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اإلسالمية من خالل نظام
فاعمية مقرر إلكتروني في التّربية
ّ
موودل( )Moodleعمى تحصيل طمبة الصف التاسع األساسي واتجاىاتيم نحوه.
ئػذاداٌجبؽش
د.دمحمثذسػ١غٝاٌٛ١عف
لغُإٌّب٘ظٚاٌزذس٠ظ/وٍ١خاٌؼٍَٛاٌزشثٞٛعبِؼخاٌؼٍَٛاإلعالِّ١خاٌؼبٌّ١خ

الممخص
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ كعرؼ فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
( )Moodleفي كحصيؿ طمبة الصؼ الكاسع األساسي كاكجاٌاكٍـ ىحكي  .كلكحقيؽ ٌدؼ الدراسة
جرت ااجابة عف األسئمة اآلكية:

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ ( )Moodleفي
- 1ها فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
كحصيؿ طمبة الصؼ الكاسع األساسي هقارىة باؿطريقة االعكيادية؟

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
- 2ها فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
( )Moodleفي اكجاٌات طمبة الصؼ الكاسع األساسي ىحك الهقرر االككركىي هقارىة
ٌ
باؿطريقة االعكيادية؟

كـ
ككككىت عيىة الدراسة هف (  )4هجهكعات هف طمبة الصؼ
الكاسع األساسي ٌ
اخكيارٌـ بطر و
يقة عشكائية هف هجكهع الدراسة ،ككاىت الهجهكعة (الشعبة) ٌي كحدة االخكيار ،ك
بمغ عدد أفراد العيىة (  )62طالبان :كـ ككزيعٍـ عمِ الىحك اآلكي )31 ( :طالبان كطالبة كهجهكعة
 )31طالبان كطالبة

عميهية بطريقة الكدريس الصفي االعكيادم ،ك(
ضابطة كمقت الهادة الكٌ ٌ
عميهية هف خالؿ الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ ()moodle
كهجهكعة كجريبية كمقت الهادة الكٌ ٌ
ٌ
الذم أعدي الباحث.
كككصمت الدراسة إلِ الىكائج الكالية:

إحصائية عىد هسككل الداللة (  )α=0.05كعزل إلِ طريقة
 - 1كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
الكدريس ،ككاىت الفركؽ لصالح الهجهكعة الكجريبية.

إحصائية عىد هسككل الداللة(  )α =0.05في اكجاٌات الطمبة
- 2كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ ( )moodleككاىت الفركؽ
ىحك الهقرر االككركىي في الكٌربية
ٌ
ٌ
لصالح الهجهكعة الكجريبية.

إسالهية
الكممات الدالة :هقرر إلككركىي ،كعمـ إلككركىي ،كربية
ٌ
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Abstract:

This study aimed to measure the effectiveness of electronic course in
Islamic Education through the moodel system on the achievement of
ninth grade students and their attitudes towards it . To achieve the
objective of the study the researcher answered the following questions:
1-Whats the effectiveness of electronic course in Islamic Education
through moodel system on achievement of ninth grade students
comparing with traditional method.
2- Whats the effectiveness of electronic course in Islamic Education
through the moodel system on attitudes of ninth grade students toward
electronic course comparing with traditional method.
.
The sample consists of (2) groups (31) students as control group and
(31) as experimental group using the moodel system.
The current study showed the following results:
1- There is statistically significant differences at (α = 0.05)
attributable to the method of teaching in favor of the experimental group.
2- There is statistically significant differences at (= 0.05 α) in the
students' attitudes towards the electronic course in Islamic education
through moodle system in favor of the experimental group.
Key Words: e- course, e- learning, Islamic education
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انًمذيخ:
أسٍهت الككىكلكجيا الحديثة في ككفير الكسائؿ كاألدكات الكي كٍدؼ

إلِ كطكير أساليب

الكعمـ كالكعميـ ،كها شجعت عمِ اسكخداـ طرائؽ حديثة كهكجددة هف شأىٍا ككفير الهىاخ الكربكم

الفعاؿ الذم يساعد الهعمـ عمِ كحسيف الكحكـ بىكاكج الكعؿمـ ،كاثارة اٌكهاـ الطمبة ككحفيزٌـ عمِ
ٌ
الكعمـ.
ككعد شبكة ااىكرىت هف أٌـ ااىجازات الككىكلكجية الكي يشٍدٌا العصر الحالي ،فٍي
ٌ
كخدـ ااىساىية بقكة اىكشارٌا كاكساعٍا ككفاءة كقديـ الهعمكهات ،كـ كزداد كككعاظـ أٌهيكٍا في

الهجاؿ الكربكم لقدركٍا عمِ ككفير بيئة كعمـ ثرية خاصة بعد أف بدأت كأخذ هكاىٍا في

عميهية لمهساعدة في الشرح كاايضاح كىقؿ ككبادؿ اآلراء كاألفكار كالكفاعؿ كساحة
الهؤسسات الكٌ ٌ
صديؽ(.)1
عميهية الٍادفةٌ .
لألىشطة الكٌ ٌ


كىكيجة لٍذا الكطكر الهكسارع في هجاؿ ككىكلكجيا الهعمكهات كاسكخداـ شبكة

االككركىية (
الهعمكهات العالهية (ااىكرىت ( ظٍرت العديد هف الهفاٌيـ هثؿ  :الهدرسة
ٌ

ً ) ،)E-Learningوالتعلم عن بعد )Distance Learning
 ،(Electronic Schoolوالتعلٌم االكترون ّ

) ،كالفصكؿ اافك ارضية ( )Virtual Classroomحيث أحدثت ٌذي الهفاٌيـ ىقمة ىكعية في أٌداؼ

عميهية ليككف الكركيز عمي إكساب الهكعمهيف الهٍارات الالزهة ككىهية الكفكير اابداعي
الىظـ الكٌ ٌ
عميهية هف خالؿ الكعميـ االككركىي .خاف(.)2
لديٍـ ،كجعؿ الـ عمـ أكثر كحكهان في العهمية الكٌ ٌ
ٌ

ككعد أىظهة إدارة الكعميـ كالهحككل الكٌعميهي ()Learning content Management system
ٌ
ٌ

أحد أٌـ حمكؿ الكعميـ االككركىي األساسية؛ إذ كقكـ عمِ أساس إدارة ىشاطات الكعميـ كالكعمـ هف
ٌ
حيث الهساقات كالكفاعؿ أك الكدريب(Clarey [3](.
عميهية عبر الشبكة العالهية
كذلؾ فٍي هىظكهة هككاهمة هسئكلة عف إدارة
العهمية الكٌ ٌ
ٌ
لمهعمكهات( ااىكرىت) ،كٌذي الهىظكهة ككضهف القبكؿ كالكسجيؿ في الهقررات ،كادارة الهقررات،

كالكاجبات ،كهكابعة كعمـ الطالب ،كااشراؼ عمِ أدكات االكصاؿ الكزاهىي ك غير الكزاهىي ،كادارة

االخكبارات كالحصكؿ عمِ العالهات الىٍائية .سالـ(.)Graft &List [5]( ، )4

صهـ عمِ
كيعد ىظاـ ( )moodleأحد األىظهة هفككحة الهصدر في إدارة الكعمـ
االككركىيٌ ،
ٌ
إلككركىية ،كهف الههكف اسكخداهً بشكؿ
كعميهية ليساعد الهعمهيف عمِ ككفير بيئة كعميهية
أسس
ٌ
ٌ

شخصي عمِ هسككل الفرد أك اؿهؤسسة كعميهية ،كٌك ىظاـ يقدـ أكثر هف هائة ىهط هف القكالب

الجاٌزة ،هع كقديـ دعـ لصيغ همفات  Wordكهمفات  PDFلمىشر
االككركىي ،كها يقدـ ىظاهان
ٌ
فعاالن لحفظ كاسكرجاع درجات الطالب ،بااضافة الي كقديـ ىهاذج اخكبارات يصههٍا الهعمـ .

