايري  وفق   )Blackboard(بـ اإلكرتونيًا 
والأكادميية املعتمدة، اأتاح للطلبة بيئة تعلم اآمنة و�شهلة ال�شتخدام، 
كما اأن تنوع الو�شائط املتعددة فيها �شاعد على جذب انتباه حوا�س 
الطلبة  فيها  ويجتمع  التالوة،  درو�س  مع  تفاعلهم  وزيادة  الطلبة 
الإلكرتوين خارج قاعة املحا�رضات يف بيئة  ل�شتعرا�س املحتوى 
بع�س  تنتاب  قد  التي  النف�شية  املظاهر  بع�س  عن  بعيدة  مالئمة 
بيئة  ويف  التعلم،  عملية  تعيق  قد  والتي  والرهبة  كاخلوف  الطلبة 
تعليمية جديدة مل ياألفها الطلبة من قبل، مما يزيد من دافعيتهم نحو 
التعلم، وعليه فاإن )Blackboard( ا�شتطاع اأن يتخطى كل ما يعيق 
الزمن  كعاملْي  الطالب  تواجه  اأن  املمكن  من  والتي  التعلم  عملية 
واملكان، اأي�شًا دعم الربنامج للغة العربية �شاعد الطلبة يف التعامل 
الإلكرتوين  )Blackboard( ب�شهولة وي�رض، وكذلك احتواء املقرر  مع 
التذكر  منطْي  تنمية  على  �شاعدت  وواجبات  اأن�شطة  على  للتالوة 
والتطبيقات العملية لدى الطلبة، وبالتايل اكت�شاب مهارات التالوة 

والتمكن منها ب�شكل كبري. 
 ،)2007 )اإ�شماعيل،  درا�شة كل من:  النتيجة مع  وتتفق هذه 
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 ،)2015 و)ال�شدحان،   ،)2011 و)اجلراح،   ،)2008 و)خليل، 
اأُجريت يف مقررات خمتلفة عن مقرر  اأنها  اإل   )2016 و)البال�شي، 
بعدم  ال�شابقة  الدرا�شات  يف  قبل  من  قلنا  وكما  والتجويد،  التالوة 
وجود درا�شة ا�شتعر�شت اأثر )Blackboard( يف تنمية مهارات التالوة 
والتجويد، بالرغم من وجود كثري من الدرا�شات التي اتفقت على اأن 
احلديثة  التكنولوجية  امل�شتحدثات  وا�شتخدام  التعليمية  التقنيات 
املختلفة لها تاأثري كبري يف تعلم وتعليم اأحكام تالوة القراآن الكرمي، 
درا�شة  عدا   ،)2013 املق�شود،  و)عبد   ،)2012 )احل�شاين،  كدرا�شة 
)Kilickay, 2007(، والتي تو�شلت اإىل اأن ا�شتخدام احلا�شوب وقوالبه 
التعليمية املحو�شبة مل يرتك اأثرا وا�شحا يف زيادة التح�شيل العلمي 
وحت�شي مهارات الطلبة، بل يكاد يكون ا�شتخدامه معادل للطريقة 

التقليدية املعتادة.
التحقق من �ضحة الفر�ض الأول: �

دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  اأنه  على  الأول  الفر�س  ين�س 
)α=0.05( بي متو�شطات درجات  الدللة  م�شتوى  اإح�شائية عند 
طلبة املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف الختبار البعدي 
ملهارة �شحة التالوة لفظًا و�شبطًا، وللتحقق من �شحة هذا الفر�س 
لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شاب  مت 
التالوة  �شحة  ملهارة  والتجريبية(  )ال�شابطة،  الدرا�شة  جمموعتي 

لالختبار البعدي كما يو�شحها اجلدول )4(.
الجدولأ)4)

المتوسطا	أالحسابيةأواالنحرافا	أالمعياريةأألداءأمجموعتيأالدراسةأفيأاالختبارأالبعديأ
لمهارةأصحةأالتالوةألفظاأوضبطاأ

