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اإلهـــداء
إىل طب القلـــوب ودوائها  ،وعافيــــــة األبـدان وشفائها  ،ونور البصائر وضيـــائها
إىل سيد املرسليـن من بعثـه اهلل رمحة للعاملني  ...سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

إىل الذيـــــن ارتقــــوا إلـى العليـاء  ،إلـى مـــــــن نزفت جراحـهم أطهـــــر الدمـاء
إىل من هم خلـف القضبـان كاجلبـال الشمّـاء ...شهـدائنا  ،جرحانا  ،وأسـرانا

إىل احلضــــــــن الذي سقــــــاني احلنــــــــان  ،والقلـب الدافـئ الـذي غمـرنــي باألمـــــــــان
فسبـــــحان من وضـع حتت قدميــــــــها اجلنــــــــــــــان  .........أمــي رعاهــا اهلل

إىل من حنت الصخر فجعله حياً ينطق بلسان  ،وزرع الفضيلة يف نفسي لتكرب بتفان
وعلمنـــــي الصبـــــر واألمــــــــــل بكـل عنفــــــــــوان  ....أبــي حفظـــه اهلل

إىل من رافقتين روحـاً وجسـداً  ،و كانـت لـي فـي كـل خطـوة سنـداً
إىل مـن تذوقت وإيــــــــاها العيــــــــش حلـــــواً ومـراً  ..........زوجتي

إلـى من أمضيــــت بينهـــــم أمجـــــــــل أيـــــــــام حيـــــــاتي ورمسـت معهـــــم
أمجـــــــــــل ذكريـــــــاتي

............

أخوتي

أهدي هذا العمل املتواضع
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شــكر وتــقـديــر
الحمد هلل حمداً يليق بجالل وجهه ،وعظيم سلطانه الكريم ،والصالة والسالم على المبعوث

رحمة للعالمين ،سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.

سدد لي خطاي ووفقني إلى إتمام هذه الدراسة التي أسأل اهلل أن
أحمد اهلل عز وجل أن ّ
ينفع بها اإلسالم والمسلمين.
لى أن أبادر
واعترافاً بالفضل ألهله ،ومكافأةً
ً
ووفاء لمن قدم لي معروفاً ،كان لزاماً ع ّ
بتسجيل شكري لجامعة األزهر وعمادة الدراسات العليا وكلية التربية ممثلة بعميدها وأساتذتها وعموم

القائمين عليها.

كما وأتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني للمشرفين :د.عطا درويش ود.سامي أبو ناصر

لتفضله بقبول اإلشراف على هذه الدراسة ،ولتوجيهاته المفيدة وارشاداته السديدة ،فقد كان لصبره
المشرف
العظيم وحلمه الجليل ،وعلمه الوفير األثر الكبير في خروج هذه الدراسة على الوجه
ّ

المرضي ،فأسأل اهلل تعالى أن يبارك له في علمه وعمره ووقته ،وأن يجعله ذخ اًر لإلسالم والعلم.

بيين عضوي لجنة المناقشة
أستاذي
كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى
الفاضلين المر ّ
ّ
ّ
على تفضلهما بطيب نفس ورحابة صدر بقبول مناقشة هذه الرسالة ،واثرائها بالتوجيهات النافعة،

واإلرشادات الصائبة ،فأسأل اهلل أن يحفظهما ،وأن ُيجزل لهما المثوبة وحسن الجزاء ،وأن يبارك
لهما في علمهما.
كما وأتوجه بالشكر والعرفان للسادة محكمي أدوات الدراسة لما بذلوه من جهد ووقت جعله

اهلل في ميزان حسناتهم وبارك في علمهم وعمرهم.

وال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أبي وأمي لمدهم يد العون والمساعدة لي

وصبرهم الشديد.

وختاماً ال يسععني إال أن أتقعدم بأسعمى تيعات الشعكر وأبلعع عبعارات التقعدير إلعى الشعمعة التعي

أضععاءت سععبيلي ولععم تععذب ،إلععى الزه عرة الفواحععة بعطععر األلفععة والمحبععة والععدعاء ،إلععى زوجتععي ال اليععة
حفظها اهلل ورعاها.

واهلل ويل التوفيق
الطالب الباحث/عثمان مازن دحل ن


ت

ملخص الدراسة

هععدفت الد ارسععة إلععى التعععرف علععى فعاليععة برنععامز معععزز بنظععام ( )Moodleإلكسععاب طلبععة

التعلعيم األساسععي مهععارات التخطععيط اليعومي واتجععاههم نحععوه ،وقععد تحعددت مشععكلة الد ارسععة فععي السع ال

الرئيس اآلتي:

مع ععا فعاليع ععة برنع ععامز معع ععزز بنظع ععام ( )Moodleإلكسع ععاب طلبع ععة التعلع ععيم األساسع ععي مهع ععارات

التخطيط اليومي واتجاههم نحوه ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .1ما البرنامز المقترح الذي يعتمد على توظيف نظام ( )Moodleإلكساب طلبة التعليم األساسعي
بجامعة األزهر ب زة مهارات التخطيط للدروس؟

 .2مععا فاعليععة البرنععامز المقتععرح فععي إكسععاب طلبععة التعلععيم األساسععي بجامعععة األزهععر ب عزة مهععارات
التخطيط اليومي للدروس؟

 .3هععل توجععد فعروق ذات داللععة إحصععائية عنععد مسععتو داللععة (  ) .0.0≤αبععين متوسععطات درجععات
اتجاهات الطلبة تعز للبرنامز المعزز بنظام ()Moodle؟

ولإلجاب ععة ع ععن ه ععذه األس ععئلة ق ععام الباح ععث ببن ععاء أدوات الد ارس ععة ،والت ععي تمثل ععت ف ععي اختب ععار

تحصععيلي لمهععارات التخطععيط اليععومي للععدروس والععذي تكععون مععن(  ) 63س ع االً ،ومقيععاس اتجاهععات

الطلبة نحعو نظعام ( )Moodleوالعذي تكعون معن(  ) 72فقعرة مقسعمة إلعى ثالثعة أبععاد ،ثعم تعم ععر
األدوات على مجموعة من المحكمين للتأكد من سالمتها وصالحيتها للتطبيق.
ول ر

هذه الدراسة قعام الباحعث ببنعاء البرنعامز المقتعرح ،واختعار الباحعث عينعة الد ارسعة معن

طلب ععة قس ععم التعل ععيم األساس ععي  -جامع ععة األزه ععر وع ععددها(  ) 30طالبع عاً م ععوزعين عل ععى مجم ععوعتين،
المجموعععة التجريبيععة وعععددها(  ) 60طالبعاً تععتعلم بالبرنععامز المعععزز بنظععام ( ،)Moodleوالمجموعععة

الضابطة وعددها(  ) 60طالباً تتعلم بالطريقة المعتادة ،وقد تأكد الباحث من تكاف المجموععات معن
خالل التطبيق القبلي ،واستخدم الباحث وفقاً لطبيعة الدراسة ثالث مناهز:

 -5المــنه الوصــفي :حيعث قععام الباحععث بتحليعل محتععو مهععارات تخطعيط الععدروس اليوميععة لتصععميم
االختبار التحصيلي.

 -7المنه البنائي :حيث قام الباحث ببناء البرنامز المقترح.

 -6المــنه الش ـبة تجريبــي :حيععث قععام الباحععث بتطبيععق أدوات الد ارسععة القبليععة والبعديععة علععى عينععة
الدراسة.

وبعد تطبيق المعالجات اإلحصائية على الدرجات أظهرت النتائ :


ث

 -5ال توج ععد ف ععروق ذات دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععتو دالل ععة (  ) .0.0≤αب ععين متوس ععط درج ععات
المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبلي.

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عنعد مسعتو داللعة ( ).0.0≤αبعين متوسعط درجعات المجموععة
التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 -6توج ععد فع عروق ذات دالل ععة إحص ععائية عن ععد مس ععتو دالل ععة (  ) .0.0≤αب ععين متوس ععطات درج ععات

اتجاهات الطلبة تعز للبرنامز المعزز بنظام (.)Moodle

وفي ضوء النتائز السابقة أوصى الباحث بضرورة تطوير أساليب التعدريس معن خعالل البععد
عععن األسععاليب التقليديععة التععي تركععز علععى اكتسععاب المعععارف والمفععاهيم ،وضععرورة اسععتخدام األسععاليب

التعع ععي تعتمع ع ععد علع ع ععى المع ع ععتعلم ،وضع ع ععرورة توظيع ع ععف التعلع ع ععيم مع ع ععن خع ع ععالل االنترنع ع ععت واسع ع ععتخدام نظع ع ععام
الموديل( ،)Moodleوضرورة تدريب المعلمين على است الل االنترنت في التعليم.


ج

Abstract
This study aimed to identify the impact of a programme supported by
moodle system to help primary teaching student to acquire the daily
planning teaching towards this issue .The problem has been identified in
the main following question :
What’s the effect of the programme supported by moodle system to
help primary teaching

student acquire the skills of daily lesson

planning and their attitudes towards this?
The main question arising out of the following sub-questions :
1. What is the suggested programme that dependence on applying
moodle system

to help primary teaching students in AL-Azhar

university in Gaza acquire the main skills of lesson Planning?
2. What is the effect of the suggested programme in supplying primary
yeaching students in Al-Azhar university in Gaza the main skills of
daily lesson planning ?
3. Are there any stastically significant difference at the level (a ≤ 0,05)
between the averages of the collection of student grades due to the
supported programme by moodle ?
To answer theses questions , the resracher has built study tools that
represented in testing the skills of daily lesson planning that consists of 36
question measurement of student trend forward moodle system that consist
of 30 questions divided into three dimen sions , then look have been shown
to some of arbitrators to make sure of their validity and surtability to be
applied, for the purpose of this study the researcher built suggested
programme and chose sample of study from primary teaching student in
Al-Azhar university which consistsof 60 students divided into two groups ,
the experimental group (30) students , which learn using supported
programme by moodle system , the consoling group (30) students which


ح

learn using traditional way .The researcher made sure of equality of group
through out the first applying.

The researcher used according to the study three approaches:
Analytical method : the researcher has emalysed the content of the skills
of daily lesson planning to build analytical test .
Experimental method :the researcher has applied the tools of pre and post
post study on the sample of study and after applying statistical treatmat of
group , the f0llowing results have been shown :
There are significant difference at the level (0,05≥ a) between the before
and after group .
There are significant statistical at the level (0,05≥ a) between the
experimental and confrolling group in the pre test.
There are significant statistical at the level (0,05≥ a)of between group of
trends of student due to the supplied programme by moodle.

In the light of previon result , the researcher has recommended the
necessity of development teaching method away from traditional method ,
that focus or acquirity the main principle and ides’ , the necessity of using
intent in education using moodle system and the training of teacher how to
use the internet in teaching.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة الدراسة
 مشكلة الدراسة
 فرضيات الدراسة
 أهداف الدراسة
 أهمية الدراسة
 حدود الدراسة
 مصطلحات الدراسة

خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة الدراسة:

إن أهميةةا تربيةيةةا عترب لةةية رليةةمع ترمتبمةةل رةةة برة

عريس أدل ل ذرك من أن ل فيلسع

ةةي مةةن تر

لة ترم ةيين فةةأ أع

ةةعي

ف ي فأ رلق متبمل تديد قد عتد ن سه فأ لمتا ألن يد ع

إرة بيةيةا تديةةدع بةلسة فلسة ا عمةمةل ترمتبمةةل ترةذع ينتةةدوج عقةد تقبةةين عتعدهةم ةعتةةعد ت نسةمنج ف ةةأ

قضيا لضمييا عبمعي عتةدتع ةتيع يأبأ من ت نسمن ترذع ر ه تهلل ةمر ل مةن ةةين يديةه ةن سةم ي
تر م نمت تألريىج فم نسمن هع ترملعي تألسمسةأ ر ةذو تر ضةيا عهةع ترمةيهي في ةمج فةل بيةيةا دعن عتةعد

ت نسمن عال إنسمن دعن بيةيا.

عرمم منت تربيةيا عترب لية ةعتةا ترمييق ععسيلا تألمة رمعت ةا لمضيهم عةنمس مسب ةل م عرم ا

أن تألنظمي ةدأت ببته رمتمل تربيةيا عترب لية ةم بةميو يت ل ة دتً أسمسيمً فأ سيمسا تردعلج عر ذت نتد

تل تهبممة تألمة ين ي نلع تربيةيا عترب لية فمم من أما بينع إر أن بأرذ دعيهم ةين تألمة إال أعرت

تر مليا تربيةعيا ترب ليميا تهبممممً ةمرغمًج ع ةت تل تهبممم م رلع عل إر أ ل مسبعيمت ترتعدع فأ

متمل تربيةيا عترب لية ( .ترعترأج )7 :5002

فمل تربسلية ةأهميا م عنمت ترمنظعما تربيةعيا/ترب ليميا من

بب عبت يزتت ععسم ل

عب نيمت ...عغيي ذركج فإن تر م د تربيةعع ترمنتعد يظل ميهعنم ة مسع ترم لة عأدت ه ترمبميز تر ملج
فمالهبممة ةمر لة هع فأ ترل ي ا تهبممة ةمرمب لة "عتر نميا ةمرمب لة ب د ألد ترم مييس ترم ما رلب دة

ترلضميعج عم يم تًي من م مييي ب يية ترت عبج عمظ تًي من مظمهي ع أ ترمتبم مت عيقأ

أةنم م(.م يماج)422:8551

نعع ت

عي د إ دتد ترم لة مليا ةمرغا تألهمياج فنتمح ترم لة فأ مله يبعق

ةمرديتا تألعر

ل

دتد ترذع بل موج عم مم بلدهنم ن بمعيي تر مليا ترب ليميا فإن إ دتد ترم لة يمهل لتي ترزتعيا

في مج ألن أفضل ترمن مج قد ي بب ر م تر تل ل

يد م لة ال ي دي ترمس عرياج عال يتيد م ميتت

تربدييسج عقد ي عن هنمرك من تمً ريس ل قدي ةيي من ترتعدعج عيسبميل م لة قدي تًي م دتً إ دتدتً
بيةعيمً أن يت ل منه مهلً يلبذت ةهج رذرك فإن بنميا م ميتت تربدييس ترمربل ا ضيعيع رمسم دع ترم لة
ل ترب ممل ة م ليا مل أع نعع من ترم لعممت عترمبغييتت تربأ بأبأ ة أ ترمسب ةل.