دحالف(.)6
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كلقد أكدت دراسة صادؽ( )7كدراسة باصقر ( )8فعالية الكدريس باسكخداـ البرهجيات الحرة

هفككحة الهصدر هككدؿ ( )moodleفي الكحصيؿ كاكجاٌات طمبة الجاهعات ىحك الكعميـ
االككركىي.
ٌ
ّ
ٟفٝ
وّبخٍظذدساعخرشاع)Tracy[9] (ٟ
ئٌٝأْاعزخذاَثشِغ١بداٌزؼٍُ١اإلٌىزشّ ٔٚ
اٌزؼٍُ١اٌغبِؼٟلذعبػذاٌّؼٍّٓ١فٝرٕ٠ٛغئعزشار١غ١بدرذس٠غٚ،ُٙئصشاءاٌّؾزٜٛاٌذساع،ٟ
ٚوزٌهعبػذاٌّزؼٍّٓ١ػٍٝرىٓ٠ٛخجشادرؼٍ١ّ١خِزٕٛػخٌذٚ، ُٙ٠خبطخفّ١ب٠زؼٍكثّٙبساد
اٌزٛاطًفّ١بثُِٕٓٙ١خالياٌّمشساداإلٌىزشّ١ٔٚخ.
كالهقرر االككركىي الذم يقدـ هف خالؿ أىظهة الكعمـ االككركىي كىظاـ هككدؿ ()moodle
ٌ
ٌ
م أم هكاف ،أك في
يبقِ هكاح بصكرة دائهة ،حيث يسكطيع الطالب الدخكؿ إليً في أم كقت؛ كؼ

الكقت الذم يريدي هدرس الهادة،

كالكعميؽ عمِ هحككياكً كعمِ آراء زهالئٍـ ،هع إهكاىية

ض الدخكؿ إلِ هكاقع هركبطة بالهقرر
الحصكؿ عمِ كـ ٌائؿ هف الهعمكهات ،كيهكف لمطالب أم ان

فِ الكقت ىفسً ،حيث ككـ الهحادثة كالهىاقشة بيىٍـٌ ،ذا فِ حالة الكعميـ االككركىي الهكزاهف
ٌ
عمِ ااىكرىت ،أها في الكعميـ االككركىي غير الهكزاهف ،فيسكطيع الطالب الدخكؿ إلِ هكقع
ٌ
الهقرر االككركىي في أم كقت دكف االكزاـ بـ كعد هحدد. (Gory& Deborah[10](.
ٌ
إلككركىيان هف خالؿ الشبكات،
كيؤكد هاركيف ككلير(] (Martin & Weller[11كقديـ الهقررات
ٌ
بكية هككاهمة كسهح لمهكعمـ أف يهارس أىشطة الكعميـ هف خالؿ الشبكة.
هها يخمؽ بيئة كر ٌ
ٌ

ككشير الجرؼ( )12إلِ أف أكثر هف(  ) 35.000هعمـ ،ك( )250.000طالب في هدارس

إلككركىية
الكعميـ العاـ كالجاهعات كالكميات كالهىظهات في جهيع أىحاء العالـ يسكخدهكف هقررات
ٌ

عمِ اؿشبكة هف خالؿ ىظاـ

( ،)Blackboardكىظاـ ) ،)Moodleكككصي بضركرة إدخاؿ

االككركىية كهقررات هساىدة لمهقررات
إف اسكخداـ الهقررات
الهقررات
االككركىية في الكعميـ؛ إذ ٌ
ٌ
ٌ
الكقميدية داخؿ الفصؿ هف شأىً أف يحسف أداء الطالب كيزيد هف دافعية كعمهٍـ.
كأكصت دراسة هكلىي ككاكيرز ( ] )Moloney & Gutieres[13ظركرة اسكخداـ ىظاـ هككدؿ

( )Moodleفي الكعميـ ،كٌدفت إلِ الكعرؼ عمِ سبؿ ككظيفً هف قبؿ الهحاضريف ككطكير
بىاؤي.

كيرل إدكاردك(] )Eduardo[14أف ىظاـ هككدؿ ( )moodleهف أفضؿ األىظهة ادارة ككطكير

عميهية ،كٌك هف البراهج هفككحة الهصدر ،كالكي يهكف كثبيكٍا كاسكخداهٍا بؿ
الهحككيات الكٌ ٌ
كالكغيير في بعض أككادٌا إذا لزـ األهر دكف الحاجة إلِ كصريح هف هصههي الىظاـ ،كٌك هف

أكثر األىظهة اسكخداهان في هجاؿ ىشر ككطكير الهحككل الكٌعميهي االككركىي عمِ هسككل
ٌ
ٌ
عميهية في أكركبا كالعالـ ،حيث كدعـ كاجٍكً أكثر هف (  )70لغة هف بيىٍا المغة
الهؤسسات الكٌ ٌ
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العر ٌبية ،كٌك سٍؿ الكىصيب عمِ جهيع أىظهة الكشغيؿ الكي كدعـ لغة
 ،My Sqlهها شجع الكثير عمِ الكعاهؿ هعً كاسكخداهً.

 PHPكقكاعد البياىات

أف هف أبرز هرككزات األٌداؼ العاهة لسياسة الكعميـ الهدرسي في الههمكة
كيرل الباحث ٌ
األردىية الٍاشهية ٌك األخذ بأخر ها ككصمت إليً الكقىية عمِ هسككل العالـ ىكيجة لها أحدثً
الكطكر الكقىي الٍائؿ هف كغييرات كبيرة في الكعميـ ،فقد أٌكـ الكربكيكف بالكعمـ االككركىي باعكباري
ٌ
أف الكقدـ الكهي في الككىكلكجيا لـ يكاكبً كقدـ
كحديان أهاـ هؤسسات الكٌربية كالكعميـ ،كبخاصة ٌ

ىكعي في قدرات الهعمهيف عمِ ككظيؼ كاسكخداـ الكعمـ االككركىي كبخاصة في هجاؿ إىشاء
ٌ
االككركىية كاداركٍا هف خالؿ أىظهة إدارة هحككل الكعمـ االككركىي هثؿ (،)moodle
الهقررات
ٌ
ٌ
ك(.)blackboard
كلكي ككحؽ الفائدة هف أىظهة إدارة هحككل الكعمـ االككركىي ( )LCMSككطكيعٍا في
ٌ
عميهية بشكؿ عاـ كالهقررات كالهباحث الدراسية كأٌهٍا عمكـ الشريعة كالكٌربية
الهؤسسات الكٌ ٌ

ااسالهية بشكؿ خاص جاءت ٌذي الدراسة الكي كبحث في فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ ( )moodleعمِ كحصيؿ طمبة الصؼ الكاسع األساسي
ٌ
كاكجاٌاكٍـ ىحكي.

مشكلة الدراسة:
ااسالهية يىبغي أف كككف قضية همحة كأساسية
إف العىاية بهىاٌج الكٌربية
ٌ
ألٌهية ٌذي الهادة كأثرٌا الهسكهر في حياة الطمبة؛ فٍي كىهي فكر
كضركرية ؛ ىظ انر
ٌ
الهكعمـ ،ككىظـ سمككً ،ككرقِ بعكاطفً ،ككحقؽ أٌداؼ ااسالـ في حياة الفرد

 .كهف

ااسالهية هىٍجان ككدريسان يعرؼ الفرؽ بيىٍا كبيف الهكاد األخرل،
يىظر إلِ كاقع الكٌربية
ٌ
ااسالهية ،هها يقمؿ هف اسكفادة
إذ كسكد طريقة الكدريس االعكيادية في كدريس الكٌربية
ٌ
الطمبة هف ٌذي الهادة ككحقيؽ األٌداؼ الهطمكبة ،السبيعي(.)15

ااسالهية بها يكالءـ كركح العصر
كال بد هف كطكير طرؽ كدريس الكٌربية
ٌ
باسكخداـ الككىكلكجيا الحديثة؛ إذ اسكجابت ك ازرة الكٌربية كالكعميـ لمكطكر الكقىي ،بإحداث

كغيير شاهؿ في الىظاـ الكٌعميهي هف خالؿ اسكراكيجيات هحكهة كعهؽ ككىكلكجيا
ٌ
حدكد الزهاف
عميهية ،كهساعدة الطمبة في كخطي
الهعمكهات كاالكصاالت في العهمية الكٌ ٌ
كاىشاء الهقررات االككركىي
كالهكاف في عهمية الكعمـ باسكخداـ الكعميـ االككركىي
ٌ
ٌ
باسكخداـ أىظهة ادارة الكعمـ االككركىي .
ٌ
يضاؼ إلِ ها سبؽ أف هؤكهر "كدريس الفقً ااسالهي في الجاهعات" الذم اىعقد
في جاهعة الزرقاء األٌمية عاـ

 ، 1999أشار في ككصياكً إلِ كجكب اافادة هف
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األساليب الحديثة في كدريس الفقً ااسالهي كأصكلً ،كاافادة هف كسائؿ االكصاؿ

عميهية كالكقىيات الحديثة في كدريس هكاد الفقً .داككد(.)16
الكٌ ٌ

أٌهية اسكخداـ الكعمـ
كأجابت دراسة طكالبة كالهشاعؿ
ة ( )17عف سؤاؿ :ها ٌ
ااسالهية؟ ككاىت الىكيجة أف
االككركىي لمطالب في دراسة هكضكعات الكٌربية
ٌ
ٌ
أٌهية كبيرة كعكد بالىفع عمِ الطالب في
( )%86هف العيىة كرل أف لمكعمـ
االككركىي ٌ
ٌ
 )%14هف العيىة أف الكعمـ االككركىي ال يعكد
ااسالهية ،في حيف رأل (
الكٌربية
ٌ
ٌ
ااسالهية.
بالفائدة عمِ الطالب في الكٌربية
ٌ
إلِ قياس فاعمية هقرر
ٌذي األسباب دفعت الباحث اجراء ٌذي الدراسة الكي كٍدؼ
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
إلككركىي في الكٌربية
ٌ
ٌ
الصؼ الكاسع األساسي كاكجاٌاكٍـ ىحكٌا.