املتو�ضطات املجموعةاملتغري
احل�ضابية 

النحرافات 
املعيارية

مهارة �شحة التالوة 
لفظًا و�شبطًا

29.554.454ال�شابطة

34.603.604التجريبية

لأداء  احل�شابي  املتو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
يف  املعتادة  بالطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  ال�شابطة  املجموعة 
الختبار البعدي بلغ )29.55(، بينما بلغ املتو�شط احل�شابي لأداء 
املجموعة التجريبية للطلبة الذين در�شوا بطريقة )Blackboard( يف 
للمجموعة  احل�شابي  فاملتو�شط  وعليه   ،)34.60( البعدي  الختبار 
وهذا  ال�شابطة،  للمجموعة  احل�شابي  املتو�شط  من  اأعلى  التجريبية 
يدلل على حت�شن وارتفاع اأداء طلبة املجموعة التجريبية يف مهارة 
�شحة التالوة لفظًا و�شبطًا مقارنة باأداء طلبة املجموعة ال�شابطة، 

وهذا يدلل على فروق ظاهرية بي املتو�شطات.
احل�شابية  املتو�شطات  بي  الفروق  دللة  من  وللتحقق 
للمجموعتي يف مهارة �شحة التالوة لفظًا و�شبطًا لالختبار البعدي 
In�( للعينات امل�شتقلة )T )ململعرفة اأثر هذا املتغري مت اإجراء اختبار 

.)dependent Samples T �Test

الجدولأ)5)
اختبارأ)	(أللعينا	أالمستقلةأ)Independent Samples T �Test(أفيأاالختبارأ

البعديألمهارةأصحةأالتالوةألفظًاأوضبطًاأ

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
T

م�ضتوى 
الدللة

مهارة �شحة 
التالوة

29.554.454�شابطة 
-7.183000.

34.603.604جتريبية

دللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
اإح�شائية بي متو�شط درجات املجموعتي )ال�شابطة، والتجريبية( 
ل�شالح املجموعة التجريبية، حيث اإن قيمة )T( ت�شاوي )7.183-( 
يف   )0.000( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  القيمة  وهذه 
الختبار البعدي ملهارة �شحة التالوة لفظًا و�شبطًا، وعليه يرف�س 
دالة  فروق  بوجود  التقرير  ي�شتدعي  وهذا  الأول،  ال�شفري  الفر�س 
ومتو�شط  ال�شابطة  املجموعة  اأفراد  درجات  متو�شط  بي  اإح�شائيًا 
ملهارة  البعدي  الختبار  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات 
طلبة  اأداء  حت�شن  اإىل  ي�شري  وهذا  و�شبطًا،  لفظًا  التالوة  �شحة 
مقارنة   ،)Blackboard( بطريقة  در�شوا  الذين  التجريبية  املجموعة 

باأداء املجموعة ال�شابطة الذين در�شوا بالطريقة املعتادة. 
ويعود تف�شري هذه النتيجة ل�شتماع طلبة املجموعة التجريبية 
املقررتي  لل�شورتي  متقنة  �شحيحة  منوذجية  تعليمية  تالوة  اإىل 
)النباأ والنازعات( يف كل لقاء من اللقاءات الأربعة ب�شوت القارئ 
احلذيفي على هيئة مقطع فيديو يدمج بي ال�شوت والن�س وال�شور 
املعربة، وذلك يف طريقة التعلم الالتزامني قبل البدء باملحا�رضات 
على  للمقرر  الإلكرتوين  املحتوى  �شمن  وذلك  املبا�رضة،  التزامنية 
افرتا�شية  النتهاء من كل جل�شة  بعد  )Blackboard(، وكذلك  نظام 
يتم اإر�شال مقطع �شوتي حمدد ب�شيط ب�شوت القارئ احلذيفي على 
جلذب  اأدعى  وذلك  بالطالب،  اخلا�س  اجلامعي  الإلكرتوين  الربيد 
ا�شتمعوا  لو  مما  والب�رضية  ال�شمعية  الطلبة  حوا�س  وتركيز  انتباه 
ت�شوب  قد  الذي  التقليدي  الف�شل  يف  مبا�رضة  املعلم  من  لالآيات 
قراءته بع�س الأخطاء اللغوية، اأو تفقده الرتكيز يف تالوته ملوؤثرات 
خارجية ت�شوب بيئة الف�شل التقليدي وتزيد من امل�شتتات ال�شمعية 
العلمية  املادة  تق�شيم  اأي�شًا  التقليدي،  الف�شل  لدى طلبة  والب�رضية 
لل�شورتي املقررتي اإىل مقاطع حمددة وب�شيطة يف كل لقاء ي�شمح 
للطلبة ال�شتماع والتدريب والتقومي الذاتي اأكرث من مرة يف كل لقاء، 
الوقت  من  مزيد  لديه  الطالب  اأن  نرى  الالتزامني  التعلم  يف  كذلك 
للتعلم والتدريب والتقومي وحرّية التجريب بخالف الطالب يف التعلم 
وت�شحيح  وال�شتماع  للقراءة  جداً  حمدد  بوقت  مقيد  فهو  التقليدي 