2

عقد أ د ( زيز لنمج )42:794ل

أهميا دعي ترم لة من رلل م ميتبه تربدييسيا ةم بةميو

تر ن ي ترتعهيع عترد مما تري يسا فأ نتمح تر مليا ترب ليمياج ليث تن نتمح تر مليا ترب ليميا %00
منه رلم لة ةينمم ببعق

ةمقأ ترنسةا عهأ  %10ل

دد من تر عتمل من م ترم ييتت عت دتيع ترمديسيا

عتألنتما تألريى .عبةيز هنم دعي ترم ميتت تربدييسيا

ن ي ي يسأ فأ نتمح تر مليا ترب ليميا.

عي زت هيي من ترديتسمت عترةلعث تر لميا ل بمعيي ةيتمج إ دتد ترم لة عبدييةه عبنميبه عمن هذو

ترديتسمت :ديتسا يسيع

ي أ مة 4222جعديتسا ملمد ملمعد

مة 4222ج عديتسا لممدع مة

5005ج عديتسا ل يتتد عآممل ملمعد مة 5001ج عديتسا ممتدع لةتأ مة .5000
" عقد أ ةلت

ا تربغيي تريعة من ترسممت تري يسا تربأ بيهي فأ ليمع ت نسمن ترم م ي

ليث إن تالرب تي مت ترب نعرعتيا ترسيي ا عترمبلل ا ب سد ليمع تالسب يتيج عةمربمرأ أ ةح تال بممد
ل نظمة مسب ي لميمً عب نعرعتيمً ال يبمت مل تربغييتت تر م لا فأ متمل تر لة عترب نعرعتيم عتربأ

بلدث ة عيع يعمياج تألمي ترذع من تأنه أن يلدث رللً ةي تًي فأ تررمعتت ترمسب ةليا ألع متبمل

يسبة د تر عرما عي ةل ة يدتً ن تربغييتت تر مرميا تربأ يبأهي ة م ةدعن تك" ( .ترز منينج )75 :5005

عفأ عقبنم ترم م ي بزتيدت تالبتمهمت نلع تسبغلل تة ا تالنبينت أسلعب بدييس فأ
تر مليا ترب ليميا من رلل تر ديد من ترةيتمج تربأ ب دم مج عبتيى تر ديد من ترمتمييل ل ترمسبعى
تر مرمأ رلبع ل إر تسبغلل تة ا تالنبينت فأ ترب لية.

إر

عببميز تة ا تالنبينت ةمر ديد من ترمميزتت من م أنه ال يلدهم م من عالزممن عتم منيا ترع عل

دد ةيي من ترتم عي عبلديث ترم لعممت ةت ل مسبمي عأسمريب ترع عل إر

بيبةم ةنع يا ت مز ترلمسعب عنظمة تربتغيل ترململ

ترم لعممت ال

ليهج مم أن تة ا تالنبينت ببميز

ند

تسبردتم م فأ ترب لية أن م بت ل من ترم لة ميتد فأ تر مليا ترب ليما عبع ل ترم لعممت ةعسم ل
مربل ا رلمب لةج مم أن م بنمأ م ميتت تسبردتة ترلمسعب ردع ترمب لمين ع بزيد من تر لقمت
تاليتمةيا ةين ترمب لة عترم لة عترمب لمين أن س ة(.م ةلج) 3 : 5040
عييى ترةملث أن ترب لية ت ر بيعنأ هع ميي ا ف مرا رلب لية ةمسبردتة ت نبينتج عيم ن من
رلل ترب لية تالر بيعنأ بعفيي ترم ييتت رلملب ريديسعت فأ أع عقت عمن أع م منج ةم ضمفا إر

ترب م ل م ة ةميي ا س لا عف مراج عمن ترعتضح أن ترب لية ت ر بيعنأ أ ةح من مبملةمت تر مليا
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ترب ليميا ترمنتعدع ريس ف م رمعت ةا تربمعيتت ترتمييا ع ةسي ا ةييع فأ ترميسسمت ترب ليميا فأ

تر مرة أتملج ع إنمم أيضمً رمم رلب لة ت ر بيعنأ من دعي ل ي أ فأ بلسين ترب لية ع مريتمبه.

عقد أدت ب نعرعتيم ترم لعممت عتالب مالت إر ظ عي مم سمأ ةمرمتبم مت ترم لعممبيا عهأ
ترمتبم مت تربأ ي بمد تقب مدهم ل
ب بمد

ل

ترم لعممت ةميي ا آريا

بعفي م مدي تمل عبلليل عبعظي

أت زع ترلمسعبج عظ يت م مهية تديدع فأ ترب لية مهل :ترب لة تالر بيعنأ عترب لة

تالفبيتضأ عةي ا ترب لة تربريليا عترب لية ترمبزتمن عترب لية غيي ترمبزتمن عترب لية ترممزعج عغييهم من
ترم مللمت عتربأ ب د

تمي م إر بلييي ترمب لة من تالربزتة تر ممل ة مملأ ترزمن عترمسمفا فأ

مليا ترب لة ةت ل ةيي ةم ضمفا إر تسبهممي بلك ترب نعرعتيم ةت ل عظي أ.

عيي د نيعممن ( )Newman,2000ل أهميا ب نعرعتيم ترم لعممت فأ ترب لية تر مرأ ليث

يةيز دعيهم فأ إ مدع بت يل ترتمم مت من رلل ترب لية تالفبيتضأ عتربغيي تردت ة عترمبسميع فأ
ترب نعرعتيم عتربلعالت ترديمعغيتفأ ع عرما ترميسسمت عغييهم من تربلديمت ترمسب ةليا تربأ ال يم ن تن
م بعفأ تأليدع ليمر م.

ن

عرلبأ يد ل تبتمو تر هيي من ميسسمت ترب لية إر تال بممد ل ترب لية تالر بيعنأ عب دية

ردممب م ترب ليميا ن ة د – ف أ ترعاليا ترمبلدع تألميي ياج ب عة أ هي من  5000من ميسسمت ترب لية

تر مرأ ةةث ةينممج (مسمي ديتسأ) عتلد

ل

تألقل من ةيتمت م

ل

تة ا ترم لعممت تردعريا

(ت نبينت) عيت ل هذت نسةا ( )%70من ترتمم مت تألميي يا .عيبعقل أن بيب ل هذو ترنسةا مممً ة د
مة ةنسةا ( )%50سنعيمً عبب معت هذو ترتمم مت فأ دد ترةيتمج ترديتسيا تربأ ب دم م ل ترتة ا

عتربر

مت تربأ ببيل م(.أةع ترس عدج)22 :5001

عنبيتا ر ذت تربعته ف د ةدأت تر ديد من تردعل ةم بممد م مدي ب نعرعتيم ترم لعممت

عتالب مالت فأ ةينممت م ترديتسياج عب بةي تمم ا فيين ترم بعلا )(www.fernuni-hegen.de
تربأ ب ل فأ مدينا همتن تألرممنيا أعل تمم ا بةنت نظمة ترب لة ن ة د فأ أرممنيم عبمنح ديتا

ترة مرعييعس عترممتسبيي عترد بعيتوج عمن أت ي ترتمم مت تربأ ب بمد ل

ترب لية تالر بيعنأج عفأ

ترعاليمت ترمبلدع تألميي يا بأسست تمم ا فعن س ةي تألنبينت ( )www.uoponline.comتربأ ب بةي
أعل تمم ا رم ا بمنح ديتا ترة مرعييعس فأ تر ديد من تربر
عتمم ا تعن هعي نز ( )www.jhu.eduتألميي ياج تربأ بأسست
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مت ةي أ نبينت مة 42:2ج
مة 4270ج ترم بعلا ترةييممنيا

( (www.open.ac.ukعتربأ ب ن

من ت ةي تمم ا فأ ةييممنيمج عب بةي أ مديميا ترب لية

تالفبيتضأ ترم بعح  www.abah.co.ukفأ ترممل ا ترمبلدع عتلدع من أهة ترميسسمت ترب ليميا تربأ
ب دة مي م عتس م عريميتت مب ددع من ترةيتمج ترب ليميا فأ مربل

ترل عل ترم يفيا تر لميا ع

ت نسمنياج ترنظييا عتربمةي يا تمم ا ترعسم م ترمب ددع ) (MMUترممريزيا )(www.mmu.edu.my
ةيمتيمت تربرممب مل ترمب لة ع ذرك مم يب لق ةتة ا ترلمسعب ترمملعةاج فيمم قممت تمم ا يعبع

تريمةمنيا ) (www.kyoto-u.ac.myةمسب ممل ترةيمتيمت ترمب ل ا ةمرم مرتا تريقميا رل عي
عتألنمممج ع ل
مبر

ترمسبعى تألفيي أ

ب بةي ترتمم ا تالفبيتضيا ت فيي يا ) (www.avu.orgعهأ

ا فأ تر لعة ترب نعرعتيا عترب نيا فأ تر م ما تر ينيا/نييعةأج مم ب بةي تمم ا تندي تي غمندع

) (www.ignou.ac.inمن ترتمم مت تر تي دع فأ متمل ترب لة تالر بيعنأ ع ملب ذرك إتيتس تر ديد

من ترديتسمت ل ترمسبعيين تر يةأ عتألتنةأ.

ع ل ترسملا تر لسمينياج أدرلت ع تزيع تربيةيا عترب لية تر لسمينيا من ج ترب نعرعتيم ألعل ميع

فأ مدتيس م ممدع إرزتميا رملةا تر

ع

ترمت لت ربم ين ترملةا من معت ةا

يهةج عتسبي مب نبمته ترب نعرعتأ عت ل ة ن تًي ف مالً من

5004/5000ةج ة د

من تررممس تألسمسأ إر

تألعل ترهمنعع فأ تر مة

ب عين ترع أ ترب نأ ردي ة عت سمة ة م ميتت ترب يي ترمبنع اج عم ميع لل

نم ي مدرلت تربنميا ترمنتعدع ( .سلماج ) 4 : 5004

عفأ ترسنعتت تألرييع تنبتيت تة ا تالنبينت ةت ل عتسل فأ فلسمين عأ ةلت م ظة ترنمس
فأ فلسمين متبي ا فأ ردما تالنبينتج رذت أ ةح من ترضيعيع تسبغلل هذو ترتة ا عسيلا فأ
ترب لية عبع يل ترم مي عترم لعممت رلملب عتدتيع تر مليا ترب ليميا.

عييى ترةملث أن نظمة  moodleمن أنظما إدتيع ترملبعيمت ةل أ هي من ذرك ف ع نظمة

دتيع عبمعيي ترملبعيمت ترب ليمياج عهع من ترةيتمج ترم بعلا ترم دي عترذع يم ن بهةيب م عتسبردتم م

ةل عتربغييي فأ ة ض أ عتدهم إذت رزة تألمي دعن ترلمتا إر ب ييح من م ممأ ترنظمةج عهع من
أ هي تألنظما تسبردتمم فأ متمل نتي عبمعيي ترملبعى ترب ليمأ تالر بيعنأ ل مسبعى ترميسسمت
ترب ليميا ةأعيعةم رم ا عتر مرة ليث بد ة عتت به أ هي من  70رغا من ةين م ترلغا تر يةياج عيسبردة
ل

نممق عتسل فأ أ ةي ترميسسمت ترب ليميا تر ملقا فأ أ هي من  420دعرا ليث ي دي دد

مسبردمأ نظمة  moodleةمم يزيد ن  300مليعن ترصج ف ع س ل تربن يب ل تميل أنظما

تربتغيل تربأ بد ة رغا  PHPعقعت د ترةيمنمت  MySqlعنظ تي رس عرا بن يب moodle
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ل

ترلمسعبج ف د تتل هيي من ترمسبردمين رلب ممل م ه عتسبردتمه دعن ترلمتا إر
ةمرةينممجج ليث ال يبملب ذرك م يفا مسة ا ةلغمت ترةيمتا أع ي يا ب مية
عهنمرك تر ديد من ترديتسمت تربأ تهبمت ةبعظي

ديتسا مسة ا

لمت ترعيب.