( )moodleعمِ كحصيؿ طمبة

أسئمة الدراسة وفرضياتيا:
أوالً :أسئمة الدراسة:

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
- 1ها فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
كحصيؿ طمبة الصؼ الكاسع األساسي هقارىة بالطريقة االعكيادية؟

( )Moodleفي

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
- 2ها فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
اكجاٌات طمبة الصؼ الكاسع األساسي ىحك الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
ٌ
هقارىة بالطريقة االعكيادية؟

ثانياً :فرضيات الدراسة:

( )Moodleفي

 )α=0.05بيف

إحصائية عىد هسككل الداللة (
- 1ال ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ
هككسطي درجات طمبة الهجهكعة الكجريبية الكي درست باسكخداـ الهقرر

( ،)Moodleكطمبة الهجهكعة الضابطة

االككركىي هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
ٌ
ااسالهية.
الكي درست بالطريقة االعكيادية في الكحصيؿ في الكٌربية
ٌ
 )α=0.05في
إحصائية عىد هسككل الداللة (
- 2ال ككجد فركؽ ذات داللة
ٌ
اكجاٌات طمبة الصؼ الكاسع األساسي ىحك الهقرر االككركىي هف خالؿ
ٌ
ىظاـ هككدؿ ( )Moodleهقارىة بالطريقة االعكيادية.
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أىمية الدراسة:
ّ

ااسالهية هف
أٌهية الهقررات االككركىي في الكٌربية
ٌ
أٌهية ٌذي الدراسة هف ٌ
كأكي ٌ
ٌ
( .)Moodleكقد كفيد ىكائج الدراسة الحالية القائهيف عمِ العهمية
خالؿ ىظاـ هككدؿ

اسكخداـ يىظـ إدارة الكعمـ االككركىي هفككحة
عميهية في اكخاذ الق اررات الهىاسبة في
الكٌ ٌ
ٌ
ااسالهية بشكؿ خاص،
الهصدر في كدريس الهكاد الدراسية بشكؿ عاـ كهادة الكٌربية
ٌ
كقد كساعد الهكخصصيف في ككىكلكجيا الكعميـ عمِ كطكير هحككل الكعمـ كىظـ إداركً،

بها يخدـ عهمية الكعمـ االككركىي ،فضالن عف هساعدة العاهميف في كصهيـ هىاٌج
ٌ
ااسالهية ،كاغىاء هككبة أدبيات الكعمـ االككركىي الذم أضحِ هطمبان لجهيع
الكٌربية
ٌ
ٌ
عميهية.
الهؤسسات الكٌ ٌ

أىداف الدراسة:

ااسالهية
كٍدؼ الدراسة الحالية إلِ إلِ قياس فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
( )Moodleعمِ كحصيؿ طمبة الصؼ الكاسع األساسي
هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
كاكجاٌاكٍـ ىحكي.

حدود الدراسة:

اقكصرت ٌذي الدراسة عمِ طمبة الصؼ الكاسع األساسي في هدارس دار العمكـ

كلية الكابعة لهديرية الكعميـ الخاص في ك ازرة الكٌربية كالكعميـ في الفصؿ الدراسي
ٌ
الد ٌ
األكؿ هف العاـ الدراسي  ،2014/2013ككذلؾ كقكصر عمِ هقرر إلككركىي في السيرة
ااسالهية لمصؼ الكاسع األساسي كـ كصهيهً ككطكيري بها
الىبكية هف هىٍاج الكٌربية
ٌ
ٌ
( )moodleكهعايير سككرـ العالهية  ،كاخكبار كحصيمي ،كاسكباىة
يكالئـ هع ىظاـ هككدؿ

ااسالهية.
اكجاٌات ىحك الهقرر االككركىي في الكٌربية
ٌ
ٌ

مصطمحات الدراسة:

 -الفاعمية :هدل األثر الذم يهكف أف كحدثً الهعالجة الكجريبية باعكبارٌا هكغي انر

هسكقالن في أحد الهكغيرات الكابعة .شحاكً كآخركف()18

عميهية الرقهية الكفاعمية الهصههة
 المقرراإللكتروني  :هجهكعة هف الدركس الكٌ ٌ
ّ
عمِ جٍاز الحاسكب ،بٍدؼ كعميـ هفاٌيـ أك هكاد أك هٍارات أك حقائؽ هعيىة ،كفؽ

أسس كربكية سميهة .كيكككف البرىاهج الكٌعميهي هف هكضكعات إذ يكككف الهكضكع هف
ٌ
دركس هكعددة ،كيكككف كؿ درس هف ىكافذ أك شاشات هكعددة ،كعرض بٍا الهكاد
عميهية هدعهة بالكسائط الهكعددة .عبد اؿهجيد()19
الكٌ ٌ
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عرؼ الباحث الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ هككدؿ بأىً :هجهكعة دركس
كي ٌ
ي
ٌ
كككاهؿ
ااسالهية لمصؼ الكاسع األساسي،
هف كحدة السيرة الىبكية هف هىٍاج الكٌربية
ٌ
بٍا عىاصر الكسائط الهكعددة( الىص كالصكت كالصكرة كالحركة) بصكرة كىاسب

الهكعمـ ،كرفعٍا عمِ ىظاـ هككدؿ لمكعمـ االككركىي بحيث كككاهؿ خصائص الهقرر هع
ٌ
ااهكاىات كاألدكات الكي يكفرٌا ىظاـ هككدؿ في إدارة الهقرر االككركىي.
ٌ
االجكهاعية الهحيطة بً
اإلسالمية  :عهمية كفاعؿ بيف الفرد كالبيئة
التّربيةّ
ٌ
الشخصية ااىساىية الهسمهة الهككاهمة في
هسكضيئة بىكر ااسالـ بٍدؼ بىاء
ٌ
جكاىبٍا كمٍا كبطريقة هككازىة .الخكالدة كعيد()20

ااسالهية لمصؼ
ااسالهية إجرائيان بأىٍا :هىٍاج الكٌربية
كيعرؼ الباحث الكٌربية
ٌ
ٌ
ٌ
الكاسع األساسي الهعد هف ك ازرة الكٌربية كالكعميـ ،كجرل اخكيار كحدة السيرة الىبكية هف
األكؿ.
الفصؿ الدر
اسي ٌ
ٌ ٌ
 -نظام موودل

( :)Moodleأحد أىظهة إدارة الكعمـ الرقهي هفككحة الهصدر كالذم

إلككركىية هف خالؿ إىشاء صفحات الهىٍج،
يساعد الهعمـ عمِ ككفير بيئة كعميهية
ٌ
 ،كأدكات الحكار كالىقاش  ،كأدكات كقكيـ الطمبة ككزكيدٌـ
كاىشاء ركابط داعهة لمهىٍج
بالكغذية الراجعة .بسيكىي()21

 التحصيل  :هدل اسكيعاب الطمبة لها كعمهكي هف خبرات هعيىة هف خالؿ هقرراتدراسية ،كيقاس بالدرجة الكي يحصؿ عميٍا الطالب في االخكبارات الهكىكعة

 .المقاىي

كالجـ ؿ()22

كيعرؼ الباحث الكحصيؿ إجرائيا بأىً :هقدار ها يككسبً الطمبة هف هعارؼ
ٌ
كهعمكهات كهٍارات في أثىاء كعمهٍـ كحدة السيرة الىبكية ،هف خالؿ الهقرر االككركىي
ٌ
بىظاـ هككدؿ  ،كيجرم قياسً بالعالهة الكي يحصؿ عميٍا الهكعمـ عمِ اخكبار

الكحصيؿ الذم أعدي الباحث ألغراض ٌذي الدراسة.

 -االتجاه :هككف داخمي يؤثر في خيارات الفرد هف أفعاؿ كجاي بعض الهكاقؼ أك األفراد أك

مبية .
األشياء ،كيظٍر االكجاي كاضحان في الهكاقؼ الكي ككطمب االسكجابة إليٍا
باايجابية أك ٌ
الس ٌ
ٌ
صالح()23

كيعرؼ الباحث االكجاي إجرائيان بأىً :هجهكعة هف الهعكقدات كالرغبات الهشاعر
ٌ
كالكصكرات كاألفكار الكي ككجً سمكؾ الهكعمـ ىحك الهقرر االككركىي في الكٌربية
ٌ
( ، )moodleباسكجابكً لفقرات هقياس االكجاٌات الذم أعدي
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ
ٌ
الباحث لألغراض ٌذي الدراسة.
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الدراسات السابقة:

أجرل هحهد ( )2011دراسة ٌدفة إلِ كعرؼ فاعمية هقرر إلككركىي لكىهية هٍارات اسكخداـ

ىظاـ هككدؿ لدل طمبة الدراسات العميا كأثري في الكحصيؿ الهعرفي ،كقد اسكخدـ الباحث الهىٍج
الكصفي كالهىٍج شبً الكجريبي ،حيث كاىت أداة الدراسة عبارة عف اخكبار كحصيمي كاسكباىة

لمكعرؼ عمِ الدافعية لإلىجاز ،ككككىت عيىة الدراسة هف هف (

 )20طالبان ،كهف أٌـ ىكائج

إحصائية عمِ الكحصيؿ الهعرفي كعمِ الدافعية لإلىجاز لصالح
الدراسة :كجكد أثر ذم داللة
ٌ
االككركىية كبيئات الكعمـ االككركىي،
الهجهكعة الكجريبية .كأكصِ الباحث بكفعيؿ دكر الهقررات
ٌ
ٌ
كاعداد الطمبة ككدريبٍـ لمكعاهؿ هع ىظـ إدارة الكعمـ االككركىي(.)24
ٌ
كٌدفت دراسة السعدم ( )2010إلِ كصهيـ ىهكذج كطبيقي هقكرح لكدريس كحدة الهساحات

باسكخداـ ىظاـ ( )Moodleلمصؼ السابع األساسي كذلؾ هف أجؿ كىهية الكفكير الرياضي.