اأخطائه.
قبل  ذكرناها  التي  الدرا�شات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

قليل فيما يتعلق مبهارات التالوة والتجويد جمتمعة.
التحقق من �ضحة الفر�ض الثاين: �

دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  اأنه  على  الثاين  الفر�س  ين�س 
)α=0.05( بي متو�شطات درجات  الدللة  م�شتوى  اإح�شائية عند 
الختبار  يف  التجريبية  واملجموعة  ال�شابطة  املجموعة  طلبة 
هذا  �شحة  من  وللتحقق  الرتدد،  وعدم  الطالقة  ملهارة  البعدي 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شاب  مت  الفر�س 
الطالقة  ملهارة  والتجريبية(  )ال�شابطة،  الدرا�شة  جمموعتي  لأداء 

وعدم الرتدد لالختبار البعدي كما يو�شحها اجلدول )6(.
الجدولأ)6)

المتوسطا	أالحسابيةأواالنحرافا	أالمعياريةأألداءأمجموعتيأالدراسةأفيأاالختبارأالبعديأ
لمهارةأالطالقةأوعدمأالتردد

النحرافات املعياريةاملتو�ضطات احل�ضابيةاملجموعةاملتغري

مهارة الطالقة 
وعدم الرتدد

6.951.032 ال�شابطة

7.000.973التجريبية
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والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

لأداء  احل�شابي  املتو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
يف  املعتادة  بالطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  ال�شابطة  املجموعة 
لأداء  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  بينما   ،)6.95( بلغ  البعدي  الختبار 
 )Blackboard( بطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  التجريبية  املجموعة 
يف الختبار البعدي )7.00(، وعليه فاملتو�شط احل�شابي للمجموعة 
وهذا  ال�شابطة،  للمجموعة  احل�شابي  املتو�شط  من  اأعلى  التجريبية 
يدلل على حت�شن ب�شيط يف اأداء طلبة املجموعة التجريبية يف مهارة 

الطالقة وعدم الرتدد مقارنة باأداء طلبة املجموعة ال�شابطة.
احل�شابية  املتو�شطات  بي  الفروق  دللة  من  وللتحقق 
اأثر هذا  البعدي وملعرفة  الطالقة لالختبار  للمجموعتي يف مهارة 
 Independent( امل�شتقلة  للعينات   )T( اختبار  اإجراء  مت  املتغري 

.)Samples T �Test

الجدولأ)7)
اختبارأ)	(أللعينا	أالمستقلةأ)Independent Samples T �Test(أفيأاالختبارأ

البعديألمهارةأالطالقةأ

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
T

م�ضتوى 
الدللة

مهارة 
الطالقة 

6.951.032�شابطة
-0.5760.137

7.000.973جتريبية

ذات  جوهرية  فروق  وجود  عدم  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
)ال�شابطة،  املجموعتي  درجات  متو�شط  بي  اإح�شائية  دللة 
القيمة  وهذه   )-0.576( ت�شاوي   )T( قيمة  اإن  حيث  والتجريبية(، 
غري دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )0.137( يف الختبار البعدي 
ملهارة الطالقة وعدم الرتدد، وعليه يقبل الفر�س ال�شفري الثالث، 
وهذا ي�شتدعي التقرير بعدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا بي متو�شط 
درجات اأفراد املجموعة ال�شابطة ومتو�شط درجات اأفراد املجموعة 
الرتدد، وهذا  الطالقة وعدم  البعدي ملهارة  الختبار  التجريبية يف 
ي�شري اإىل عدم وجود اأثر وا�شح وفروق جوهرية بي ا�شتخدام طريقة 
مهارة  تنمية  يف  املعتادة  التقليدية  الطريقة  وبي   )Blackboard(
يرتك  مل   )Blackboard(ب فالتعلم  وبالتايل  الرتدد،  وعدم  الطالقة 