نظمة  Moodleفأ تر مليا ترب ليميا عمن

هذو ترديتسمت :ديتسا ملمد(  ) 2122هدفت ترديتسا رلب ي

ل

فم ليا م يي تر بيعنأ ربنميا

م ميتت تسبردتة نظمة مععدل )  (moodlردى ملب ترديتسمت تر ليم عأهيو ل تربل يل ترم يفأج
ب مية نمعذج بمةي أ م بيح ربدييس علدع

ع ديتسا ترس دع ( )2121ليث هدفت ترديتسا إر
(ترمسملمت) ةمسبردتة نظمة ) (Moodleةمر

ترسمةل تألسمسأ عذرك من أتل بنميا ترب يي

قمة متعي(  ) 2112ةمتيتس ديتسا هدفت إر

فم ليا ةينممج  Moodleفأ ت بسمب

ترييمضأ ردى ملب تر

ترسمةل تألسمسأ عذرك ن مييق تسبردتة نظمة) (Moodleج ع ذرك
ترب ي

ل

م ميتت ترب مية هلهأ تألة مد ردى ملب ليا ب نعرعتيم ترب لية ةمرتمم ا ت سلميا.

عفأ ضعس أهميا تة ا تالنبينت عأهيهم ل ترمتبمل عترب لية عتد ترةملث أن هنمك لمتا إر
إتيتس دع ةلعث رم يفا أهي تسبردتة ةيتمج تة ا تالنبينت فأ تر مليا ترب ليمياج عتنملقم من أهميا

م ميتت تربرميم تريعمأ رلديعس تربأ يتب أن ي بسة م ملةا ليمت تربيةيا قةل تنب مر ة إر ترميدتنج

عمسمييع تربعت مت ترلديها عتر م ما فأ ترةلد تر يةيا عتر مرميا نلع لعسةا ترمنمهج ترب ليميا عتالبتمو
نلع ترب لية تالر بيعنأ عترب لية ن ة دج عبمعيي م ميتت ترملةا عتيتمد قديتت

عتالسب

ليا قمديع ل ترةلث

مسج عذرك ربزعيد ترم لمين قةل مةمتيع مل ة ةم ميتت تربرميم من رلل ترب نيمت ترلديهاج

تربأ سبسم دهة ل

بمعيي م ميتب ة تربأ يلبمتعهم ألدتس يسمرب ةج عمن هنم قمة ترةملث ةمربيمي

نظمة  moodleرم يفا ف مريبه ل ت بسمب ملةا ترب لية تألسمسأ رم ميتت تربرميم تريعمأ رلديعس
عتبتمهمب ة نلعو.

مشكلة الدراسة
تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

 .4مم ترةينممج ترم بيح ترذع ي بمد

ل

نظمة moodle

بعظي

ةتمم ا تألزهي ةغزع م ميتت تربرميم رلديعس؟

سمب ملةا ترب لية تألسمسأ

 .5مم فم ليا ترةينممج ترم بيح فأ إ سمب ملةا ترب لية تألسمسأ ةتمم ا تألزهي ةغزع م ميتت تربرميم
تريعمأ رلديعس؟
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 .3هل بعتد فيعق ذتت دالرا إل م يا ند مسبعى دالرا (  ) 0002≤αةين مبعسممت ديتمت
تبتمهمت ملةا ترمتمع ا تربتييةيا ب زى نظمة moodle؟

فرضيات الدراسة:

 -4ال بعتد فيعق ذتت دالرا إل م يا ند مسبعى دالرا (  ) 0002≤αةين مبعسم ديتمت ترمتمع ا
تربتييةيا عترضمةما فأ تالربةمي تر ةلأ.

-5ال بعتةةد فةةيعق ذتت دالرةةا إل ةةم يا نةةد مسةةبعى دالرةةا ( )0002≤αةةةين مبعسةةم ديتةةمت ترمتمع ةةا
تربتييةيا عترضمةما فأ تالربةمي ترة دع.

 -3ال بعت ةةد ف ةةيعق ذتت دالر ةةا إل ةةم يا ن ةةد مس ةةبعى دالر ةةا (  ) 0002≤αة ةةين مبعس ةةممت ديت ةةمت

تبتمهمت ملةا ترمتمع ا تربتييةيا ب زى رنظمة .moodle

أهداف الدراسة:

بد

هذو ترديتسا إر :

 .4إ دتد ةينممج م بيح ي بمد ل بعظي

نظمة moodle

تألزهي م ميتت برميم ترديعس.

 .5ترب ةي

لة فم ليةةا ترةينةممج ترم ةةزز ةنظةةمة moodle

سمب ملةا ترب لية تألسمسأ ةتمم ةا
سةةمب ملةةا ترب لةةية تألسمسةةأ ةتمم ةةا

تألزهي ةغزع م ميتت تربرميم رلديعس.

 .3ترب ي

ل تر يعق فأ تالبتمو نلع ترةينممج ترم زز ةنظمة . moodle

أهمية الدراسة:

 .4قةةد ب يةةد ترد تيسةةا تر ةةم مين ل ة برمةةيم ترمنةةمهج عبمعييهةةم ليةةث بةةعفي ر ةةة نبةةم ج لةةعل تسةةبردتة
ةيتمج تة ا تالنبينت فأ تر مليا ترب ليميا.

 .5قد ب يد هذو ترديتسا ة ض ترتمم مت فأ بعظي

نظمة  moodleفأ تر مليا ترب ليميا.

 .3قد بسمهة هذو ترديتسا فأ إ سمب تر مملين فأ ترتمم مت ف يع ن نظةمة  moodleعمةدى أهميةا
تسبردتمه عبعظي ه فأ تر مليا ترب ليميا

 .4قةةد بسةةم د ترد تيسةةا ل ة تربغلةةب ل ة لةةمتز ترم ةةمن فةةأ متبم نةةم ترملبةةل ةةةين ترم لةةة عترمةةب لة
ةبعت ل ة دعن تن ممع ةي ترتة ا تر ن ةعبيا.

 .5بةةأبأ هةةذو ترد تيسةةا رب يةةل عبنميةةا تالبتمهةةمت نلةةع لعسةةةا ترب لةةية عبعظي ة
عترب لية ن ة د فأ تر مليا ترب ليميا.
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ترب لةةية تالر بيعنةةأ

حدود البحث:

 .4تقب يت ترديتسا ل

بمةيق ةينممج م زز ةنظمة moodle

م ميتت برميم ترديعس.

 .5بة بمةيق ترديتسا ل
تألزهي ةغزع.

 .3بة إتيتس ترديتسا فأ تر

مصطلحات الدراسة:
عقد قمة ترةملث ةب يي

نظام :moodle

سمب ملةا ترب لية تألسمسأ

ينا من ملةا قسة ترب لية تألسمسأ(ترمسبعى ترديتسأ ترهمنأ) فأ تمم ا
ل ترديتسأ تألعل من تر مة ترديتسأ  5045-5044ة.

م مللمت ترديتسا إت تي يم:

هع ألةد أنظمةا إدتيع ترب لةية ت ر بيعنةأ

ةمة لة أسةس ب ليميةا ريسةم د أسةبمذ ترمسةمق لة

بعفيي ةي ا ب ليميا تر بيعنيا عتم منيا إنتمس عب مية معقل رمص ةةه ة ةل يسةي عسة عرا دتيع ترمةلةث

ة ةةيغا إر بيعنيةةاج عيم ةةن ترملةةةا مةةن ترع ةةعل إر ة ترمسةةمقمت ترد تيسةةيا ترمبملةةا عيم ةةن ة مةةن ممميسةةا
تر ديد من تألنتما.
المهارة:
تر ديع ل تنتمز مل ل نلع مبسق عةدقا مل ترسي ا ةأقل عقت مم ن.
التخطيط اليومي للدروس:
هع ب عي ذهنأ رلرمعتت عت تيتستت عتربدتةيي تربأ سي عة ة م ترم لة أهنمس بن يذ ترديس
الل م.
االتجاهات:
تسب دتد عتدتنأ م بسب همةت نسةيمً يلدد ت عي تر يد عسلع ه إزتس نظمة  moodleمن ليث

ب ضيله أع دة ب ضيله.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
 المحور األول :االنترنت ونظم التعليم االلكتروني
 المحور الثاني :التخطيط ومهارات التخطيط اليومي للدروس
 المحور الثالث :االتجاهات نحو استخدام االنترنت والتعليم االلكتروني
في العملية التعليمية

الفصل الثاني
اإلطار النظري
ويتناول الباحث في هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة ،حيث قام الباحث بتقسيم اإلطار

النظري إلى ثالث محاور مرتبة من حيث االعتمادية على اآلخر ،فالمحور األول سيتناول فيه
ونظم التلليم االلتتروني ،ويتضمن المحور الثاني :مها ار

االنترن

التخطيط اليومي للدروس ،وبلد

ذلك تناول الباحث في المحور الثالث االتجاها .

المحور األول :االنترنت ونظم التعليم االلكتروني:
االنترنت
جلل

فساعد

"مع مرور الوق

بدأ انتشار الحاسوب وأصبح متاحاً للجميع بلد تطوره وتطور برامجه التي

الحاسوب يتدخل في شتى مجاال

الحياة ،وتان

على زيادة رقلة االتصال بين األجهزة ومتن

تربط بين مجموعة أجهزة أخرى ثم متن

أخرى لتشتل شبتا

نظم االتصاال

تتطور بسرعة أيضاً

الجهاز الواحد من االتصال بشبتة صغيرة

الشبتة الصغيرة والجهاز الواحد من االتصال مع شبتا

واسلة تغطي رقلة أوسع ومساحة أتبر حتى تتصل بشبتة االنترن

على نطاق

اللالم " (.بسيوني) 531 :7002 ،
ونتيجة للدور المتلاظم الذي شتلته شبتة االنترن

في ترسيخ دعائم مجتمع المللوما

الملاصر واتتمال حلقاته حلقة بلد أخرى ،وجد التثير من التربويين ضرورة الزمة الستغالل اإلمتانا

التتنولوجية التي تقدمها الشبتة في تطوير اللملية التربوية.

ويرى الباحث أن استخدام شبتة اإلنترن

في التلليم أدى إلى تطور مذهل وسريع في اللملية

التلليمية تما أثر في طريقة أداء المللم والمتللم وانجازاتها في غرفة الصف ،وأصبح اإلنترن

أداة

للبحث واالستتشاف من قبل مستخدميه وتوفر للمتللمين القدرة على االتصال مع المدارس والجاملا
ومراتز األبحاث والمتتبا

وغيرها وتساعدهم على نقل ونشر المللوما .
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 مفهوم االنترنت:
هناك اللديد من التلريفا

لالنترن

تما ذترها التربويين منها:

ويلرف( جودة ) 72 :7002 ،االنترن

بأنه " الشبتة التي تصل بين ماليين أجهزة الحاسوب

في اللالم ،والتي تقوم ببث مللوماتها وارسالها إلى أجهزة الحاسوب األخرى في شتى أنحاء اللالم،

حيث تمثل نموذجاً متغي اًر لالتصاال  ،ووسطاً متلاوناً يمتن الوصول فيه إلى المللوما
ومتاناً للخب ار المتنوعة في تافة المجاال

والبيانا ،

".

ويلرف( عقل ) 52 :7002 ،االنترن

بأنها " شبتة تربط ماليين أجهزة الحاسوب في اللالم

على اختالف أنظمة التشغيل ،وتسمح بتبادل النصوص بينها ".

تلريف(عامر )541 :7002،عرف االنترن

عبر اللالم والمرتبطة من خالل شبتا

على الشبتة".

محلية وشبتا

بأنه "مجموعة من الحواسيب المنتشرة جغرافيا
واسلة وموزعة في اللالم بهدف نقل البيانا

ويلرفها( الخزندار ومهدي " ) 572 :7002 ،هي شبتة عالمية تربط اآلالف من الشبتا
وماليين أجهزة الحاسوب المختلفة األنواع واألحجام في اللالم ".
ويرى الباحث أن االنترن

هي عبارة عن " شبتة ضخمة من أجهزة الحاسوب المرتبطة

ببلضها البلض والمنتشرة حول اللالم تمتن مستخدميها من االتصال والتواصل مع بلضهم ونقل

المللوما

والملفا

والخب ار ".