اسكخدـ الباحث الهىٍج الكجريبي ،ككككىت عيىة الدراسة هف (  )120طالبان كطالبة )60 ( ،طالبان

كطالبة هجهكعة كجريبية )60( ،طالبان كطالبة هجهكعة ضابطة ،كـ اخكيارٌـ بشكؿ عشكائي هف

هدرسكيف ،ككاىت أداة الدراسة عبارة عف اخكبار كحصيمي ،كأظٍرت ىكائج الدراسة :كجكد فرؽ ذم

إحصائية عىد هسككل الداللة ( )α≥ 0.05بيف هككسطي درجات الهجهكعة الكجريبية الكي
داللة
ٌ
درست باسكخداـ ىظاـ ( )Moodleكالهجهكعة الضابطة الكي درست باسكخداـ الطريقة الكقميدية
في الكطبيؽ البعدم الخكبار الكحصيؿ(.)25

كقاـ عاشكر(  )2009بدراسة ٌدفت الكعرؼ إلِ فاعمية برىاهج هككدؿ

( )Moodleفي

ااسالهية،
اككساب هٍارات الكصهيـ ثالثي األبعاد لدل طالب كمية ككىكلكجيا الكعميـ بالجاهعة
ٌ

كقد اسكخدـ الباحث الهىٍج الكجريبي ،حيث كاىت أداة الدراسة عبارة عف اخكبار كحصيمي كبطاقة

هالحظة ،ككككىت عيىة الدراسة هف (  )35طالبان ،كقد ككصؿ الباحث إلِ كجكد فركؽ دالة

إحصائيان لصالح الهجهكعة الكجريبية في الكطبيؽ البعدم ،ككذلؾ كجكد عالقة اركباطية ذات
ٌ
إحصائية عىد هسككل الداللة (  )α= 0.05بيف درجات الطمبة في الهٍارات األدائية
داللة
ٌ
لمكصهيـ ثالثي األبعاد كدرجاكٍـ في الهٍارات الهعرفية لمكصهيـ ثالثي األبعاد(.)26

كفي دراسة أجراٌا الىجار(  )2009لكقكيـ هحككل بعض هساقات هكطمبات

ااسالهية الهبىية عمِ الكسائط فائقة الكداخؿ ،كالهدرجة ضهف بيئة الكعمـ
الجاهعة
ٌ
االككركىي هككدؿ ،كقد اسكخدـ الباحث الهىٍج الكجريبي ،حيث كاىت أداة الدراسة عبارة
ٌ
عف بطاقة هالحظة ،كككصؿ الباحث إلِ أف هحككل الهساقات يراعي هحكر هعايير
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الهحككل العاهة بدرجة هككسطة ،كاف هحككل هساقيف قد راعِ هعايير الهحاكر األخرل

بدرجة ضعيفة(.)27

كٌدفت دراسة برايهر كبرايىت ( )Bremer&Brayant‚2004إلِ هقارىة ىظاـ ()Blackboard

كىظاـ ( )Moodleكأداة لمكعميـ االككركىي هف كجٍة ىظر الطمبة ،حيث اسكخدـ الباحثاف الهىٍج
ٌ
الكصفي في الدراسة هف خالؿ اسكباىة كزعت عمِ (  )20طالبان .كأشارت ىكائج الدراسة إلِ أف

 %80هف الطمبة فضمكا اسكخداـ ىظاـ ( ،)moodleبيىها  %20هف الطمبة فضمكا اسكخداـ ىظاـ
(.)28()Blackboard
كأجرل جرافت كليست (  )Graft &List‚ 2002دراسة ٌدفت إلِ كقييـ بعض البراهج
هفككحة الهصدر لمكعميـ االككركىي ،حيث قاـ الباحثاف بهقارىة هجهكعة هف البراهج كأىظهة
ٌ
الكعمـ االككركىي هفككحة الهصدر كهغمقة الهصدر ،كاسكخدـ الباحثاف الهىٍج الكحميمي في إعداد
ٌ
( )moodleعمِ
قائهة هف الهعايير لكقييـ كمؾ البراهج ،كككصمت الدراسة إلِ حصكؿ برىاهج

أعمِ ىسبة هطابقة لمهعايير(.)29

كهف خالؿ اسكعراض الدراسات السابقة كجد الباحث ىدرة الدراسات الكي كبحث في فاعمية

الهقررات الدراسية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ في هراحؿ الكعميـ الهدرسي ،كلـ يجد الباحث أم دراسة
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ ،كٌذا ها
االككركىية في الكٌربية
كبحث في فاعمية الهقررات
ٌ
ٌ
دفعً إلِ الكفكير في البحث حكؿ ٌذا الىكع هف الكعمـ كقياس فاعميكً في كحصيؿ طمبة الصؼ

ااسالهية كاكجاٌاكٍـ ىحكي.
الكاسع األساسي في هادة الكٌربية
ٌ

منيجية الدراسة واجراءاتيا:
عينة الدراسة:
كككىت عيىة الدراسة هف أربع شعب دراسية هف طمبة الصؼ الكاسع األساسي في هدارس
 )62طالبان كطالبة كـ كقسيهٍـ

كلية كـ اخكيارٌـ بطريقة عشكائية بمغ عددٌـ (
دار العمكـ ٌ
الد ٌ
بطريقة عشكائية إلِ هجهكعة كجريبية كأخرل ضابطة إذ كاىت الهجهكعة الكجريبية هككىة هف
( )31طالبان كطالبة كالهجهكعة الضابطة كككىت هف ( )31طالبان كطالبة.
كالجدكؿ الكالي يبيف هجهكعات الدراسة الكجريبية كالضابطة
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جدكؿ ( )1عيىة الدراسة (الكجريبية كالضابطة) كعددٌا
الهجهكعة

عدد الطمبة

الكجريبية

31

الضابطة

31

اإللكتروني:
إعداد المقرر
ّ
االككركىية الهبىية عمِ أسس كربكية عمِ هراحؿ أساسية ال
اكفقت ىهاذج كصهيـ الهقررات
ٌ
االككركىية كٌي (الكحميؿ ،الكصهيـ ،ااىكاج ،الكجريب،
بد أف يسير عميٍا هصهـ الهقررات
ٌ

العرض ،الكقكيـ) ،كعمِ ضكء اطالع الباحث عمِ العديد هف ىهاذج كصهيـ الهقررات

االككركىية هثؿ ىهكذج جيرالش كغيمي ( ،)1980كىكذج ديؾ ككارم ،كىهكذج كهب ( )1977كـ
ٌ
كصهيـ الهقرر كفؽ الخطكات الكالية:
 تحديد خصائص الفئة المستيدفة:طبؽ الهقرر االككركىي عمِ عيىة هف طمبة الصؼ
ٌ
الفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ الدراسي 2014/2013

الكاسع األساسي في

 -أىداف المقرر(النتاجات):

 اليدف العام (النتاجات العامة):يٍدؼ الهقرر إلِ إكساب طمبة الصؼ الكاسع ااساسي الهعمكهات الكافية

عف :ككب الىبي __ صمٌِ هللا عميً كسمٌـ__ إلِ الزعهاء كالحكاـ ،أعالـ بيت الىبكة:

العباس بف عبد الهطمب __ رضي هللا عىً__ ،حهزة بف عبد الهطمب __ رضي هللا

عىً__ ،جعفر كعقيؿ ابىا أبي طالب_ _ رضي هللا عىً_ها_ ،غزكات الرسكؿ __ صمٌِ

هللا عميً كسمٌـ__ ،ككذلؾ اكسابٍـ الهٍارات الالزهة في ككبع هسير الرسكؿ __ صمٌِ هللا
عميً كسمٌـ__بالجيش حكِ كصكلً إلِ هكقع الغزكة.

 األىداف الخاصة (النتاجات الخاصة): ٌوضح مضمون بعض كتب النبً _ _ صلّى هللا علٌه وسلّم_ _ إلى الحكام داخلالجزٌرة العربٌّة وخارجها
 ٌتبٌن عالمٌة اإلسالم ووسطٌته يقدر دكر آؿ بيت رسكؿ هللا __ صمٌِ هللا عميً كسمٌـ__ في خدهة ااسالـ كالهسمهيف115
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 يكعرؼ قصة إسالـ كؿ هف :حهزة كالعباس ابىي عبد الهطمب رضي هللا عىٍها. يقكدم بسيدىا هحهد _ صمٌِ هللا عميً كسمٌـ_ في حبً آلؿ البيت الكراـ يعدد بعضا هف صفات سكيىة بىت الحسيف ك جعفر الصادؽ رضي هللا عىٍها -يسكخدـ الحاسكب في كصهيـ شكؿ يكضح شجرة آؿ بيت الرسكؿ صمٌِ هللا

عميً كسمٌـ

 يبيف الطالب أحداث كؿ هف :غزكة هؤكة ،كفكح هكة ،كغزكة حىيف ،كغزكت كبكؾ،كككابع الكفكد إلِ الرسكؿ _ صمٌِ هللا عميً كسمٌـ_ كدخكلٍـ في ديف هللا كعإلِ.
 يسكخمص الدركس كالعبر الهسكفادة هف الغزكات. يقدر جٍكد الىبي _ صمٌِ هللا عميً كسمٌـ_ في خدهة ااسالـ.اإللكتروني وتنظيمو:
 -3محتوى المقرر
ّ
كككف هحككل الهقرر االككركىي هف دركس في السيرة الىبكية اشكهمت عمِ :ككب الىبي
ٌ
_ صمٌِ هللا عميً كسمٌـ_ إلِ الزعهاء كالحكاـ ،هف أعالـ بيت الىبكة :العباس بف عبد