اأثرا وا�شحا يف اأداء املجموعة التجريبية فيما يتعلق بهذه املهارة.
ويعود تف�شري هذه النتيجة اإىل اأن طلبة املجموعتي تعّر�شوا 
اإن  حيث  من  نف�شها،  البعدي  الختبار  تطبيق  وظروف  لطريقة 
من  املجموعتي  طلبة  مّكن  مما  اللغة  خمترب  يف  جرى  الختبار 
الختبار ب�شكل فردي، فجميع الطلبة ا�شتطاعوا قراءة املقطع املحدد 
لكل واحد منهم وت�شجيله يف وقت واحد؛ كون ذلك يتم ب�شورة فردية 
يف املق�شورة ال�شغرية التي يجل�س فيها الطالب يف غرفة املخترب، 
يف  الأول،  اأدائه  عن  الطالب  ر�شا  عدم  حالة  يف  الت�شجيل  واإعادة 
الطلبة وغريها  من  اخلجل  وعدم  الهدوء  ي�شوده  علمي مالئم  مناخ 
من املظاهر النف�شية التي قد تعيق التعلم وت�شّتته، خا�شة اأن املعلم 
فيتم  التجويدي  احلكم  با�شتخراج  يتعلق  �شوؤاًل  الطلبة  ي�شاأل  عندما 

ذلك ب�شورة فردية يف املق�شورة ال�شغرية. 
تنمية  يف   )Blackboard(اأثر ا�شتعر�شت  درا�شة  توجد  ول 
مهارات التالوة والتجويد، لكن نقول اإن هذه الدرا�شة تتفق نتيجتها 
مع درا�شة )العي�شوي، 2004( فيما يتعلق بال�رضعة القرائية، حيث 
املحو�شبة  التعليمية  والقوالب  الربجميات  ا�شتخدام  اأن  اإىل  تو�شلت 
مل يرتك اأثراً وا�شحا بل يكاد يكون اأثرها معادًل اأو قريبًا للطريقة 

التقليدية املعتادة.
التحقق من �ضحة الفر�ض الثالث:  �

دللة  ذات  فروق  توجد  )ل  اأنه  على  الثالث  الفر�س  ين�س 
)α=0.05( بي متو�شطات درجات  الدللة  م�شتوى  اإح�شائية عند 
طلبة املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف الختبار البعدي 
الفر�س  هذا  �شحة  من  وللتحقق  التجويد،  اأحكام  تطبيق  ملهارة 
لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شاب  مت 
اأحكام  تطبيق  ملهارة  والتجريبية(  )ال�شابطة،  الدرا�شة  جمموعتي 

التجويد لالختبار البعدي كما يو�شحها اجلدول )8(. 
الجدولأ)8)

المتوسطا	أالحسابيةأواالنحرافا	أالمعياريةأألداءأمجموعتيأالدراسةأفيأاالختبارأالبعديأ
لمهارةأتطبيقأ	حكامأالتجويد

النحرافات املعياريةاملتو�ضطات احل�ضابيةاملجموعةاملتغري

مهارة تطبيق 
اأحكام التجويد

16.202.546ال�شابطة

20.251.743التجريبية

لأداء  احل�شابي  املتو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
يف  املعتادة  بالطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  ال�شابطة  املجموعة 
الختبار البعدي بلغ )16.20(، بينما بلغ املتو�شط احل�شابي لأداء 
املجموعة التجريبية للطلبة الذين در�شوا بطريقة )Blackboard( يف 
للمجموعة  احل�شابي  فاملتو�شط  وعليه   ،)20.25( البعدي  الختبار 
وهذا  ال�شابطة،  للمجموعة  احل�شابي  املتو�شط  من  اأعلى  التجريبية 
يدلل على حت�شن وارتفاع اأداء طلبة املجموعة التجريبية يف مهارة 
تطبيق اأحكام التجويد مقارنة باأداء طلبة املجموعة ال�شابطة، وهذا 

يدلل على فروق ظاهرية بي املتو�شطات.
احل�شابية  املتو�شطات  بي  الفروق  دللة  من  وللتحقق 
هذا  اأثر  وملعرفة  التجويد  اأحكام  تطبيق  مهارة  يف  للمجموعتي 
 Independent( امل�شتقلة  للعينات   )T( اختبار  اإجراء  مت  املتغري 

.)Samples T �Test

الجدولأ)9)
اختبارأ)	(أللعينا	أالمستقلةأ)Independent Samples T �Test(أفيأاالختبارأ