 نشأة االنترنت:
" بدأ

شبتة االنترن

قبل أتثر من ثالثة عقود وتحديداً في عام 5222م في الواليا

المتحدة األمريتية تمشروع تابع لوتالة األبحاث بو ازرة الدفاع األمريتية لربط أجهزتها بدوائرها اللسترية
لغرض تبادل المللوما

بينها بسرعة ودون انقطاع حتى في حالة حدوث خلل في وسائل االتصال
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التي تستخدمها هذه الدوائر ،ثم انضم

للمشارتة في األبحاث وتبادل المللوما
شبتة االنترن

إلى هذه الشبتة بلض المراتز الللمية وجاملا

بسرعة ويسر وبدأ

من الوسائل المفضلة لنشر المللوما

التطو ار

في أمريتا

تتالحق بسرعة حتى أصبح

وأصبح عدد مستخدميها على مستوى اللالم تله

يزيد  370مليون مستخدم منهم مليونا مستخدم في الوطن اللربي " ( .عامر) 542 :7002 ،
" لتن الثورة الحقيقية لهذه الشبتة بدأ

في عام 5223م عندما تم اختراع الشبتة اللنتبوتية

) World Wide Web ( wwwالتابلة للشبتة األم( االنترن

الصو

والصورة والتتابة في الوق

) والتي امتاز بإتاحة استخدام

نفسه بدالً من النص التتابي تما في السابق ،حيث تم تطوير
االلتترونية (صفحا

الشبتة اللنتبوتية( )WWWبلد ظهور لغة برمجة تصميم الصفحا

االنترن ) )  Hypertext Markup Language( HTMLاعتماداً على المبدأ البرمجي لشفرة

النص المترابط  hypertextوالذي قدم من مؤسسة األبحاث الفيزيائية اللالمية  ،CERNوفي اللالم
5221م أصبح
بدأ

خدما

إنترن )  ( internetو" وب" (  ) webتلما

متداولة عبر اللالم ،وفي تلك السنة

الموفرة لخدمة االنترن

( Service Providers – ISPs

شبتة االنترن

تتواجد في الدول اللربية " ( حناوي.) 72 :7001 ،

" وظهر في هذه الفترة الشرتا

 ) Internetوذلك لتزويد الناس لالشتراك بخدمة االنترن

ظهر مجموعة أخرى من الشرتا
ومنها ما يقدم محرتا

لغا

المتخصصة باالنترن

منها ما يقدم مستلرضا ( ) Browsers

البحث(  ) search enginesللمواضيع المختلفة على الشبتة ،ومنها ما يقدم

لبرمجة المواقع وتطويرها ويوجد حالياً على االنترن

الموضوعا

عبر شبتة االتصال الهاتفي ،وبلد ذلك

ماليين المواقع التي تغطي مختلف

من ثقافية وسياسية وعلمية وصناعية إضافة إلى التجارة االلتترونية والتلامال

عبر الشبتة " ( الخزندار ومهدي.) 533 :7002 ،

المالية

 مميزات شبكة االنترنت ( :سند ران) 52 :7002 ،
 -5سرعة وضمان انتقال المعلومات :حيث باستطاعة أي فرد أن يرسل خطاباً إلى ماليين األفراد
في وق

واحد باستخدام االنترن .

 -2سرية المعلومات :وهذه السرية تأتي من أن تل جهاز مرتبط باالنترن

له رقم خاص به أو اسم

ملروف به وبالتالي يستطيع أي فرد أن يرسل رسالة إلى جهاز بلينه ويضمن أنها خزن
ويطمئن إن تان

وصل

أو ال وق

االستالم ويستطيع المرسل إليه الرد الفوري

على الرسالة.

 -3تبادل المستندات :يمتن إرسال واستقبال أي مستند من أي جهاز حاسوب مرتبط باالنترن
اء تان خطاباً أو فيديو أو تتاباً.
تان نوع المستند وحجمه سو ً

12

بداخله
مهما

 -4الحديث والمشاورة وعقد المؤتمرات :ال نحتاج إلى شراء حاسوب خاص أو أجهزة اتصال ملتمدة
فأي جهاز حاسوب يصلح ما دام تم ربطه بشبتة االنترن .

 -5التسلية والترفيه :توفر شبتة االنترن

األللاب االلتترونية البسيطة المجانية مثل الورق

مئا

من قراءة ما يتتبه الشلراء والقصاصون واألدباء

وطاولة الزهر وترة القدم وتمتننا شبتة االنترن
والروائيون والنقاد.

 -6مجموعات النقاش :يمتن االشتراك في مجموعا
بمختلف األفراد والشخصيا

هامة وغير ذلك.

النقاش من خالل شبتة االنترن

لاللتقاء

حول اللالم ويمتن توجيه أسئلة إليهم أو تقديم أفتار أو مناقشة قضايا

 تقنيات وبرمجيات شبكة االنترنت
تحتوى شبتة االنترن

على اللديد من التطبيقا

الموسوي ) 2 :7002 ،و( المبارك  ) 30 :7004 ،تالتالي:

الهامة في مجاال

 -1البريد االلكتروني ( :)Electronic Mail

يمتن من خالله إرسال الرسائل إلى أي شخص على شبتة االنترن

إرفاق مع هذه الرسائل أية ملفا

أخري ( نص – صو – فيديو – صور ).

متلددة تما يذتر(

يملك بريداً ،تما يمتن

وهناك التثير من المواقع التي تلطي بريداً مجاني مثل :بريد أين و  Yahooو .Hotmail

 -2مجموعات األخبار ( :) UseNet – news – newsgroup
تلد مصد اًر غنياً للمللوما

بما تقدمه من مساعدا

في جميع المجاال  ،تما يمتن أن تتون

منب اًر للحوا ار الحية وفرصة الجتماع أشخاص مختلفين لديهم اهتماما

 -3برامج المحادثة ( :)Internet Relay Chat
يوجد التثير على شبتة االنترن

مشترتة.

من األماتن الخاصة بالمحادثة اللامة مثل غرف المحادثة

وغرف الدردشة.

 -4القوائم البريدية ( :) Mailing Lists
وهي قريبة من مجموعا

األخبار غير أنها تستخدم البريد االلتتروني في استقبال

الرسائل.

 -5المنتديات العلمية :من خاللها يتم تبادل الخب ار المللوما .

 -6المواقع التعليمية :حيث تقدم األسئلة واالستفسا ار المباشرة في مجاال
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متلددة.

وارسال

 مبررات استخدام االنترنت في التعليم:
تقدم شبتة االنترن

اللديد من البرامج والخدما

من التربويين أن شبتة االنترن

التي تسهل اللملية التلليمية ،لذا يرى تثير

سوف تللب دو اًر تبي اًر في تغيير أساليب التدريس التقليدية وتطوير

التلليم ،ويذتر ( جودة )72 :7002 ،و( عامر ) 512 :7002 ،اللديد من المبر ار
في التلليم منها:

االنترن

الستخدام

 -5إتاحة الفرصة للتلليم المستمر التي لم تتن موجودة من قبل.
مثل التتب االلتترونية والدوريا

 -7الوفرة الهائلة في مصادر المللوما
التلليمية.

والموسوعا

والمواقع

 -3االشتراك في الدو ار االلتترونية المتخصصة.
 -4اإلقبال المتزايد من الطالب الستخدام التتنولوجيا الحديثة في تللمهم.
-1االنترن

مثال واقلي للقدرة على الحصول على المللوما

 -2تساعد االنترن

من مختلف أنحاء اللالم.

على التللم التلاوني الجماعي نظ ار لتثرة المللوما

خالل التلاون في البحث عن المللوما

ومناقشتها.

 -2تساعد االنترن

على االتصال باللالم بأسرع وق

 -2تساعد االنترن

على توفير أتثر من طريقة تدريس.

 مميزات استخدام االنترنت في التعليم:
تحتوى شبتة االنترن

على إمتانا

المتوفرة عبر االنترن

من

وبأقل تتلفة.

هائلة من المللوما

للطالب والمللمين على حد سواء

والستخدامها في عملية التلليم والتللم التثير من الممي از  ،ويذتر( جودة ) 30 :7002 ،و( عبد
الحافظ ) 24 :7002 ،اللديد من مزايا استخدام االنترن

 -5سهولة تطوير محتوى المناهج والمللوما

في التلليم منها:

الموجودة عبر اإلنترن .

 -7تغيير نظم وأساليب التدريس التقليدية مما يساعد على إيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط.
 -3سرعة التلليم وبملنى آخر فإن الوق
يتون قليال مقارنة باألساليب التقليدية.

المخصص للبحث عن موضوع ملين باستخدام االنترن

 -4الحصول على آراء الللماء والمفترين والباحثين المتخصصين في مختلف المجاال
علمية.
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في أي قضية

 -1وظيفة المللم في الفصل الدراسي تصبح بمثابة الموجه والمرشد والميسر وليس الملقن.
 -2توفير آلية سهلة للطالب والمللمين لنشر إبداعاتهم وأعمالهم على شبتة االنترن .
 -2تطور مها ار الطلبة على مدى أبلد من مجرد تللم محتوى التخصص.
 -2المتلة في التللم.

 -2توفر بيئة تلليمية غنية باألنشطة.
 -50تسهم في رفع مستوى التحصيل وتنمية روح المبادرة للطالب واتساع أُفق تفتيره.
 -55تقلل من تتلفة التلليم مقارنة بالتلليم التقليدي.
 -57تجلل الطالب يواتب التطو ار المتالحقة.
 -53تحسن المها ار
المختلفة.

التتنولوجية الالزمة للبحث عن المللوما

واالتصال باآلخرين في المجاال

 -54توفر قناة حوار بين اآلباء واإلدا ار التلليمية والمللمين مما يلزز تفاعلية اللملية التلليمية.
 -51تجاوز التثير من اللوائق التي تحد من إمتانا
 -52تيسر عقد اللقاءا
والطالب.

االلتحاق بالتلليم النظامي.

والحوار بين اإلدارة في المؤسسا

التلليمية المرتزية والفرعية والمللمين

 – 52خفض أعباء المللمين التلليمية.
 – 52تشجع الطالب على البحث الللمي المستمر مدى الحياة.

 – 52تثري حياة المتللمين الملرفية والثقافية واالجتماعية والوجدانية.

 معيقات استخدام شبكة االنترنت في التعليم:
التقنيا

تقدم شبتة االنترن
تواجه صلوبا

اللديد من الممي از

عند استخدامها في التلليم ،إال أنها تغيرها من

عند استخدامها ويذتر( بسيوني ) 521 :7002 ،و( الخزندار ومهدي،

 )527 :7002بلض تلك المليقا

تاآلتي:

 -1التكلفة المادية:
االنترن

إن التتلفة المادية لتوفير هذه الخدمة في مرحلة التأسيس أحد األسباب الرئيسية للدم استخدام
في التلليم.

 -2عدم توفر التدريب الكافي:
إن ملظم المللمين يخشون من التتنولوجيا ويشلرون باالرتياح حيال األساليب التلليمية

التقليدية الخاصة بهم ،إن أي برنامج تدريبي للمللم يجب أن يساعد المللمين على رؤية ما وراء
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التتنولوجيا من متاسب في مجال التلليم يمتن االستفادة من غرفة الصف وذلك نتيجة الستلمال

التتنولوجيا.

 -3الضعف في اللغة االنجليزية:
إن ملظم المللوما

باإلضافة إلى اللغا

المتوفرة عبر الشبتة اللالمية للمللوما

متتوبة باللغة االنجليزية

األخرى ،أما اللغة اللربية فهي أقل بتثير وخاصة المواقع التلليمية.

 -4الدقة والصراحة:
يلتقدون بصوابها

عندما يحصل بلض الباحثين على المللومة من الشبتة اللالمية للمللوما

وصحتها ،وهذا خطأ في البحث الللمي ،ذلك أن هناك مواقع غير ملروفة أو على األقل مشبوهة ،لذا
يجب على الباحثين والمستخدمين للشبتة بأن يتحروا الدقة والصراحة والحتم على الموجود قبل اعتماد

البحث.
 -5التوجه السلبي والحاجز النفسي من استخدام التقنية:
إن اإلنسان بطبيلته ال يحب تغيير ما اعتاد عليه ،بل يقاوم بأساليب مختلفة وذلك ألن

بالتمسك باأل ساليب التلليمية القديمة السائدة أو عدم الرغبة في التتيف مع األساليب والتقنيا

الحديثة

أو الشلور بلدم االهتمام وعدم المباالة نحو التغيي ار الجديدة.
 -6المشكالت التقنية والفنية:
من المشتال

التي تواجه بلض مستخدمي الشبتة بطء تبادل المللوما

وتثرة االنقطاع أثناء

البحث والتصفح داخل االنترن .
 -7الدخول إلى األماكن الممنوعة:
إن األمن الفتري واألخالقي من أهم المبادئ التي تؤتد عليها المؤسسا

مراحلها التلليمية ونظ اًر ألن االشتراك في االنترن
الملوقا

التلليمية بجميع

ليس محصو اًر على فئة ملينة لذا فمن أهم

التي تقف أمام استخدام الشبتة هو الدخول إلى بلض المواقع التي تدعو إلى الرذيلة ونبذ

القيم األخالقية.
 -8الوقت:

حيث يؤدي قضاء الطالب وقتاً طويالً في البحث على االنترن

عدم ترتيزهم على الموضوع األصلي  ،وفي ذلك مضيلة للوق .
والخالصة أن شبتة االنترن

عن موضوعا

أثر بشتل تبير على اللملية التلليمة حيث أسهم

مختلفة إلى
في ظهور

أساليب تلليمية حديثة للتلليم والتللم ،تما أنه يستطيع تل من المللم والمتللم االستفادة من شبتة

االنترن

في الحصول على المللوما

والتواصل مع اآلخرين.
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التعليم االلكتروني

يلرف عصرنا الراهن بلصر الثورة التتنولوجية واالنفجار الملرفي ،فقد شهد اللقد األخير من

القرن اللشرين وبدايا

القرن الحادي واللشرين ،تقدما هائال في مجال تتنولوجيا المللوما  ،وحول

الوسائل التتنولوجية الحديثة اللالم إلى قرية تونية صغيرة .وانلتس هذا التطور في مجاال
إال أن المجال الذي استفاد منه بصورة تبيرة هو التلليم ،الذي يلتمد على هذه التقنيا

بالتلليم االلتتروني.

عديدة،

وأصبح يسمى

يعتبر التعليم االلكتروني من االجاهانها الاديندي مني مة امنع التعلنيمع والنتعلم االلكترونني انا
المصطلح األكثر استخدامه حيث جستخدم أيضه مصطلحها أخرى مثل:
E-Learning \ Electronic Education \ Online Learning \Virtual Learning
\ Web Based Education.