الهطمب _ رضي هللا عىً_ ،حهزة بف عبد الهطمب _ رضي هللا عىً_ ،جعفر كعقيؿ ابىا

أبي طالب _ رضي هللا عىٍها_  ،غزكة هؤكة ،كفكح هكة ،كغزكة حىيف ،كغزكت كبكؾ ،عاـ
الكفكد ،ككـ إضافة ها يمزـ هف رسكـ ككضيحية ككسجيالت كلقطات فيديك كاركباطات بهكاقع

أخرل ككضح الهادة الهعركضة ،كركعي عىد كصهيـ صفحات الهقرر االككركىي البساطة
ٌ
كالكضكح كالكىاسؽ كاأللكاف ،كاسكخداـ الىصكص كالرسكـ كالكركيز عمِ درجة الكهايز

البصرم بيف حجـ الخط كككؿ الىص كالعىاكيف ،كالهساحات الهحيطة هع ضركرة الككافؽ هع

هعايير سككرـ العالهية في كصهيـ الهقررات االككركىي كاداركٍا هف خالؿ ىظاـ هككدؿ.
ٌ
 -4صورة المقرر عمى نظام ( )Moodleعمى النحو اآلتي:

 الصفحة الرئيسية ككحككم عمِ اسـ الهقرر كدليؿ اسكخداـ الهقرر كاداركً كهعمكهاتالككاصؿ هع هدير الىظاـ كاألجىدة.
 -صفحة الدخكؿ لمىظاـ ككحككم عمِ هربعي إدخاؿ أحدٌها السـ الهسكخدـ

كاألخر لكمهة الهركر الخاصة بالهسكخدـ.

 الصفحة الخاصة بالهقرر ككحككم عمِ الككؿ الكالية:116
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ككمة الفعاليات ككحككم عمِ الهىكدل كاالخكبارات القصيرة كالكعييىات



ككمة الدركس ككحككم عمِ الدركس الخاصة بهحككل الهقرر كفعاليات



ككمة الدعـ الفىي الخاصة باالكصاؿ كالككاصؿ في حالة كجكد أم



ككمة دليؿ اسكخداـ الهقرر كاداركً عمِ الىظاـ.

كالدرجات.
كؿ درس.

هشكمة فىية.

 صفحة الكعييىات كٌي كحككم عمِ الكعييىات الخاصة بالهقرر. -ساحة الىقاش الخاصة بالهىكدل كفيٍا جهيع الهكاضيع كالهشاركات الخاصة

بالهحاضرات ،كيهكف لمطالب هف إضافة الىشاط أك إجابة عف ىشاط أك سؤاؿ كالحصكؿ
عمِ كغذية راجعة هف الهعمـ عمِ ها كـ إضافكً بشكؿ غير هكزاهف.
 صفحة الدرجات ككحككم عمِ الدرجات الخاصة باألىشطة بكافة أىكاعٍا. صفحة األجىدة ككحككم عمِ الهكاعيد الخاصة بالدركس ككافة هكاعيدٌا.الشخصية الخاصة بالهسكخدـ كتحككم عمِ بياىات الهسكخدـ كاسـ
 صفحة البياىاتٌ
الشخصية كالبريد االككركىي كرقـ الٍاكؼ كغيرٌا
الهسكخدـ كالصكرة
ٌ
ٌ
اإللكتروني:
 -5تقويم المقرر
ّ
عرض الهقرر عمِ هجهكعة هف الهحكهيف هكخصصيف في ككىكلكجيا الكعميـ،
كهكخصص في ككىكلكجيا الهعمكهات كاالكصاالت ،كهكخصصيف في المغة العر ٌبية ،بٍدؼ
الكأكد هف السالهة العمهية كالمغكية لمهقرر ،كابداء الرأم في هككىاكً هف حيث صياغة
األٌداؼ ،كعىاصر الهحككل ككىظيهً ،ككفاية الكعييىات .كقد أخذ الباحث بكاهؿ أراء

الهحكهيف كقاـ بإ جراء ها يمزـ هف كعديالت كفي ضكء ٌذي الكعديالت أصبح الهقرر في
صكركً الىٍائية جا ٌ اىز لمكطبيؽ.

أدوات الدراسة:
اسكخدـ الباحث في دراسكً أداكيف ٌها:
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أوالً :االختبار التحصيمي:

أعد الباحث اخكبا انر لقياس كحصيؿ طمبة هجهكعكي الدراسة لكحدة السيرة الىبكية

ااسالهية لمصؼ الكاسع األساسي ، ،كذلؾ بعد كحميؿ هحككل الهادة
هف ككاب الكٌربية
ٌ
عميهية ،ككحديد الىكاجات العاهة كالخاصة الهككقع كحقيقٍا .كقد كهت صياغة فقرات
الكٌ ٌ
االخكبار بىاء عمِ جدكؿ هكاصفات،

ككاف االخكبار هف ىكع االخكيار هف هكعدد،

بحيث كحككم كؿ فقرة هف فقرات االخكبار عمِ أربعة بدائؿ كاحد فقط هىٍا صحيح،

كعمِ الطالب قراءة الفقرة كاخكيار رهز ااجابة الصحيحة هف ٌذي البدائؿ كىقمً إلِ

أىهكذج ااجابة الهعد لذلؾ كالهرفؽ هع أكراؽ األسئمة ،ككككف االخكبار بصكركً األكلية

هف ( )40فقرة ،كيككقع أف كككف العالهة في االخكبار هف صفر إلِ (.)40
صدق االختبار:
عميهية عمِ هجهكعة
عميهية كالهادة الكٌ ٌ
عرض الباحث االخكبار هع األٌداؼ الكٌ ٌ
الهكخصصيف في الهىاٌج كالكدريس ،كالقياس كالكقكيـ ،كالمغة العر ٌبية ،كالكٌربية

ااسالهية كالسيرة الىبكية ،كقد أبدكا آراءٌـ حكؿ صياغة الفقرات ككضكحٍا كهدل
ٌ
هالءهكٍا لمىكاجات الخاصة ،ككحقيقٍا ألغراض الهقرر ،ككـ إجراء الكعديالت الهىاسبة
عمِ فقرات االخكبار بىاء عمِ ككجيٍات الهحكهيف كهالحظاكٍـ ،إذ كـ حذؼ (

فقرات ككعديؿ ( )4فقرات كأصبح بصكركً الىٍائية هككف هف ( )40فقرة.

)5

ثبات االخكبار:

لمكحقؽ هف ثبات االخكبار جرل كطبيقً بصكركً الىٍائية عمِ عيىة كككىت هف

( )15طالبان كطالبة .كأعيد االخكبار ذاكً هرة أخرل بعد عشرة أياـ عمِ أفراد العيىة
كحسب هعاهؿ االركباط إذ بمغ (
أىفسٍـ ،ي
الدراسة.

كعدت ٌذي القيهة هىاسبة ألغراض
ٌ )0.89

عميهية "االخكبار القبمي"
طبؽ الباحث االخكبار عمِ الطمبة قبؿ كعمهٍـ الهادة الكٌ ٌ
ٌ
عميهية هباشرةن "االخكبار البعدم" ،ككـ كصحيح االخكبار بىاء عمِ
كبعد كعمهٍـ الهادة الكٌ ٌ
هفكاح ااجابة  ،ككـ كذلؾ حساب درجة الصعكبة كالكهييز لفقرات االخكبار.

ثاىيان -هقياس االكجاٌات

أعد الباحث هقياس االكجاٌات لكعرؼ اكجاٌات طمبة الصؼ الكاسع األساسي ىحك
 ،)Moodleإذ اطمع الباحث

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ (
الهقرر االككركىي في الكٌربية
ٌ
ٌ
عمِ العديد هف الدراسات الكي قاهت بإعداد هقياس لالكجاٌات في ٌذا الهكضكع.
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ككككف هقياس االكجاٌات بصكركً الىٍائية هف (

 )21فقرة لقياس اكجاٌات الطمبة

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ (
ىحك الهقرر االككركىي في الكٌربية
ٌ
ٌ
خهاسي :هكافؽ بشدة ،هكافؽ ،هحايد ،هعارض ،هعارض بشدة

 ،)Moodleضهف سمـ

صدق مقياس االتجاىات:

لمكحقؽ هف صدؽ هقياس االكجاٌات كـ عرضً عمِ عدد هف الهحكهيف
الهكخصصيف حيث أبدل الهحكهكف هالحظاكٍـ عمِ كؿ فقرة هف فقرات الهقياس في

الفقرة الهخصصة في هقياس الكحكيـ ،كهف ثـ قاـ الباحث باألخذ بهقكرحات الهحكهيف
عمِ فقرات الهقياس هف حيث حذؼ الفقرات غير الهىاسبة ككعديؿ بعض الفقرات.