البعديألمهارةأتطبيقأ	حكامأالتجويدأ

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
T

م�ضتوى 
الدللة

مهارة تطبيق 
اأحكام التجويد

16.202.546�شابطة
-5.8690.000

20.251.743جتريبية

دللة  ذات  جوهرية  فروق  وجود  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
اإح�شائية بي متو�شط درجات املجموعتي )ال�شابطة، والتجريبية( 
ل�شالح املجموعة التجريبية، حيث اإن قيمة )T( ت�شاوي )5.869-( 
يف   )0.000( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائيًا  دالة  القيمة  وهذه 
يرف�س  وعليه  التجويد،  اأحكام  تطبيق  ملهارة  البعدي  الختبار 
دالة  فروق  بوجود  التقرير  ي�شتدعي  وهذا  الرابع،  ال�شفري  الفر�س 
ومتو�شط  ال�شابطة  املجموعة  اأفراد  درجات  متو�شط  بي  اإح�شائيًا 
ملهارة  البعدي  الختبار  يف  التجريبية  املجموعة  اأفراد  درجات 
املجموعة  اأداء طلبة  اإىل حت�شن  ي�شري  وهذا  التجويد،  اأحكام  تطبيق 
باأداء  مقارنة   ،)Blackboard( بطريقة  در�شوا  الذين  التجريبية 
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املجموعة ال�شابطة الذين در�شوا بالطريقة املعتادة. 
القارئ  النتيجة لال�شتماع املتكرر لتالوة  ويعود تف�شري هذه 
التجويد،  باأحكام  للطالب واملرتبطة  املعطاة  والأن�شطة  والواجبات 
التجويد،  اأحكام  لتطبيق  والنمذجة  املحاكاة  للطالب  يتيح  مما 
احلكم  يطّبق  ويجعله  الطالب،  من  اإىل جمهود كبري  يحتاج  ل  وهذا 
بالأحكام  النظرية  معرفته  عدم  حال  يف  حتى  تلقائيًا  التجويدي 
كذلك  التجويدي  احلكم  تطبيق  على  الطالب  اأعان  ومما  التجويدية، 
بنظام  للمقرر  الإلكرتوين  املحتوى  موقع  على  الباحثان  وّفره  ما 
ميّيز  امل�شحف  وهذا  امللون،  التجويد  م�شحف  من   )Blackboard(
التفريق بي  الطالب  باألوان معينة، مما ي�شّهل على  التجويد  اأحكام 

اأحكام التجويد، ومن َثم القدرة على تطبيقها.
حال،  )خو�س  درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  تتفق 
 )2009 )اجلري�شي،  ودرا�شة   ،)2005 )الزهراين،  ودرا�شة   ،)2000
التعليمية  والقوالب  الربجميات  ا�شتخدام  اأن  اإىل  تو�شلت  حيث 
املحو�شبة ترك اأثراً وا�شحًا يف اأداء الطلبة يف تطبيق اأحكام التجويد، 
كما تتفق مع نتائج درا�شة )حماد والظفريي، 2007(، والتي اأكدت 
على فاعلية ا�شتخدام امل�شحف امللون والتلميحات اللونية يف تعلم 

اأحكام التجويد وتطبيقها.
التحقق من �ضحة الفر�ض الرابع: �

دللة  ذات  فروق  توجد  )ل  اأنه  على  الرابع  الفر�س  ين�س 
)α=0.05( بي متو�شطات درجات  الدللة  م�شتوى  اإح�شائية عند 
طلبة املجموعة ال�شابطة واملجموعة التجريبية يف الختبار البعدي 
الفر�س  هذا  �شحة  من  وللتحقق  التجويد،  اأحكام  ا�شتخراج  ملهارة 
لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ح�شاب  مت 
جمموعتي الدرا�شة )ال�شابطة، والتجريبية( ملهارة ا�شتخراج اأحكام 

التجويد لالختبار البعدي كما يو�شحها اجلدول )10(.
الجدولأ)10)

المتوسطا	أالحسابيةأواالنحرافا	أالمعياريةأألداءأمجموعتيأالدراسةأفيأاالختبارأالبعديأ
لمهارةأاستخراجأ	حكامأالتجويد