 مفهوم التعليم االلكتروني:
تلريفا

إن مفهوم التلليم االلتتروني يتطور مع تطور التقنيا
التربويين للتلليم االلتتروني منها ما يلي:

ووسائل االتصال الحديثة ،لذا تلدد

ويلرفه مقبل( )01 :2100بأنه " التلليم الذي يوفر بيئة تلليمية غنية بالتطبيقا

الملتمدة

على الحاسوب والوسائط المتلددة وتمتن المتللم من التللم الذاتي أو بمساعدة المللم ".
ويلرفه عامر(  ) 70 :7002بأنه " نظام تلليمي يستخدم تقنيا

في تدعيم وتوسيع نطاق اللملية التلليمية ".

المللوما

وشبتا

االنترن

ويلرفه المبارك(  ) 77 :7004بأنه " أسلوب من أساليب التلليم في إيصال المللومة للمتللم

يلتمد على التقنيا

المدمجة  ،والبرمجيا

الحديثة للحاسب والشبتة اللالمية للمللوما
التلليمية  ،والبريد االلتتروني وساحا

ووسائطها المتلددة مثل األقراص

الحوار والنقاش ".

ويلرف اللريفي( )4 :7003التلليم االلتتروني بأنه تقديم المحتوى التلليمي ،مع ما يتضمنه
من شرح وتمارين وتفاعل ومتابلة بصورة جزئية أو شاملة ،في الفصل أو عن بلد ،بواسطة برامج

متقدمة مخزنة في الحاسوب أو عبر شبتة اإلنترن " .ويمتن توضيح هذا التلريف من خالل الشتل

( )7-5التخطيط التالي:
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شتل ( )7-5يوضح تلريف التلليم االلتتروني لللريفي
مما سبق يتضح وجود آراء ومفاهيم متنوعة للتلليم اإللتتروني ،ويتفق الباحث مع التلريفا

السابقة للتلليم االلتتروني ويرى الباحث أن التلليم اإللتتروني هو تقديم المقر ار
التدريبية عبر المصادر االلتترونية المتنوعة وشبتة االنترن

التلليمية والدو ار

بإمتاناتها في أسلوب متزامن أو غير

متزامن وباعتماد مبدأ التللم الذاتي أو التللم بمساعدة المللم مع تقييم المتللم.

 التطور التاريخي للتعليم االلكتروني:
يذتر ( اللفتان )54 :7002 ،أربع مراحل لتاريخ التلليم االلتتروني وهي:

 .5المرحلة األولي( قبل عام  :) 1883عصر المللم التقليدي حيث تان التلليم تقليدياً قبل
انتشار أجهزة الحاسوب بالرغم من وجودها لدى البلض وتان االتصال بين المللم والطالب

في قاعة الدرس وفق جدول دراسي محدد.

 .7المرحلة الثانية( من عام  1884إلى  :) 1883عصر الوسائط المتلددة وقد تميز باستخدام
أنظمة تشغيل ذا

التلليم.

واجهة رسومية مثل النوافذ واألقراص الممغنطة تأدوا

 .3المرحلة الثالثة (من عام  1883إلى  :)2222ظهوور الشوبتة اللالميوة للمللوموا

رئيسة لتطوير
( االنترنو )

ثووم ظهووور البريوود االلتترونووي وب ورامج إلتترونيووة للوورض أفووالم الفيووديو ممووا أضووفى تطووو اًر هووائالً
وواعداً لبيئة الوسائط المتلددة.

 .4المرحلة الرابعة( الفترة  2221وما بعدها ) :الجيل الثاني للشبتة اللالمية للمللوما

حيث

أصبح تصميم المواقع على الشبتة أتثر تقدماً وذا خصائص أقوى من ناحية السرعة وتثافة

المحتوى.
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 أنواع التعليم االلكتروني:

يحدد ( اللبد التريم ) 52 :7002 ،و(عامر ) 72 :7002 ،و أنواع التلليم فيما يلي:

 -5التعليم االلكتروني المباشر( المتزامن ) :Synchronous E-Learning
وهو التلليم الذي توظف فيه الشبتا ( االنترن  ،االنتران

) في تقديم المحتوى التلليمي

للطالب ،ويتيح له فرصة التفاعل النشط مع المحتوى ومع المللم ومع األقران ،ومن إيجابيا

هذا النوع

أن الطالب يستطيع الحصول من المللم على التغذية الراجلة المباشرة لدراسته.
 -7التعليم االلكتروني غير المباشر( غير المتزامن ) : Asynchronous E-Learning
أسلوب يحصل فيه المتللم على دروس متثفة أو حصص وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي
واألماتن التي تتناسب مع ظروفه ،عن طريق توظيف بلض أساليب التللم االلتتروني

فيه األوقا

مثل البريد االلتتروني وأشرطة الفيديو ،ويلتمد هذا التلليم على الوق

إلى المها ار التي يهدف إليها الدرس ،ومن إيجابيا

مالئمة األوقا

الذي يقضيه المتللم للوصول

هذا النوع أن المتللم يحصل على الدراسة حسب

له وبالجهد الذي يرغب في إعطائه ،تذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع

إليها إلتترونياً تلما احتاج لذلك.

 أهداف التعليم االلكتروني:

يسلى التلليم االلتتروني إلى تحقيق مجموعة من األهداف تما يذتر تل من

( المبارك ) 74 :7004 ،و(استيتية ،دالل وسرحان ،عمر )722:7002 ،وهي:

 -1مواكبة التطورات وتمكين الطالب من التفاعل معها بكفاءة :يلد التلليم االلتتروني وسيلة وغاية
في ذا

الوق

فه و وسيلة تللم من خالل استخدام التقنية ووسائلها للتللم واتتساب الخبرة والتفاعل

ملها والتواصل مع المنظومة التلليمية.

 -2زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين المعلمين والمدرسة :وذلك من خالل سهولة
االتصال ما بين هذه األطراف في عدة اتجاها

الحوار.
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مثل مجالس النقاش والبريد االلتتروني وغرف

 -3سهولة الوصول إلى المعلم :أتاح التلليم االلتتروني سهولة تبيرة في الحصول على المللم
والوصول إليه في أسرع وق  ،وذلك خارج أوقا

ساحا

اللمل الرسمية من خالل البريد االلتتروني أو

الحوار على الشبتة اللالمية.

 -4تناقل الخبرات التربوية :من خالل إيجاد قنوا

اتصال ومنتديا  ،تمتن المللمين والمدربين

والمشرفين وجميع المهتمين من المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب عبر موقع محدد يجملهم جميلاً في
غرفة واحدة افتراضية رغم بلد المسافا

في تثير من األحيان.

 -5نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية :فالدروس تقدم في صورة نموذجية ويمتن تترار
الممارسا

التلليمية ببنوك األسئلة وخطط الدروس واالستغالل األمثل لتقنيا

الوسائط المتلددة.

 -6توفير المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع :ميزة مفيدة للذين يرغبون التلليم
ملين.

 -7سهولة وتعدد طرق تقييم الطالب :بأدوا

التقييم الفوري مع طرق تصنيف المللوما

سريلة وسهلة للتقييم.

-8

في وق

تقليل األعباء اإلدارية للمعلم واإلدارة :مثل استالم الواجبا

بصورة

وتسجيل الحضور وتصحيح

االختبا ار وتسجيل النتائج واإلحصائيا .
 -2توطيد اللالقة بين المللم والطالب والمدرسة وأولياء األمور.
 مميزات التعليم االلكتروني:

يتميز التلليم االلتتروني باللديد من الممي از

التي جللته محل اهتمام التربويين ،ويحدد

(جودة ) 77 :7002 ،و( اللبد التريم ) 70 :7002 ،بلض هذه الممي از تما يلي:

 -5إمتانية التللم في أي وق
 -7يساهم في تبادل وجها

وفي أي متان على مدار ساعا

النظر المختلفة للطالب.

أيام األسبوع.

 -3سهولة ومرونة تلديل المحتوى وتحديث محتوى المادة التلليمية.
 -4استخدام اللديد من مساعدا

التلليم والوسائل التلليمية والتي قد ال تتوافر لدى اللديد من

المتللمين من الوسائل السملية والبصرية.

 -1التقييم الفوري والسريع والتلرف على النتائج وتصحيح األخطاء.

 -2توصيل المادة الللمية إلى الطالب في األماتن النائية وخارج حدود الدول.
 -2تحسين واثراء مستوى التلليم وتنمية القد ار الفترية.

 -2مراعاة الفروق الفردية لتل متللم نتيجة لتحقيق الذاتية في االستخدام.
-2تغيير دور المللم من الملقي والملقن ومصدر المللوما

الوحيد إلى دور الموجه والمشرف.

 -50تلدد مصادر الملرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبتة اللالمية للمللوما .
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 -55التمتن من تدريب وتلليم اللاملين وتأهيلهم دون الحاجة إلى ترك أعمالهم ،إضافة إلى تلليم
ربا

البيو مما يسهم في رفع نسبة المتللمين والقضاء على األمية.

 -57االعتمادية :حيث أن وسيلة إيصال التلليم متوافرة دائما بدون انقطاع وبمستوى ٍ
عال من الجودة.

 -53القدرة على تحديد مستوى المتللم وايصال المحتوى المناسب دون التقيد بالمتللمين اآلخرين،
وسهولة التلرف على المراحل السابقة التي اجتازها المتللم.

 -54إتاحة المتان المناسب للمتللم والذي يشلر فيه باالرتياح دون تدخل من أحد.
واحد.

 -51يمتن التلامل مع أتثر من متللم في وق
 -52يقلل األعباء اإلدارية للمللم.

 –52تمتين الدارسين من التلبير عن أفتارهم والبحث عن الحقائق والمللوما
مما هو متبع في قاعا

–52

بوسائل أتثر وأجدى

الدرس التقليدية.

تلزيز المشارتة عبر الصفوف التلليمية االفتراضية وغرف الحوار والرسائل االلتترونية

واالجتماعا .

 – 52يجلل المتللم في حالة إثارة ونشاط دائم خالل التللم.

 -70يزيد اللالقة االجتماعية بين المتللمين والمللمين.
 التقنيات المستخدمة في التعليم االلكتروني:

يرتتز التلليم االلتتروني على مجموعة من المصادر التقنية الحديثة ،وقد حدد

(جودة )72 :7002،و(عامر )10 :7002 ،و و(المبارك )72 :7004،بلضاً من هذه المصادر منها:

 -1الشبكة العالمية للمعلومات( :) The Internet
تلتبر شبتة االنترن

أحد أهم التطبيقا

المستخدمة في التلليم االلتتروني حيث يمتن

توظيفها توسيط تلليمي ،بحيث يمتن للمدرس أن ينفذ دروسه التي يخطط لها عبر شبتة االنترن

مباشرة ،بحيث يبحر الطالب عبر الشبتة للحصول على المللوما

 -2الشبكة الداخلية ( :)Intranet

المطلوبة منه.

حيث يتم ربط جميع أجهزة الحاسب في المدرسة ببلضها البلض ،بحيث تمتن المللم من

إرسال المادة التلليمية إلى أجهزة الطالب وتبادل الملفا

 -3األقراص المدمجة ( :)CD- ROMs

مع الطالب تالواجبا

والرسائل.

وهي وسائط رقمية توفر وسيلة جيدة لتوصيل المللوما  ،حيث يتم فيها تجهيز المناهج
الدراسية والبرامج التلليمية ،وحفظها على األقراص المدمجة والرجوع إليها وق
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الحاجة.

 -4مؤتمرات الفيديو ( :)Video Conferences
تربط هذه التقنية المشرفين والمختصين األتاديميين مع طالبهم في مواقع متفرقة وبليدة من

خالل شبتة تلفازية عالية القدرة ،ويستطيع تل طالب متواجد بطرفية محددة أن يرى ويسمع المختص
والمرشد األتاديمي مع مادته الللمية ،تما يمتنه أن يتوجه بأسئلة استفسارية وحوا ار مع المشرف.

 -5المؤتمرات الصوتية ( :)Audio Conferences
تلتبر تقنية المؤتم ار

الصوتية المسموعة أقل تتلفة مقارنة بمؤتم ار

الفيديو ،وأبسط نظاماً

ومرونة وقابلية للتطبيق في التلليم المفتوح ،وهي تقنية إلتترونية تستخدم هاتفاً عادياً وألية للمحادثة
على هيئة خطوط هاتفية توصل المتحدث(المحاضر) بلدد من المستقبلين (الطالب) المنتشرين في

أماتن متفرقة.

 -6الفيديو التفاعلي ( :)Interactive Video
تشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على تل من تقنية أشرطة الفيديو وتقنية أسطوانا

الفيديو مدارة

بطريقة خاصة من خالل حاسب أو مسجل فيديو ،وأهم ما يميز هذه التقنية إمتانية التفاعل بين

المتللم والمادة الملروضة المشتملة على الصور المتحرتة المصحوبة بالصو

بغرض جلل التللم

أتثر فاعلية ،وتلتبر هذه التقنية وسيلة اتصال من اتجاه واحد ألن المتللم ال يمتنه التفاعل مع المللم.