ثبات مقياس االتجاىات:

جرل الكحقؽ هف ثبات هقياس االكجاٌات بطريقة االخكبار كاعادة االخكبار بكطبيقً

عمِ عيىة كككىت هف (

 )15طالبان كطالبة ،كأعيد االخكبار ذاكً هرة أخرل بعد عشرة

أياـ عمِ أفراد العيىة أىفسٍـ ،كحسب هعاهؿ اركباط بيرسكف بيف كقديراكٍـ في الهركيف

عمِ أداة الدراسة ككؿ حيث بمغ (

 ،)0.81ككـ أيضان حساب هعاهؿ الثبات بطريقة

االكساؽ الداخمي حسب هعادلة كركىباخ ألفا ،إذ بمغت قيهكً (.)0.86

إجراءات الدراسة:
بعد أن حدد الباحث مجتمع الدراسة وعينتيا قام باتباع الخطوات
اآلتية:

 -ككزيع عيىة الدراسة إلِ هجهكعكيف :كجريبية كضابطة

 كحهيؿ الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ هككدؿ عمِ خكادـ الهدرسة الكي كـٌ
كلية بعد الكأكد هف هىاسبة
كطبيؽ الدراسة عمِ طمبكٍا كٌي هدارس
دار العمكـ ٌ
الد ٌ
الهكقع كسٍكلة الدخكؿ إليً هف قبؿ الطمبة كسٍكلة الككاصؿ هع هدرس الهادة ككفاعمٍـ
هعً أك هع بعضٍـ البعض هف خالؿ البريد االككركىي ،كغرؼ الدردشة ،كهىكديات
ٌ
الىقاش كالككاصؿ االجكهاعي الهككفرة عمِ الهكقع.
ٌ
ااسالهية بكدريس هادة السيرة الىبكية لمهجهكعة
 قياـ هعمـ /هعمهة الكٌربيةٌ
ااسالهية بكحضير
الضابطة باألسمكب الصفي االعكيادم ،كقياـ هعمـ  /هعمهة الكٌربية
ٌ

 ،كبعد إجراء االهكحاف

عميهية عمِ هذكرة خاصة ،كصياغة الىكاجات الخاصة
الهادة الكٌ ٌ
القبمي عمِ الهجهكعة الضابطة هف قبؿ الباحث ،قاـ هعمـ  /هعمهة الهادة بشرح الهادة
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عميهية لمطمبة كهىاقشكٍـ فيٍا ،كفي الىٍاية كـ إعطاؤٌـ اخكبا انر بعديان رصدت بياىاكً
الكٌ ٌ
ألغراض الكحميؿ ااحصائي.
(الهقرر االككركىي في الكٌربية
 كدريس الهادة العمهية لمهجهكعة الكجريبيةٌ
كالكصكؿ إليً هف خالؿ الهكقع االككركىي لمكعمـ
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ)
ٌ
ٌ
في الهدارس الهسكٍدفة.
 -كهكف الهدرس كالطمبة هف الككاصؿ هع بعضٍـ البعض كالكفاعؿ فيها بيىٍـ

بشكؿ هكزاهف كغير هكزاهف اثىاء دراسة الهقرر حيث درس كؿ طالب أك طالبة البرىاهج
بشكؿ فردم باسكخداـ جٍاز حاسكب هركبط بشبكة ااىكرىت كهزكد بكاهي ار كهيكرفكف

كسهاعات.

كبعد أف قاـ الطمبة بدراسة االهقرر االككركىي أيجرم اخكبار بعدم (كحصيمي)،
ٌ
كجرل كصحيح االخكبار بىاء عمِ هفكاح ااجابة ،كرصدت ىكائجً ألغراض البحث.
 -جرل كطبيؽ الدراسة خالؿ أسبكعيف بكاقع ( )12حصة.

 -جرل كطبيؽ هقياس اكجاٌات عمِ الهجهكعة الكجريبية كالضابطة لكعرؼ

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ (.)Moodle
اكجاٌاكٍـ ىحك الهقرر االككركىي في الكٌربية
ٌ
ٌ
 -قاـ الباحث بجهع البياىات هف أداكي الدراسة (االخكبار كهقياس االكجاٌات)

ااحصائية الهىاسبة بىاء عمِ أسئمة الدراسة كالككصؿ إلِ
كذلؾ اجراء الكحميالت
ٌ
الىكائج.
هكغيرات الدراسة

اشكهمت الدراسة عمِ الهكغيرات اآلكية:

أوالً:المتغيرات المستقمة:

 -1طريقة الكدريس كلٍا هسككياف:

أ -الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ (.)Moodle
ٌ
ب -طريقة الكعميـ االعكيادية
ثانياً :المتغيرات التابعة:

أ -كحصيؿ الطمبة عمِ االخكبار الىٍائي الذم طبؽ في ىٍاية الدراسة.

ب -اكجاٌات الطمبة ىحك الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ (.)Moodle
ٌ
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اإلحصائية
المعالجة
ّ

اعكهد الباحث في كحميؿ ىكائج أفراد عيىة الدراسة في االخكبار البعدم عمِ اسكخراج

الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كاخكبار ( )T testالسكخراج ىكائج السؤاؿ األكؿ،
ككذلؾ اسكخراج الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية ،كهف ثـ إجراء كحميؿ الكبايف

الهشكرؾ السكخراج ىكائج السؤاؿ الثاىي.

نتائج الدراسة
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
السؤال األول :ها فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربية
ٌ
( )moodleفي كحصيؿ طمبة الصؼ الكاسع األساسي هقارىة بالطريقة االعكيادية؟
كلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ اسكخرجت الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية لدرجات

الطمبة ككذلؾ اخكبار ( )T-TESTالخكبار داللة الفرؽ بيف هككسطي الدرجات لكؿ هف
الهجهكعكيف الكجريبية ك الضابطة كها ٌك هكضح في الجدكؿ (.)2

جدكؿ ( )2الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية كاخكبار( )T- TEST
الهجهكعة

العدد

الهككسط الحسابي

االىحراؼ الهعيارم

الضابطة

31

30.94

12.64

الكجريبية

31

36.81

16.80

قيهة ت
1.270 -

هسككل الداللة
0.032

أف الهككسط الحسابي لمهجهكعة الضابطة الكي درست بالطريقة
يالحظ هف الجدكؿ السابؽ ٌ
االعكيادية ٌك ( )30.94كاالىحراؼ الهعيارم ( ،)12.64بيىها كاف الهككسط الحسابي لمهجهكعة

الكجريبية (  )36.81كاالىحراؼ الهعيارم (  ،)16.80كقد كاف الفرؽ بيف الهككسطيف داالن

إحصائيان عىد هسككل الداللة الداللة (  )α= 0.05إذ بمغت قيهة (ت) (  )1.270-بهسككل داللة
ٌ
( )0.032كلصالح الهجهكعة الكجريبية الكي درست الهادة باسكخداـ الهقرر االككركىي هف خالؿ
ٌ
ىظاـ هككدؿ .كيعزك الباحث ٌذي الىكيجة إلِ األسباب الكالية:
 هراعاة الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ هككدؿ لدقة الكصهيـ كاكباع األسمكب الهشكؽٌ
عميهية الحككائً عمِ الصكر كالحركات الجذابة الكي كجسد الكاقع ،باسكثارة
في عرض الهادة الكٌ ٌ
عميهية .
حكاس الطالب ،كزيادة كركيزي في هكابعة الهادة الكٌ ٌ
عميهية كدراسكٍا أكثر هف هرة دكف
 أكاح الهقرراالككركىي لمهكعمـ اسكعراض هادكً الكٌ ٌ
ٌ
الشعكر بالهمؿ هكخطيان حدكد الزهاف كالهكاف ،كٌذا يزيد هف دافعية الطمبة لمكعمـ.
( )Moodleالهكعمـ هف كقكيـ ىفسً

 ه ٌكف الهقرر الكٌعميهي االككركىي هف خالؿ ىظاـٌ
ٌ
ذاكيان ،بها كضهىً هف اخكبارات هكىكعة ،كزكد الهكعمـ بكغذية راجعة فكرية ،ككذلؾ كزكيد الطالب
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بالعالهة الكي حصؿ عميٍا ،بحسب اسكجابكً في الهكقؼ الكٌعميهي ،ككذلؾ حافظ عمِ راحة
ٌ
الطالب الىفسية ،بهركىكً كاحككائً عمِ هثيرات هكعددة هها حسف هف اكجاٌات الطمبة ىحك الكعمـ
االككركىي.
ٌ

كككفؽ ىكائج ٌذي الدراسة هع ىكائج دراسة كريسكف (] ،(Creson[30كالشىاؽ كبىي دكهي(،)31

إحصائيان لصالح الهحهكعة الكجريبية
كالعيد( ،)32كالخكالد ة( )33كالكي أكدت كجكد فركؽ دالة
ٌ
كالكي درست هف خالؿ الكعمـ االككركىي.
ٌ

ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ
 السؤال الثاني :ها فاعمية هقرر إلككركىي في الكٌربيةٌ
( )Moodleفي اكجاٌات طمبة الصؼ الكاسع األساسي ىحك الهقرر االككركىي هقارىة بالطريقة
ٌ
االعكيادية؟
كلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ قاـ الباحث باسكخراج الهككسطات الحسابية كاالىحرافات

الهعيارية لكؿ هف الهجهكعكيف الكجريبية كالضابطة كها ٌك هكضح في الجدكؿ الكالي.
جدكؿ (  )3الهككسطات الحسابية كاالىحرافات الهعيارية