النحرافات املعياريةاملتو�ضطات احل�ضابيةاملجموعةاملتغري

مهارة ا�شتخراج 
اأحكام التجويد

5.750.910ال�شابطة

6.650.921التجريبية

لأداء  احل�شابي  املتو�شط  اأن  ال�شابق  اجلدول  من  يتبي 
يف  املعتادة  بالطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  ال�شابطة  املجموعة 
لأداء  احل�شابي  املتو�شط  بلغ  بينما   ،)5.75( بلغ  البعدي  الختبار 
 )Blackboard( بطريقة  در�شوا  الذين  للطلبة  التجريبية  املجموعة 
يف الختبار البعدي )6.65(، وعليه فاملتو�شط احل�شابي للمجموعة 
وهذا  ال�شابطة،  للمجموعة  احل�شابي  املتو�شط  من  اأعلى  التجريبية 
يدلل على حت�شن ب�شيط يف اأداء طلبة املجموعة التجريبية يف مهارة 

ا�شتخراج اأحكام التجويد مقارنة باأداء طلبة املجموعة ال�شابطة.
احل�شابية  املتو�شطات  بي  الفروق  دللة  من  وللتحقق 
هذا  اأثر  وملعرفة  التجويد  اأحكام  تطبيق  مهارة  يف  للمجموعتي 
 Independent( امل�شتقلة  للعينات   )T( اختبار  اإجراء  مت  املتغري 

.)Samples T �Test

الجدولأ)11)
اختبارأ)	(أللعينا	أالمستقلةأ)Independent Samples T �Test(أفيأاالختبارأ

البعديألمهارةأاستخراجأ	حكامأالتجويدأ

املتو�ضط املجموعةاملجال
احل�ضابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
T

م�ضتوى 
الدللة

مهارة ا�شتخراج 
اأحكام التجويد

5.750.910�شابطة 
-2.0870.064

6.650.921جتريبية

يتبي من اجلدول ال�شابق عدم وجود فروق جوهرية ذات دللة 
اإح�شائية بي متو�شط درجات املجموعتي )ال�شابطة، والتجريبية(، 
دالة  غري  القيمة  وهذه   )-2.087( ت�شاوي   )T( قيمة  اإن  حيث 
اإح�شائيًا عند م�شتوى الدللة )0.064( يف الختبار البعدي ملهارة 
اخلام�س،  ال�شفري  الفر�س  يقبل  وعليه  التجويد،  اأحكام  ا�شتخراج 
وهذا ي�شتدعي التقرير بعدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا بي متو�شط 
درجات اأفراد املجموعة ال�شابطة ومتو�شط درجات اأفراد املجموعة 
التجويد،  اأحكام  ا�شتخراج  ملهارة  البعدي  الختبار  يف  التجريبية 
وهذا ي�شري اإىل عدم وجود اأثر وا�شح وفروق جوهرية بي ا�شتخدام 
تنمية  يف  املعتادة  التقليدية  الطريقة  وبي   )Blackboard( طريقة 