 عوائق وعقبات تطبيق التعليم االلكتروني:
على الرغم من الممي از

التي يقدمها التلليم االلتتروني إال أن هناك اللديد من التحديا

والمشاتل التي تواجه القائمين على التلليم االلتتروني عند تنفيذه ،ويحدد (جودة )72 :7002،و(اللبد

التريم )73 :7002 ،و(الموسى )52 :7007،بلض هذه المليقا

تاآلتي:

 -5الحاجة إلى بنية تحتية صلبة من حيث توفر األجهزة وسرعة االتصال بالشبتة اللالمية
للمللوما .

-7الحاجة إلى وجود متخصصين إلدارة أنظمة التلليم االلتتروني.
 -3فقدان اللامل اإلنساني في التلليم.

 -4الشك في وسائل التقييم للدم خضوع الطالب إلشراف مباشر برقابة عينية محسوسة يفتح الباب
أمام احتماال

التزوير والتدليس.

 -1عدم قدرة بلض المللمين على استخدام التقنية.

 -2ضلف استجابة الطالب مع النمط الجديد وتفاعلهم مله.
 -2عدم وعي المجتمع بهذا النوع من التلليم.
 -2صلوبة تطبيقه في بلض المواد.

 -2صلوبة الحصول على البرامج التلليمية باللغة اللربية.
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 -50اختراق المحتوى نتيجة لهجما

على موقع التلليم االلتتروني على الشبتة اللالمية للمللوما .

 -55يحتاج إلى دارس مجتهد ولديه الرغبة الذاتية في التللم للدم وجود المواجهة وجهاً لوجه.
 -57يؤدي إلى إضلاف دور المللم تمؤثر تربوي وتلليمي مهم.

 -53يؤدي إلى التقليل من مها ار القراءة والتحدث والمناقشة والحوار المباشر.

 -54مشاتل حقوق التأليف وصلوبة أو إساءة التلامل مع نقل واقتباس المللوما .
 -51اللمل بالقواعد واألنظمة القديمة التي تلوق االبتتار ،وتحد من انتشاره.

ومن خالل اللرض السابق للتلليم االلتتروني يرى الباحث أن التلليم االلتتروني يجلل بيئة

التلليم بيئة تلليمية مشوقة للتللم ،وهي بذلك تنقل أساليب التلليم من األساليب الملتادة إلى األساليب
الحديثة ،ويحتاج إلى بذل جهد تبير من القائمين على التلليم حتى يتم تطبيقه ،تما أن له وسائله

المختلفة وممي از عديدة تجلل منه ذا أهمية تبيرة لتطوير اللملية التلليمية.
نظام إدارة التعليم : LMS
 LMSهو اختصار للبارة  Learning Management Systemويلني نظام إدارة التللم.
وهو عبارة عن برنامج  Softwareصمم للمساعدة في إدارة ومتابلة وتقويم التدريب والتلليم المستمر

وجميع أنشطة التللم في المنشآ  .لذا فهو يلتبر حل إستراتيجي للتخطيط والتدريب وادارة جميع أوجه

التللم في المنشأة بما في ذلك البث الحي أو القاعا
المدربين .وهذا سيجلل األنشطة التلليمية التي تان

االفتراضية أو المقر ار

الموجهة من قبل

منفصلة وملزولة عن بلضها تلمل وفق نظام

مترابط يسهم في رفع مستوى التدريب .وعلى الجانب اآلخر ،فإن  LMSال ترتز تثي اًر على المحتوى

ال من حيث تتوينه وال إعادة استخدامه وال حتى من حيث تطوير المحتوى(ملزمع اإلنترنتع معهد

ميكروسةتر للتكةالاجيه).

وقد ذتر(التلوب )22 :7001،و(الفرجهني )521 :7007،أهم مي از  LMSعلى أنها تتتون

من عدة وظائف تما موضح بالشتل (:)7-7

أ  -التسجيل ( :(Inscriptionتلني إدخال و تسيير الملطيا
واللناوين البريدية وغيرها من إدراج وادارة بيانا

المتدربين.

المتللقة بالمتللمين تاألسماء والسن

ب -الجدولة( :)Tabulationتلني جدولة المقرر ،ووضع خطة التلليم و التدريب.
ج -التوصيل( :(Linkingوتلني إتاحة المحتوى للمتدرب.

د– التتبع( :(Follow-upوتلني متابلة أداء المتللم واصدار تقارير بذلك.
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ه -االتصال ) :(Communicationوتلني التواصل بين المتللمين من خالل الدردشا
ومنتديا

النقاش ،والبريد  ، Mailومشارتة الشاشا .

، Chats

و– االختبا ار ) :(Experimentationوتلني إج ارء اختبا ار للمتللمين والتلامل مع تقييمهم.
نوضح هذه الوظائف على الشتل التالي:

التسجيالت
االتصال

التتبع
LMS

االختبارات

التوصيل

الادولع
شتل ( )7-7وظائف نظام إدارة التلليم LMS

والجدير بالذتر أن  LMSال يرتز على المحتوي التلليمي وال على طريقة إعداده.
بنية نظم إدارة التعليم LMS
نظم إدارة التلليم هي ب ارمج تلمل بطريقة موزعة بملنى أن تنفيذها ال يتون على حاسب

شوخصي ملزول ولتن على شبتة .هذا البرنامج يلمل بالنموذج ملقم -زبون )،)Client-Server
تنصب المنصة في جهة الملقم ويشرف عليها مشرف المنصة وهو اختصاصي في الشبتا

واإلعالم

اآللي ،وغالبا ما ال يستلزم استلمالها في جهة الزبون من قبل المللمين والمتللمين سوى برنامج
متصفح االنترن

وبلض البرامج المساعدة على إعداد المحتوى الرقمي(ملزمع اإلنترنتع معهد

ميكروسةتر للتكةالاجيه).
وذتر (نصير )22 : 7005 ،فيما يتللق بجهة الملقم ،يجب توفر البرامج التالية:
 .5أنظمة التشغيل )…(windows NT/2000, Unix, Linux Red Hat,
 .7تطبيقا

الخادما

 .4خادما

أخرى )(Messagerie, …etc

)… (Apache, IIs, Netscape server,

 .3نظم تسيير قواعد الملطيا )(SGBD Oracle, SyBase, SQL, MySQL

24

الشتل ( )7-3يوضح بطريقة مبسطة بنية منصة التلليم االلتتروني:

نظام تشغيل

نظام تشغيل

تطبيقات

برنامج تصفح
Internet
explorer

الخادمات

برامج أخرى لتحضير
المحتوى
Simulation

SGBD
)(MySQL, ..
نظم تسيير قواعد
المعطيات

Flash,
Photoshop,
PDF995

الشتل ( )7-3بنية منصة التلليم االلتتروني
نظام إدارة المحتوى التعليميLCMS
مصطلح  LCMSهو اختصار  ،Learning Content Management Systemوتلني

نظام إدارة المحتوى التلليمي.

على ٍ
نحو مغاير لو  ، LMSترتز  LCMSعلى محتوى التلليم .وهو برنامج يوفر للمللمين

ومصممي الدروس وخبراء المقر ار

الدراسية القدرة على إنشاء وتلديل المحتوى التلليمي ويتون ذلك

بوضع مستودع يحوي اللناصر التلليمية  Learning Objectلجميع المحتوى الممتن بحيث يسهل

التحتم فيها وتجمليها وتوزيلها واعادة استخدامها بما يناسب عناصر اللملية التدريبية من مدرب
ومتدرب ومصمم تلليمي وخبير للمقرر(ملزمع اإلنترنتع معهد ميكروسةتر للتكةالاجيه).
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ويفضل غالباً أن يوجد بالمحتوى تفاعلية تضفي شيء من المتلة على التدريب وتحث

المتدرب على االستمرار وتقيس ما اتتسبه من مها ار  ،وبنفس الوق

يمتن استقراء هذه التفاعلية من

المتدرب لتي يتمتن المصمم من تلديل المحتوى بما يناسب أداء المتدرب .تما أن بلض أنظمة إدارة

المحتوى تتيح حتى للمتدربين اإلضافة للمحتوى وتبادل الملارف بينهم .ويتميز المحتوى بالتفاعلية التي
تضفي المتلة على عملية التللم مع إمتانية قياس ما أحرزه المتللم من تقدم في متابلة الدروس .إن
خارج إطار هذه المسميا

المرتبطة بالملايير اللالمية يسمي الفرنسيون نظم إدارة المحتوى أي بيئا

اللمل الرقمية)12 :7004 ،Hudon( .

ويرى الباحث أن نظام  LMSونظام  LCMSمتملين لبلضهم البلض ،وأحياناً تبرز مي از

 LCMSلتشمل مي از

 ،CMSفباإلضافة إلى مي از

وميز
ا
LMS

 ،LMSفتضاف مي از

ما

يتللق بالمحتوى من إنشاء محتوى وتطويره وادارته واستيراده ونشره.
وتجدر اإلشارة إلى أن التناسق والتوافق بين  LMSو CMSو LCMSمتحقق وبشتل

تبوير خواصة في حوالة اسوتخدام مليارية عالمية بالتصميم مثل مليار ستورم (Sharable Content

.Object Reference Model) SCORM

ويوجد اللديد من أنظمة إدارة المحتوى والتللم يصلب ملها اختيار األنسب أو المقارنة بينها،
وللل اللناصر التي يجب توفرها في النظام يمتن تلخيصها فيما يلي:

 -توافقيتها مع الملايير اللالمية.

 هل هي أنظمة مفتوحة أم مغلقة المصدر. سهولة االستخدام. -تلددية اللغا .

 -إمتانية التوسع.

 إمتانية استخدام نماذج تلليمية مختلفة. -نظام التراخيص.

 إمتانية النشر على الويب. -إمتانية تخصيص التطبيقا

على حسب االحتياج.

 -الدعم الفني قبل وأثناء وبلد الترتيب.

 -إمتانية وضع مستويا

وصالحيا

 -إمتانية ترتيب نظام تجريبي.

لإلدارة.
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التداخل واالختالفات بين :LCMS & LMS
جدول ( )7-5يوضح التداخل واالختالف بين LCMS & LMS
عنصر المقارنة
من هم المستفيدون ؟
عمل اإلدارة

LMS

LCMS
مطوري المحتوى

جميع المتللمين والمللمين والمنظما

تقديم المحتوى

تقييم أداء المتللمين ،و تقديم طلبا

التلليمي

خطط وبرامج التللم

إدارة التلليم اإللتتروني

نلم

نلم

إدارة النماذج التقليدية للتدريب

ال

نلم

متابلة النتائج

نلم

نلم

دعم تلاون ومشارتة المتدربين

نلم

نلم

تضمين ملف شخصي للمتدرب

ال

نلم

ال

نلم

ال

نلم

ال

نلم

تضمين تسجيل ومتطلب سابق وحذف لللناصر التلليمية

ال

نلم

إنشاء أسئلة وادارة اختبا ار

نلم

نلم

دعم إنشاء المحتوى

نلم

ال

تنظيم إعادة استخدام المحتوى

نلم

نلم

تنظيم إعادة استخدام المحتوى

ال

نلم

نلم

ال

السماح لشئون المتدربين أو شئون الموظفين لمشارتة
بيانا

المتدربين

جدولة األحداث التدريبية
تقديم خرائط التفاءة وتحليل الفارق بين المهارة المطلوبة
والمتحققة

تضمين أدوا

لتتبع مراحل إنشاء المحتوى

التللم

أمثلة عن نظم إدارة التعلم
وذتر (سيد )01 :0811،بداية هناك نوعان ألنظمة إدارة التللم :األولى تجارية أي أن

الحص ول عليها يتون مقابل ثمن ملين وهذه األنظمة ال تباع إال في صيغتها التنفيذية ،Exécutable
أما الثانية فهي مفتوحة المصدر وغالبا ما تتون مجانية ،أنه مع الللم مفتوحية المصدر تلني أن
المبرمجين الذين قاموا بتطوير النظام يوفرون ليس فقط صيغته التنفيذية بل وأيضا التود أو الشفرة

التي تتب بها وتامل األسرار الفنية المتللقة ببنيته وطريقة عمل أجزائه وهذا لتسهيل تغييره وتطويره

من قبل مبرمجين آخرين .من أمثلة نظم إدارة المحتوى أو منصا

نوعين تما ذترنا:
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التلليم االلتتروني ،التي تنقسم إلى

المنصا

التجارية (المملوتة أو مغلقة المصدر) مثل:

WebCT .5

()http://www.webct.ulaval.ca

Blackboard .7

()www.blackboard.comhttp://

UNIV-R ct .4

()http://eppun.u-strasbg.fr

ECollege .3
منصا

( www.ecollege.com( http://

حرة (مفتوحة المصدر) مثل:

( )www.moodle.org

Moodle .5

Ghanesawww.anemalab.org/commun/english.htm .7
Claroline .3

()www.claroline.net

ATutor .1

() http://www.atutor.ca

Dokeos .4

))

()http://www.dokeos.com

جدول ( )7-7يوضح وصف لبلض أنظم إدارة التللم
بلض خصائصه

النظام

موقله

Blackboard

www.blackboard.com

WebCT

www.webct.com

Moodle

www.moodle.org

نظام إدارة تللم تجاري من شرتة بالك بورد متوفر باللغة
اإلنجليزية واللربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية
هو نظام إدارة تللم تجاري قوي يستخدم من قبل اللديد من
المؤسسا

التلليمية في أتثر من  07دولة

هو نظام إدارة تللم مفتوح المصدر يدعم  54لغة وملرب
بالتامل
نظام إدارة تللم مفتوح المصدر مستخدم في أتثر من  54دولة