لدرجات الطمبة عمِ

هقياس االكجاي ىحك الهقرر االككركىي في الكطبيقيف القبمي كالبعدم لكؿ هف
ٌ
الهجهكعكيف الكجريبية كالضابطة.
الكطبيؽ البعدم

الكطبيؽ القبمي
الهجهكعة

الهككسط
الحسابي

االىحراؼ
الهعيارم

الهككسط
الحسابي

االىحراؼ
الهعيارم

الضابطة

3.57

0.84

3.65

0.82

الكجريبية

3.35

0.85

4.04

0.67

يكبيف هف الجدكؿ (  )3أف ٌىاؾ فركقان ظاٌرية بيف الهككسطات الحسابية لدرجات طمبة

الصؼ الكاسع االساسي في الهجهكعكيف في الكطبيؽ البعدم في هقياس االكجاٌات ىحك الهقرر

االككركىي ،إذ بمغ الهككسط الحسابي لمهجهكعة الكجريبية (  )4.04كباىحراؼ هعيارم( ،)0.67
ٌ
كلمههجهكعة الضابطة بمغ الهككسط الحسابي (  )3.65كباىحراؼ هعيارم (  ،)0.82كالخكبار
داللة ٌذي الفركؽ جرل اسكخداـ كحميؿ الكبايف الهشكرؾ كها في الجدكؿ (.)4

جدكؿ ( )4ىكائج كحميؿ الكبايف الـ شكرؾ الخكبار داللة الفركؽ بيف هككسطات درجات الطمبة

عمِ هقياس االكجاي البعدم ىحك الهقرر االككركىي في الهجهكعكيف الكجريبية كالضابطة.
ٌ
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هجهكع

درجة

هككسط الهربعات

قيهة ؼ

هسككل الداللة

القبمي الهشكرؾ

0.183

1

0.183

0.321

0.573

الهجهكعة

2.555

1

2.555

4.498

0.038

الخطأ

34.643

59

0.568

الهجهكع

37.247

61

الهربعات

الحرية

إحصائية في اكجاٌات الطمبة القبمية
يكضح هف الجدكؿ (  )4عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ
ىحك الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ ( ،)Moodleحيث كاىت قيهة (ؼ) (  )0.128بهسككل
ٌ
إحصائيان عىد هسككل الداللة (  ، )α= 0.05بيىها يكبيف
داللة (  )0.573كٌذي القيهة غير دالة
ٌ
إحصائية في اكجاٌات الطمبة البعدية كلصالح الهجهكع الكجريبية الكي
كجكد فركؽ ذات داللة
ٌ

( ،)Moodleحيث بمغت قيهة (ؼ) ( )4.498

اسكخدهت الهقرر االككركىي هف خالؿ ىظاـ
ٌ
إحصائيان عىد هسككل الداللة (.)α=0.05
دالة
القيهة
كٌذي
بهسككل داللة ()0.038
ٌ

اايجابية ىحك الهقرر االككركىي هف
كيعزك الباحث اكجاٌات طمبة الهجهكعة الكجريبية
ٌ
ٌ
خالؿ ىظاـ هككدؿ إلِ هجهكعة هف عكاهؿ ذات عالقة هباشرة بهيزات الهقرر االككركىي كالكي
ٌ
اايجابية لدل الطمبة كهىٍا :سٍكلة االكصاؿ كالككاصؿ بااىكرىت
زادت هف كككيف االكجاٌات
ٌ
جعؿ الهعمهيف يعيدكف الىظر في طرؽ الكدريس القديهة ،كيكجٍكف ىحك اسكخداـ الككىكلكجيا

عميهية كاداركٍا باسكخداـ األىظهة ذات الكفاءة
الحديثة الهبىية عمِ ااىكرىت في كقديـ الهقررات الكٌ ٌ
هها أدل إلِ زيادة دافعية الطمبة هف خالؿ جعؿ غرفة
كالهركىة كالفاعمية هثؿ ىظاـ هككدؿٌ ،

الصؼ بيئة كعميهية كهكاز بالكفاعؿ الهكبادؿ ،كذلؾ هكف الهقرر الكٌعميهي االككركىي الطمبة هف
ٌ
ٌ
الكحكـ في دراسة الهادة ،كزيادة االكصاؿ كالككاصؿ هع الهعمـ كهع بعضٍـ بعضان خارج الفصؿ

الدراسي ،ككقكيـ كعمهٍـ ذاكيان كالحصكؿ عمِ الكغذية الراجعة الهىاسبة هها أدل إلِ شعكر الطمبة

اايجابية ىحك الهقرر االككركىي
بالثقة كالهسؤكلية في كعمهٍـ ،كبالكالي زادت لديٍـ االكجاٌات
ٌ
ٌ
ااسالهية هف خالؿ ىظاـ هككدؿ.
في الكٌربية
ٌ
كككفؽ ىكيجة ٌذي الدراسة هع ىكائج دراسة كؿ هف :العهرم

( ، )34كالشهر م(، )35

كالخكالد ة( ، )36كشك كٌكسيك كجيك ( ] ، )Shu, Hsiu and Gwo[37حيث أكدت عمِ كجكد
إيجابية لدل الطمبة ىكيجة دراسكٍـ بكاسطة الكعمـ االككركىي.
اكجاٌات
ٌ
ٌ
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التوصيات:
ااسالهية بها يكالءـ هع ركح العصر.
 .1إعادة الىظر في طرؽ ككسائؿ كدريس الكٌربية
ٌ
 .2ح ُّ
ااسالهية كهعمهيٍا عمِ اسكخداـ الكعمـ كالكعميـ
ث هخطط م هىاٌج الكٌربية
ٌ
ى
ااسالهية.
االككركىي في كدريس الكٌربية
ٌ
ٌ
ااسالهية قابمة
 .3اسكخداـ أىظهة أخرل ادارة الكعمـ االككركىي هكضكعات الكٌربية
ٌ
ٌ
لمكعمـ بأدكات كفي بحاجات الطمبة في الهدارس األردىية.

ااسالهية هكابعة الجديد في
 .4ككفير الهسكمزهات الهادية كالكقىية الكي كساعد هعمـ الكٌربية
ٌ
طرؽ ككسائؿ الكدريس كأساليب الككاصؿ الهعاصر لكبميغ الخطاب ااسالهي.
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المراجع:
 [صديؽ ،هحهد ( )2002ااىكرىت كالكعميـ عف بعد ،مجمة التّربية القطرية،العدد( )141ديسمبر 2002
اإللكتروني .كرجهة  :عمي الهكسكم ك آخركف
 خاف ،بدر )2005( .استراتيجيات التعممّ
.سكريا :شعاع لمىشر كالعمكـ.
اإللكتروني .الرياض :هككبة الرشد
 [ سالـ ،أحهد (  . )2004تكنولوجيا التعميم والتعميمّ
 -[6] -دحالف ،عثهاف ( )2012فاعمية برىاهج هعزز بىظاـ هككدؿ ( )modelاكساب

طمبة الكعميـ االساسي بجاهعة األزٌر هٍارات الكخطيط اليكهي لمدرس كاكجاٌاكٍـ ىحكي.

رسالة ماجستير غير منشورة  ،جاهعة األزٌر.

 ] -[7صادؽ ،أحهد عبد الهجيد ( .)2008برىاهج هقكرح في الكعميـ االككركىي باسكخداـٌ
البرهجيات الحرة هفككحة الهصدر كأثري في كىهية هٍارات كصهيـ كاىكاج دركس
االككركىية كاالكجاي ىحك الكعمـ االككركىي لدم الطالب الهعمهيف،مجمة كمية
الرياضيات
ٌ
ٌ
التّربية ،جامعة المنصورة ،العدد(،)66الجزء الثاىي ،يىاير.

] -[8باصقر ،هحهد( .)2009الكعميـ االككركىي كأثري في أعضاء ٌيئة
ٌ
الكدريس ،مجمة جامعة أم القرى،العدد الرابع ،يىاير.
االككركىية بهراحؿ
 ] - [12الجرؼ ،ريها (  .) 2008هكطمبات كفعيؿ هقررات هكدؿٌ
اإللكتروني
الكعميـ العاـ بالههمكة العر ٌبية السعكدية ،بحث مقدم إلى :ممتقى التعميم
ّ
األول ،الرياض.)24( ،

اإلسالمية .دار
 ]-[15السبيعي ،هعيكؼ ( )2009تعميم التفكير في مناىج التّربيةّ
اليازكرم ،عهاف ،األردف.
 ] -[16داككدٌ ،ايؿ عبد الحفيظ  .)2000( .البيان الختامي وتوصيات مؤتمر الفقواإلسالمي في الجامعاتٌ .ايؿ عبد الحفيظ داككد(هحرر) ( .)565 -559األردف:

جاهعة الزرقاء األٌمية.
ااسالهية
 ] -[17الطكالبة ،هحهد كالهشاعمة ،سميهاف ( .)2009كصكرات هعمهي الكٌربيةٌ
لمكعمـ االككركىي :دراسة ىكعية .مجمة دراسات ،الجامعة األردنية. )2( ،36 ،
ٌ

 ][18شحاكً ،حسف كالىجار ،زيىب كعهار ،حاهد ( )2003معجم المصطمحات التربويةوالنفسية .القاٌرة :الدار الهصرية

125

جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث
اجملدل رمق  , 2آذار 2017 ,

Al-Hussein Bin Talal Journal of research
AHUJ, Volume 2, March

 ]-[19عبد الهجيد ،أحهد صادؽ ( )2008الجيؿ الثاىي هف الكعميـ االككركىي ىهكذجٌ
االجكهاعية ،مجمة التقنية والتدريب ،الرياض :المؤسسة
جديد لمكعمـ عبر الشبكات
ٌ
العامة لمتعميم التقني والتدريب الميني العدد .112

اإلسالمية
 ] -[20الخكالدة ،ىاصر أحهد كيحيِ ،عيد ( )2001طرائق تدريس التّربيةّ
وأساليبيا وتطبيقاتيا العممية ،هككبة الفالح ،عهاف ،األردف.
اإللكتروني والتعميم الجوال ،القاىرة .دار الككب
 بسيكىي ،عبد الحهيد ( )2007التعميمّ
العمهية لمىشر كالككزيع.
 ] -اللمانً ،أحمد حسٌن ،والجمل ،علً أحمد ( .)2003معجم المصطلحات التربويةالمعرفة في المناهج والتدريس ،عالم الكتب :القاهرة
ّ
 ] -[23صالح ،إدريس ( )2010الثقافة الجغرافية ككيفية كىهيكٍا لدل هعمهي الجغرافيا،رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة الهىيا.