مهارة ا�شتخراج اأحكام التجويد.
ويعود تف�شري هذه النتيجة اإىل اأن العامل الإن�شاين والجتماعي 
والذي  والطلبة،  الرئي�س  الباحث  املبا�رض بي  الت�شال  املتمّثل يف 
يف  مهما  عامال  ُيعّد   )Blackboard(ب التزامني  التعلم  يوفره 
التجويدي بعد تو�شيحه، كذلك  ا�شتخراج احلكم  الطلبة على  تدريب 
منها  ي�شتفيد  املعلم  عليها  وينبه  الطالب  فيها  يقع  التي  الأخطاء 
التقليدية،  اأي�شًا بالطريقة  الطلبة ب�شكل كبري، وهذا ما يتوفر  باقي 
اإل اأن هناك عاملي اآخرين لهما دور اأكرب يف اإتقان الطلبة ملهارة 
ا�شتخراج احلكم التجويدي، اأحدهما وهو: اإن مهارة ا�شتخراج احلكم 
الأحكام  حول  الطلبة  لدى  نظرية  خلفية  لتوفر  حتتاج  التجويدي 
التجويدية، والذي بدوره ميّكنه من التمييز بي الأحكام التجويدية، 
وهذا ما يفتقر له طلبة املجموعتي معتمدين على خربتهم ال�شابقة 
لعدم  الن�شيان  اعرتاها  والتي  اجلامعي،  التعليم  قبل  ما  مرحلة  يف 
مراجعة املعلمي امل�شتمرة لأحكام التجويد وتدريب الطلبة عليها، 
ا�شتمارة  يف  مدرجة  غري  مهارة  كونها  بدافع  بها؛  العناية  وعدم 
لدى  ال�شعور  هذا  فينتقل  الكرمي،  القراآن  ملقرر  املخ�ش�شة  التقومي 
التالوة  مقررات  قلة  كذلك  اأدائهم،  على  �شلبا  ينعك�س  مما  الطلبة 
مقرران  فْي�شل-فهما  امللك  بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات  بق�شم 
الآخر  العامل  واأما  الن�شيان،  هذا  من  والتجويد-عّزز  للتالوة  فقط 
ملجهود  بحاجة  التجويدي  احلكم  ا�شتخراج  مهارة  اإتقان  اإن  فهو: 
ُعب اإتاحته اأي�شًا لطلبة  وتدريب كبريين ليتقنها الطلبة، وهذا ما �شَ
لتطبيق  الوجيزة  الفرتة  ظل  يف  والتجريبية  ال�شابطة  املجموعتي 
جتربة الدرا�شة احلالية، بخالف مهارة تطبيق اأحكام التجويد -وهي 
جانب عملي اأهم من اجلانب النظري يف التالوة واملتمثل با�شتخراج 
الأحكام التجويدية- فطلبة املجموعة التجريبية يعتمدون فيها على 
املحاكاة والنمذجة لتالوة القارئ وتطبيقه لأحكام التجويد، وهذا 
ل يحتاج ملجهود كبري من الطالب، ويجعله يطبق احلكم التجويدي 

تلقائيا حتى لو مل يكن على دراية نظرية بالأحكام التجويدية. 
التعليمية  التقنيات  اأثر  ا�شتعر�شت  درا�شة  توجد  ل 
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والتجويد التالوة  مهارات  تنمية  أثر توظيف نظام إدارة التعلم )Blackboard( في 
لدى طلبة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك فْيصل

د. محمود علي عثمان عثمان
د. منير أحمد حسني الزبيدي

Black� فيها  مبا  املختلفة  احلديثة  التكنولوجية  )اامل�شتحدثات 
عملي،  ب�شكل  التجويد  اأحكام  ا�شتخراج  مهارة  تنمية  يف   )board

جانب  من  املهارة  هذه  تناولت  التي   )2001 )حممود،  درا�شة  عدا 
التح�شيل النظري املبا�رض، وقد تو�شلت اإىل اأن ا�شتخدام الربجميات 
اأداء  حت�شن  يف  وا�شحًا  اأثراً  يرتك  مل  املحو�شبة  التعليمية  والقوالب 
وحت�شيل الطلبة يف مهارة ا�شتخراج اأحكام التجويد نظريًا، بل يكاد 

يكون اأثرها معادًل اأو قريبًا للطريقة التقليدية املعتادة. 

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�ضة احلالية، فاإنها تو�ضي بالآتي:

تدري�س مقررات  � )Blackboard( يف  نظام  تفعيل  �رضورة 
في�شل  امللك  بجامعة  الإ�شالمية  الدرا�شات  بق�شم  والتجويد  التالوة 
اجلامعة  وكليات  اأق�شام  لكافة  املقررات  جميع  ويف  خا�س،  ب�شكل 
ب�شكل عام، متهيدا للتحول التدريجي من التدري�س بامل�شتوى الداعم 
والأبحاث  الدرا�شات  اإجراء  بعد  الكامل  اأو  املدمج  امل�شتوى  اإىل 

الالزمة.
ا�شتخدام  � حول  والدرا�شات  الأبحاث  من  مبزيد  القيام 

ودعمه  جدواه  مدى  من  للتاأكد  التعليم؛  يف   )Blackboard( نظام 
معوقات  وحتديد  فائدته،  عدم  اأو  التعليمية  للعملية  وتطويره 
نقاط  امل�شتمر، وحتديد  التقومي  اإجراءات  اإىل  واإخ�شاعه  ا�شتخدامه، 
القوة لتعزيزها، ونقاط ال�شعف ملعاجلتها من اأجل حتقيق الأهداف 

املن�شودة من تطبيق هذا النظام.
�  )Blackboard( القيام باملزيد من التح�شينات على نظام

واأع�شاء  التعليمية  العملية  ومتطلبات  احتياجات  كافة  تلبي  حتى 
هيئة التدري�س. 
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