Claroline
Dokeos

يتيح للمتللم أن ينشي محتوى تلليمي عالي الجودة وتمارين

تفاعلية وأن يتواصل ويتابع أداء المتدربين.تما أنه متوافق مع

www.dokeos.com

 .SCORMتما أنه في البداية أستخدم باسم  Clarolineثم
تحول إلى Dokeos

ATutor

مفتوح المصدر صمم من قبل جاملة طورنطو بتندا يدعم

www.atutor.ca

النظام  07لغة منها للغة اللربية

وفيما يلي بلض البرامج التي تقوم بنفس أداء نظام  ، Moodleولتن استخدام هذه البرامج

اقل من استخدام نظام  Moodleلصلوبة التلامل ملها أو أنها ال تدعم لغا

متلددة أو ال تتوافق

مع بقية البرامج المستخدمة في عملية التلليم مثل برامج المحاتاة ،ومن أهم هذه البرامج:
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 -5نظام ويب سي تي (  (WebCTإلدارة التعلم اإللكتروني:
اسم النظامWebCT Campus Edition 6,0 :

التلليمية المهتمة

التلريف :هو نظام إدارة تللم تجاري يستخدم من قبل اللديد من المؤسسا
بالتلليم اإللتتروني حيث يقدم هذا النظام بيئة تلليمية إلتترونية خصبة جداً باألدوا

من بداية إعداد

المقرر لترتيبه على النظام وحتى أثناء فترة التللم ،وهذا يدل على سهولة استخدامه من قبل المدرب

والمتدرب ،تما أن هناك آالف الملاهد في أتثر من سبلين دولة يستخدمون هذا النظام.
اسم الشرتة المنتجةWebCT :

اللغا  :موجود بأربلة عشر لغة ومنها اإلنجليزية واللربية

رابط الموقع الرسمي للنظامhttp://www.webct.com :

 -2نظام بالك بورد ( (Blackboardإلدارة التعلم اإللكتروني:
اسم النظامBlackboard Academic Suite :

التلريف :هو نظام إدارة تللم تجاري من شرتة بالك بورد يتميز بالقوة بالنسبة لألنظمة
األخرى حيث قدم هذا النظام فرص تلليمية متنوعة من خالل تسر جميع الحواجز واللوائق التي

تواجه المؤسسا

التلليمية والمتللمين.تما أن هذا النظام ساعد تثير من المؤسسا

التلليمية في نشر

التلليم بقوة عن طريق اإلنترن  .تما يمتاز بالمرونة وقابليته للتطوير والتوسع.
اسم الشرتة المنتجةBlackboard :

اللغا  :موجود باللغة اإلنجليزية واللربية واإلسبانية واإليطالية والفرنسية.
رابط الموقع الرسمي للنظامhttp://www.blackboard.com/ :

 -3نظام تدارس إلدارة التعلم اإللكتروني:
اسم النظام :تدارس.

التلريف :يمتلئ السوق في الوق
الخدما

الحالي باللديد من نظم التلليم اإللتتروني والتي تقدم

والوظائف المرتبطة بإدارة التلليم ومحتوى التللم وتدعم ممارسا

تدارس إلدارة التلليم اإللتتروني يمتلك جميع الوظائف والتطبيقا

التلليم التقليدي .لتن نظام

التي تقدمها نظم إدارة التلليم

اإللتتروني المتقدمة ،ومع ذلك فإن نظام تدارس التلليمي يمتاز باللديد من المي از

تجلل اللديد من الملاهد والتليا

والجاملا

والمدارس ومراتز التدريب والشرتا

والخصائص التي

تفتر في تطبيقه أو

التحول إليه مما لديها من نظم تلليمية.تما أن النظام متوافق مع ملايير التلليم اإللتتروني اللالمية
مثل  SCORMو IMSو.AICC

اسم الشرتة المنتجة :حرف لتقنية المللوما .
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نظاما
اللغا  :تم تطوير أنظمة حرف في التلليم اإللتتروني من قبل مبرمجين عرب ليتون
ً

مترجما أو ملرًبا من لغة أخرى ،ويمتنه التلامل مع أي لغة أخرى
نظاما
عر ًبيا من البداية وليس
ً
ً
بسهولة حيث يمتن إضافة لغة ثالثة ورابلة دون المساس بمصدر النظام .ويستطيع مستخدم النظام
التحول من أو التنقل بين اللغا

النظام والدخول إليه من جديد.

من خالل النقر على زر تغيير اللغة وبدون الحاجة إلى الخروج من

رابط الموقع الرسمي للنظامhttp://www.harf.com/ :
 -4نظام مجد إلدارة التعلم اإللكتروني:
اسم النظام :نظام مجد إلدارة الفصل اإللتتروني.
تلريف :تهيأ

مجد تمنظومة فريدة لتطوير تقنياتها وتطبيقاتها الخاصة بالتلليم اإللتتروني

والتي تلد الواجهة التي يتلامل ملها جميع عناصر اللملية التلليمية من مللمين وطالب وأولياء
هذه المنظومة في الخبرة التربوية المتميزة ووضوح األهداف

لألمور ومديري المدارس .وقد تمثل

اإلستراتيجية لتقديم تلليم إلتتروني فلال وتوفير أحدث وسائل التتنولوجيا باإلضافة إلى دراسا

مستفيضة آلخر ما توصل

إليه المؤسسا

التلليمية اللالمية في مجال التلليم اإللتتروني.

اسم الشرتة المنتجة :مجد للتطوير.

اللغا  :موجود باللغة اللربية.

رابط الموقع الرسمي للنظامhttp://www.emgd.com/:

 -5نظام دوكيوس ) ( Dokeosإلدارة التعلم اإللكتروني:
اسم النظامClaroline1.4 - Dokeos 1.6.2 :

التلريف :هو نظام إدارة تللم مفتوح المصدر تما أنه مستخدم من قبل أتثر من  5700منظمة
في  21دولة ليقوم بإدارة التللم وتفليل التلاون بين مجموعا

أهدافها مختلفة .تما يتيح للمدرب أن

ينشىء محتوى تلليمي عالي الجودة وتمارين تفاعلية وأن يتواصل ويتابع أداء المتدربين .تما أنه

متوافق مع  .SCORMفي البداية استخدم باسم  Clarolineثم تحول إلى  Dokeosمع الللم أن
بلض المطورين حاولوا وضع ممي از

واستخدم

لتل نظام .ومن ناحية تقنية فإن هذا النظام صمم بلغة PHP

لغة  MySQLفي قواعد البيانا .

اسم الشرتة المنتجةDokeos Global :

اللغا  :يدعم النظام  34لغة .أما بالنسبة للغة اللربية فقد تم تلريب  % 20.7من النظام.

وللمزيد عن اللغا

أو المشارتة في التلريب http://www.dokeos.com/DLTT

رابط الموقع الرسمي للنظامhttp://www.dokeos.com :
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 -6نظام آتوتر ) (ATutorإلدارة التعلم اإللكتروني:
اسم النظام5.1 ATutor :
التلريف :هو نظام إدارة تللم مفتوح المصدر صمم ليتون سهل وسريع الترتيب من قبل

مديري النظام وسهل االستخدام لتل من المدرب والمتدرب .تما أن النظام يمتاز بإمتانية التحديث

والتغير السريع للواجها
الصغيرة والجاملا

من قبل المدربين .ومن الممتن استخدام هذا النظام للمؤسسا

التلليمية

التبيرة التي تقدم تلليما إلتترونياً عبر اإلنترن  .تما أن النظام متوافق مع

 SCORMو .IMSأما من الناحية التقنية فإن النظام صمم باستخدام لغة  PHPولقواعد البيانا
 MySQLوبرنامج للخادم مثل .Apache or Microsoft IIS

اسم الشرتة المنتجةUniversity of Toronto – ATRC :

اللغا  :يدعم النظام  30لغة متتملة الترجمة .أما بالنسبة للغة اللربية فهو ملرب بالتامل.
رابط الموقع الرسمي للنظامhttp://www.atutor.ca :

 -7نظـــام مــودل Moodle
إن من أهم المنصا

المستلملة في اللالم المنصة اإللتترونية مودل  .Moodleولهذا سوف

تستخدمه في هذه األطروحة لما يتمتع به هذا النظام من المزايا الجيدة التي رأى الباحث بأنها مناسبة
وفلالة ومحققة للنتائج إذا ما استخدمها في هذا التطبيق.
اسم النظامMoodle :

أسم الشرتة المنتجةMoodle.com :

هو نظام حديث مفتوح المصدر Open Source softwareألتمتة األنشطة التلليمية حيث

طور منصة التلليم مودل من قبل األسترالي  Martin Dougiamasوقد تتب

على قاعدة ملطيا

 ،MySQLعرف

هذه المنصة نجاحاً عالمياً حيث ترجم

بلغة  PHPو تلمل

ألتثر من ثالثين

لغة إذ ينتشر اللديد من المبرمجين عبر اللالم ويلملون بالتنسيق مع األسترالي الذي طور المنصة
إلجراء تامل التحديثا
االنترن

وادخال الوظائف الجديدة عليها ،تشبه واجهة مودل إلى حد بليد بوابا

وللدخول للمنصة ينبغي حيازة تلمة سر واسم مستلمل ،وهناك ثالث فئا

أو تصنيفا

لمستلملي المنصة :مسير المنصة ،فريق التنشيط والمتللمين ،لتل واحد من هذه األصناف مساحة
عمل وأدوا
حسابا

خاصة به ،ومسير المنصة هو المسئول عن تثبيتها واضافة المقاييس عليها وفتح

لفريق التنشيط والمتللمين عليها ،تما يمتنه تغيير إعدادا

وغيرها ،وفريق التنشيط هو المسئول عن إعداد الدروس واالختبا ار

الواجهة واأللوان المستلملة

باستلمال مجموعة من األدوا

تمتنه من وضع الدروس على المنصة في مختلف النسق (نسق  ،PDFعرض تقديمي باور بوين ،
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تطبيقا

تأثير
ا
منتجة ببرنامج فالش إلضافة

الفالش وهي ملفا

وغيرها) تما تتوفر في المنصة األدوا

الحرتة على التائنا  ،فيديو

الخاصة باالتصال تالبريد االلتتروني والدردشة ،ويتميز مودل

بسهولة االستلمال وبالمجانية و احتوائه على األدوا

خالل الموقعhttp://moodle.org :

التي تسمح باللمل ألتشارتي ،يمتن تحميله من

مميزات نظام مودل Moodle
 أحد أنظمة إدارة المقر ار

.)Course Management System( CMS

 أحد أنظمة إدارة التلليم .( Learning Management System) LMS
 أحد أنظمة إدارة محتويا
 أحد منصا

التلليم (Learning Content Management System( LCMS

التلليم اإللتتروني ). (E - Learning

تذلك فهو نظام مصمم على أسس تلليمية ليساعد المدربين (المللمين) على توفير بيئة تلليمية
إلتترونية ومن الممتن استخدامه بشتل شخصي على مستوى الفرد تما يمتن أن يخدم جاملة تضم
 40000متدرب .تما أن موقع النظام يضم  21000مستخدم مسجل يتتلمون  20لغة مختلفة من
التربوية (وحتى الشرتا

حاليا مستلمل من قبل آالف المؤسسا
 532دولة .إن مودل ً Moodle
التجارية) حول اللالم إليجاد وانتاج مقر ار  on-lineعلى اإلنترن ولدعم المقر ار
األنشطة التلليمية.

التقليدية وتطوير

لقد بدأ اللالم الحاسوبي والتربوي األسترالي السيد  Matin Dougiamasبرنامج Moodle
وبالتالي فالنظام تم بنائه على أسس تربوية وليس هندسية وتقنية ،وهو يقوم على نظرية تربوية
مشروحة في وثائقه للملنيين ،واآلن يوجد مئا

المطورين له حول اللالم حيث يتميز مودل بتحديثا

مستمرة وسريلة.وهذا ما سلى إليه الباحث في جلل هذا النظام قابل للتطبيقا
خالل تطويره وتطبيق الفلاليا

التليا

التقنية.

الهندسية والتقنية داخل هذا النظام وتطبيقها على طلبة الهندسة في

استخدام مودل : Moodle
سنستلرض فيما يلي تيفية وضع مقرر على المنصة.
 إنشاء المقرر وطريقة إدارته.
 إدارة سجال

الهندسية و التقنية من

الطالب.

 بناء المداخل األساسية للمقرر.
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 أنواع المصادر التلليمية وتيفية ربطها بالنظام.
 تصميم وادارة منتدى للمقرر.
 إرسال واستقبال الواجبا

والمهام.

 بناء أجندة المقرر ومتابلة أنشطة الطالب.