 ] -[24هحهد ،ىبيؿ ( )2011فاعمية هقرر إلككركىي لكىهية هٍارات اسكخداـ ىظاـ هككدؿلدل طمبة الدراسات العميا كأثري في الكحصيؿ الهعرفي كدافعية ااىجاز ،رسالة ما

جستير غير منشورة ،كمية التّربية جامعة بنيا.

 -السعدم ،سمطاف ( )2010فاعمية اسكخداـ ىظاـ هككدؿ في كىهية بعض هٍارات الكفكير

الرياضي كالكحصيؿ الدراسي لدل طالب الصؼ السابع األساسي ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،جاهعة صحارل ،يعهاف.

 -عاشكر ،هحهد ( )2009فاعمية برىاهج ) (modelفي اككساب هٍارات الكصهيـ ثالثياإلسالمية،
األبعاد لدل طمبة ككىكلكجيا الكعميـ ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
ّ

كمية التّربية

 الىجار ،حسف ( )2009كقكيـ هحككل بعض الهساقات الجاهعية الهبىية عمِ الكسائطالهكعددة فائقة الكداخؿ الهدرجة ضهف بيئة ( ، )modelمجمة جامعة اإلسكندرية ،المجمد

التاسع عشر ،العدد األول ص .72 -22

 الشىاؽ ،قسيـ كبىي دكهي ،حسف ( )2006أثر كجربة الكعمـ االككركىي في الهدارسٌ
اىكية األردىية عمِ كحصيؿ الطمبة الهباشر كالهؤجؿ في هادة الفيزياء ،المجمة األردنية
الثٌ ٌ
لمعموم التربوية.142 -129 ،)3( 2 ،
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[ -العيد ،هحمم الديف ( )2007أثر برىاهج كعميهي الككركىي هقكرح قائـ عمِ الكعمـ

الكعاكىي في كحصيؿ طمبة الهرحمة األساسية العميا في هبحث الجغرافيا كاكجاٌاكٍـ ىحكي.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جاهعة عهاف العر ٌبية ،عهاف ،األردف.
 الخكالدة ،هؤيد ( )2013أثر اسكخداـ أسمكب الكعمـ االككركىي عمِ كحصيؿ طمبةٌ
الكطىية في األردف كاكجاٌاكٍـ
الصؼ الثالث األساسي في هادة الكٌربية
االجكهاعية ك ٌ
ٌ
ىحكي .دراسات ،الجاهعة األردىية ،هج ( ،)40ـ(. 13-2 ،)1
 العهرم ،آهىة ( )2006كاقع اسكخداـ هسكمزهات الكعمـ االككركىي في هدارس هحافظةٌ
إربد هف كجٍة ىظر الهعمهيف كاكجاٌات الطمبة كهعمهيٍـ ىحكٌا ،رسالة هاجسكير غير
هىشكرة ،جاهعة اليرهكؾ ،إربد ،األردف.

 -لشهرم ،هحهد ( )2007أثر اسكخداـ الكعمـ الهدهج في كدريس هادة الجغرافيا عمِ

كحصيؿ طالب الصؼ الثالث الهككسط في هحافظة حفر الباطف كاكجاٌاكٍـ ىحكي،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجاهعة األردىية ،عهاف ،األردف.

 الخكالدة ،هؤيد ( )2013أثر اسكخداـ أسمكب الكعمـ االككركىي عمِ كحصيؿ طمبةٌ
الكطىية في األردف كاكجاٌاكٍـ
الصؼ الثالث األساسي في هادة الكٌربية
االجكهاعية ك ٌ
ٌ
ىحكي .دراسات ،الجاهعة األردىية ،هج ( ،)40ـ(.13-2 ،)1
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ً من لالي نظام موودي
نماذج من الممرر االكترون ّ
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ممحق ( )2جدول مواصفات االختبار التحصيمي
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المستويات ونسبتها
المحتوى ونسبته

تذكر
%25

مستويات معرفية عليا %.5

فهم
واستيعاب

تطبيق

تحليل

تركيب

تقويم

%25

12,5

12,5

12,5

12,5

المجموع
%100

الدرس األول %20
كتب النبً _ صلّى هللا
علٌه وسلّم_ إلى الزعماء

2

2

1

1

1

1

8

والحكام
الدرس الثانً%2 0
من أعالم آل النبوة ()1
العباس بن عبد المطلب

2

2

1

1

1

1

8

حمزة بن عبد المطلب
الدرس الثالث %20
من أعالم آل النبوة ()2
جعفر بن أبً طالب

2

2

1

1

1

1

8

عمٌل بن أبً طالب
الدرس الرابع %20
من أعالم آل النبوة ()3

2

2

1

1

1

1

8

الحسن والحسٌن
الدرس الخامس %20
من أعالم آل النبوة ()4
سكٌنة بنت الحسٌن

2

2

1

1

1

1

8

جعفر الصادق
المجموع %100

10

10

5

5

5

5

40

اإللكتروني من خالل نظام موودل
ممحق ( ) 3استبانة االتجاىات نحو المقرر
ّ
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رقم
الفقرة

الفقرات

1

ً مؤشرا ً
ٌعد استخدام الممرر اإللكترون ّ
إٌجابٌا ً على مواكبة التطورات التكنولوجٌة
الحدٌثة .

2

أرى أن الدٌن اإلسالمً ٌدعو إلى اإلفادة
من التكنولوجٌا الحدٌثة .

3

أرى أن فاعلٌة المعلم تمل باعتماده على
ً.
الممرر اإللكترون ّ

4

ً ٌزٌد
أرى أن استخدام الممرر اإللكترون ّ
من تحصٌل الطلبة .

5

ً فً التغلب على
ٌسهم الممرر اإللكترون ّ
الكثٌر من الصعوبات التً تواجه الطلبة

6

أفضل أن أتعلم موادي الدراسٌة من خالل
ً المباشر وغٌر
الممرر اإللكترون ّ
المباشر.

7

الممرر
أجد سهولة فً استخدام
ً فً التعامل مع المضاٌا
اإللكترون ّ
المتنوعة .

8

أتمنى أن أتعلم كافة الممررات الدراسٌة
ً.
باستخدام نظام موودل للتعلم اإللكترون ّ

9

أشعر بالراحة التامة عندما أتعامل مع
ً بنظام موودل .
الممرر اإللكترون ّ

10

أشعر بالمتعة عندما أتعلم من خالل
ً.
الممرر اإللكترون ّ

11

أسعى إلى امتالن ممررات إلكترونٌّة فً
المباحث والموضوعات المختلفة.

12

أرغب أن تستخدم إمكانات نظام موودل
إلجراء االختبارات المختلفة.

13

ً ٌنمً
أرى أن استخدام الممرر اإللكترون ّ

موافق
بشدة

موافق

محايد

معارض

معارض
بشدة
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لدي التفكٌر النالد واإلبداعً.
14

ً.
أرى أن أنظمة إدارة التعلم اإللكترون ّ
المزودة ببرامج تعلٌمٌة منهجٌة تسهم فً
تحمٌك األهداف الدراسٌة.

15

الممررات
أعتمد أن التعلم من خالل
اإللكترونٌّة أصعب من التعلم بالطرٌمة
االعتٌادٌة.

16

تجذبنً الحركة واأللوان واألمثلة
الممرر
والتدرٌبات المستخدمة فً
ً المدار من خالل نظام موودل.
اإللكترون ّ

17

ً ٌنمً لدي
أرى أن الممرر اإللكترون ّ
التفكٌر المنظم الهادف.

18

ً ٌزٌد من ثمتً
أرى أن الممرر اإللكترون ّ
بنفسً.

19

ال أحبذ حضور الحصص التً ٌستخدم
فٌها الممرر إلكترونً.

20

ً فً إثراء
ٌسهم الممرر اإللكترون ّ
معرفتً فً الموضوعات الدراسٌة
المختلفة.

21

ً
أرى أن طرٌمة التعلم بالممرر اإللكترون ّ
تتناسب و طبٌعة المواد الدراسٌة المختلفة.
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