 طرق التواصل مع الطالب وبناء االستفتاءا .
 أساليب التقييم وبناء االختبا ار .
مفيدة إذا صمم

تلد نماذج تصميم التلليم القائم على اإلنترن

بشتل جيد؛ألن التصميم

الجيد يضمن المحافظة على استمرار اهتمام الطالب واستمرار واثارة دافليهم لمواصلة التللم ،تما أن
التصميم الضليف يسبب تسرب عدد تبير من الطالب،

يستتملون دراسة المقرر ،ومن ثم على مخرجا

وبالتالي تنخفض نسبة الطالب الذين

تللم الطالب ،ويزخر األدب التربوي باللديد من

نماذج التصميم التلليمي ،وقام الباحث باستخدام نموذج روفيني"  Ruffiniلتصميم موقع تعليمي

عبر اإلنترنت فيما يلي شرحاً مبسطاً عنه:

نموذج "روفيني"  Ruffiniلتصميم موقع تعليمي عبر اإلنترنت:
يوورى "روفينووي"  Ruffiniأن هنوواك عوودداً موون اللناصوور المتونووة للمليووة التصووميم التلليمووي ،والتووي
يجب تضمينها في صفحا

المواقع التلليمية عبر اإلنترن  ،وهي تما يلي:

 الجمه و ووور المس و ووتهدف :يج و ووب أن ي ارع و ووي الموق و ووع التلليم و ووي حاج و ووا
المللوما

مس و ووتخدميه ،وتوقل و وواتهم م و وون

التي يدرسونها ،ويبحثون عنها.

 األهداف :يجب أن تصاغ بوضوح.

 صفحة البداية والمحتويا  :يجب أن تتضمن الموقع التلليمي صفحة بداية اللمول التوي يتفورع منهوا
صفحا

المحتوى وتتضمن صورة المؤلف ومللوما

عنه ،باإلضافة إلى جدول المحتوى.

 بنيووة تصووفح الموقووع :يجووب أن يتووون النقوول موون صووفحة بدايووة اللموول إلووى صووفحا
خطووي ،وتوجوود أربووع نظووم لل وربط بووين الصووفحا

المحتوووى غيوور

المتونووة للموقووع التلليمووي وهووي :الموقووع التتووابلي،

والموقع الشبتي ،والموقع الهرمي ،والموقع اللنتبوتي.

الموقووع مبووادئ التصووميم التاليووة :البسوواطة والوضوووح،

 تصووميم الصووفحا  :ينبغووي أن تتبووع صووفحا

والتناسووق فووي األل ووان ،واسووتخدام أل ووان فاتحووة ف ووي الخلفيووة ،مووع المحافظووة علووى طووول الص ووفحا

لسهولة التحميل.

 النص والرسوم الخلفية :يلتمد وضوح المللوموا

وقابليتهوا للقوراءة علوى درجوة التموايز البصوري بوين

حجم الخط وتتل النص واللناوين ،والمساحة البيضاء المحيطة.
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 اختيار برنامج تأليف الويب :تشتمل برامج تأليف الويب على عدة ممي از جيدة ال تتطلب مهوا ار

فوي البرمجوة ويجوب اختيوار البو ارمج األتثور مناسوبة وقودرة علوى مسواعدة المصومم فوي تحقيوق أهدافوه
ومن تلك البرامجFront page & Dream Weaver & Visual Page :
وفيما يلي الشتل ( )7-70الخطي للنموذج:

الشتل ( )7-4نموذج "روفيني"  Ruffini؛ لتصميم موقع تلليمي عبر اإلنترن .
وجوود الباحووث أن نموووذج روفينووي يتفووق مووع طبيلووة البحووث الحووالي ،ولووذا سوويتبنى الباحووث نموووذج روفينووي
وذلك للمبر ار التالية:

 -5يبدأ بتحديد وتحليل االحتياجا

التدريبية للجمهور المستهدف.

 -7يشترط وضوح صياغة األهداف.

 -3يجمووع بووين النمذجووة اإللتترونيووة التفصوويلية المحووددة الخطووا
تصفح الموقع من الصفحة الرئيسية للصفحا

 -4إضافة ملايير لتصميم الصفحا

مثووال ذلووك عنوود اإلشووارة إلووى بنيووة

األخرى الموجودة على الموقع.

مما يلد ملايير جيدة لبناء الموقع اإللتتروني التلليمي.
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المحور الثاني :التخطيط ومهارات التخطيط اليومي للدروس

يمت وون أن نلتب وور الت وودريس ( )Teachingبأن ووه الجان ووب التطبيق ووي للتلل وويم ،أو أح وود أش ووتاله وأهمه ووا

ص وومم بطريق ووة منظم ووة ومتسلس وولة ،ول ووذلك ف ووإن
والتلل وويم ال يت ووون فلو والً إال إذا ُخط ووط ل ووه ُمس ووبقاً أي ق وود ُ
التدريس نشاط تواصلي يهدف إال إثارة التلليم وتسهيل مهمة تحقيقه ،ويتضمن سلوك التدريس مجموعة
موون المهووا ار واألفلووال التواصوولية والقو ار ار التووي تووم اسووتغاللها ،وتوظيفهووا بتيفيووة مقصووودة موون الموودرس

ال ووذي يلم وول باعتب وواره وس وويطاً ف ووي أداء موق ووف ترب وووي تلليم ووي .ويمت وون الق ووول ب ووأن الت وودريس نظ ووام م وون
األعمال والمها ار المخطط لها بقصد أن تؤدي إلى تللوم الطلبوة فوي جووانبهم المختلفوة ونمووهم (مرعوي

والحيلة .)73 : 7007

ويووذتر ت والً موون يحيووى والمنوووفي ( :)53 : 7007إن عمليووة التوودريس سلسووة منظمووة موون األفلووال

يديرها المللم ويسهم فيها المتللمون نظرياً وعملياً ويتحقوق لهوم التللويم ويلنوي ذلوك أن المهموة األساسوية

للتدريس تتمثل في:

 -إيجاد الطرق لمساعدة الطالب على التلليم والنمو.

 تصميم الخب ار التربوية إلتساب الخب ار من خالل األنشطة التي يقومون بها.-

تمتين الطالب من االستمتاع باتتساب الخب ار من خالل األنشطة التي يقومون بها.

ويمت وون النظ وور إل ووى عملي ووة الت وودريس عل ووى أنه ووا عملي ووة تنس وويق ب ووين مجموع ووة م وون اإلجووراءا

واألفل ووال

والمها ار التدريسوية التوي يقووم بهوا المللوم ويشوترك فيهوا الطوالب بهودف تحقيوق مطالوب النموو المتتامول

للطالب نمواً يساير متطلبا

اللصر وتنمية المجتمع.

تصنيف مهارات التدريس:
هناك تصنيفا

متلددة لمها ار التدريس تل منها يبني وجهوة نظور ملينوة ومون جهوة أخورى يقسوم

ت والً موون مرعووي والحيلووة ( )32 : 7007والهويوودي ( )542 : 7001وجووان ( )521: 7007وآخوورون،

المهووا ار التدريسووية إلووى ثووالث مهووا ار أساسووية ويتوودرج تح و

توول مهووارة موون المهووا ار الووثالث مهووا ار

فرعية والمها ار الثالث األساسية هي:

 -5مهووارة التخطوويط ( :األهووداف اللامووة  -تحليوول المحتوووى  -تحليوول خصووائص المووتللم – تخطوويط
الدرس).

 -7مهارة التنفيذ( :مها ار عرض الودرس  -تصونيف األسوئلة الصوفية  -صوياغة وتوجيوه األسوئلة -
إثو ووارة الدافليو ووة – التلزيو ووز  -مهو ووارة االتصو ووال  -اسو ووتراتيجيا

الفصل).

 -3مهارة التقويم(القبلي ،التتويني ،البلدي)
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إدارة الفصو وول  -مشو ووتال

إدارة

ويوورى الباحووث عل وى الوورغم موون اخووتالف وجهووا

النظوور التووي بنووي عليهووا توول تصوونيف موون ه وذه

التصنيفا  ،فإنها تتفق فيما بينهوا علوى وجوود مهوا ار التخطويط والتنفيوذ والتقوويم وهوي تجموع مهوا ار
التدريس اللامة تلها في المها ار الثالث األساسية السابقة (التخطيط والتنفيذ والتقويم).
وما يهم الباحوث مون هوذه التصونيفا

جميلهوا هوو مهوا ار التخطويط وسويتناول الباحوث مهوا ار

التخطيط اليومي للدروس بالشرح من خالل عرض تل من ماهيتها وأهميتها في التدريس.

تخطيط التدريس
التخطيط أساس أي عمل ناجح و سمة من سما

أن الوودول توليووه عنايتهووا فتنشووأ و از ار وهيئووا

اللصر الحديث ،و ال أدل على أهميته من

تلنووى بووه ،والتوودريس شووأنه شووأن أي مجووال موون مجوواال

هونوا بمقودار الجهود
الحياة يتطلب تخطيطاً فلاالً ومدروساً ومبنياً علوى أسوس واضوحة و يبقوى نجاحوه مر ً
الذي يبذل في التخطيط له.

والخطو ووا

ويلرف عبد السالم ( )772 :7002خطة الدرس بأنها " :إطار يشمل مجموعة من اإلجوراءا

المنظم ووة والمترابط ووة (الذهني ووة والمتتوب ووة) يض وولها الملل ووم لنج وواح عملي ووة الت وودريس و تحقيقو واً

لألهووداف التووي يسوولى لتحقيقهووا و هووي مرشوودة و موجهووة للموول المللووم و هووي مرنووة وليسو
قواعد جامدة تطبق بصورة حرفية".

إجوراءا

أو

تما يلرف شحاته و النجار ( )24 :7003التخطيط للتدريس بأنه "تصور عقلوي واعوداد نفسوي

للمواقف التدريسية ،التي يتم الحاجة لها في قاعة الدرس في فترة زمنية محددة ولمستوى تلليمي محدد؛
بقصد تحقيق أهداف تلليمية بطريقة منظمة هادفة عن طريق اختيار خب ار وأنشطة واجراءا

تلليمية وأسئلة تنشيطية و تقويمية مناسبة".

ووسائل

وي وورى الباح ووث أن تخط وويط الت وودريس م وون المواض وويع الهام ووة ج ووداً إلع ووداد الملل ووم الت ووفء ال ووذي

نحتاجووه فووي إلنشوواء عموواد المجتمووع موون أشووبال وزه و ار  ،وسوويلرض الباحووث فووي هووذا المبحووث تلريووف
تخطو وويط الو وودروس ،وأهميتو ووه ،وخصائصو ووه ،ومبادئو ووه ،ومسو ووتوياته ،ومراحلو ووه وأهميو ووة صو ووياغة األهو ووداف

التلليمية (السلوتية) وبلض تفايا

ومها ار التدريس.
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أهمية التخطيط :
وقود تناولو

األدبيوا

أهميوة تخطويط الودروس (تحضوير الودروس) مون قبول المللموين ولقود أبوورز

تل من (زيتون )323: 7004،و(جان )417: 7007أهمية التخطيط على النحو التالي:
 -5يستبلد سما

الخطوا

االرتجالية واللشوائية التي تحويط بمهوام المللوم ويحوول عمول المللوم إلوى نسوق مون

المنظمة المترابطة.

 -7يووؤدي إلووى وضوووح الرؤي ووة أمووام المللووم إذ يس وواعده علووى تحديوود دقي ووق لخب و ار الطووالب الس ووابقة
وأهداف التلليم الحالية ومن ثم يمتنه من رسم أفضل اإلجراءا

 -3يجنب المللم التثير من المواقف الطارئة المحرجة.

المناسبة لتنفيذ التدريس وتقويمه.

 -4يلين المللم على تحديد األهداف التلليمية المرغوبة.
 -1يؤدي إلى نمو خب ار المللم اللملية والمهنية بصفة دورية لمروره بخب ار متنوعة.
 -2يتيح للمللم فرصة االستزادة من المادة.

 -2يلد سجالً لنشاط التلليم سواء تان من جانب المللم أو الطالب.
 -2يلطي للمللم فرصة تحقيق بلض المللوما

السماع دون دراسة أو بحث.

سواء منها ما ورد في الدرس أو اتتسبه المللم من

 -2تحديود الطوورق واألسواليب التدريسووية واألنشوطة والوسووائل التلليميوة وعمليووا

بدء الدرس.

التقوويم واعوودادها قبوول

 -50يتشف للمللم عما يحتاج إليه من وسائل تلليمية.

 -55يلد وسيلة يستلين بها المشرف في متابلة الدرس وتقويمه.

 -57يساعد المللم على اتتشاف عيوب المنهج الدراسي فيما يتللق باألهوداف أو المحتووى أو طورق
التدريس والتقويم لتالفيها وتحسين المنهج بنفسه وتقديم االقتراحا

للسلطا

الملنية.

خصائص التخطيط الفعال:

يذتر زيتون ( )327: 7004بأن المللم قد يقوم بإعداد خطة ال يمتن تنفيوذها حتوى ولوو تانو

جيدة نظرياً ،بينما يقووم مللوم بلتوس ذلوك ،لهوذا فقود لوزم علوى المللوم أن يرسوم خطتوه متقيوداً بخصوائص

أساسية هي:

 -1مكتوبة :على المللم أن يلتمد على خطط متتوبة ومفصلة ،حيث إنه ال يسوتطيع أن يوتحتم فوي

األفتار التي تط أر على ذهنه ،وذلك ضمانا للدم الشرود أثناء التدريس.

 -2موقوتة :يجب أن يراعي في خطة الودرس عنصور الوزمن ،وذلوك بتتابوة الوزمن الوالزم لتول نشواط
أو إجراء في خطة الدرس وذلك لتحقيق الضبط والفلالية في التدريس.
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 -3مرنة :يجب أن تتسم خطة الدرس بالمرونة ،وذلك لتيال يلتمد المللم على ما تتبه في السابق ،بل
يضيف إليوه ويلودل فيوه حتوى تتوون خبرتوه مفيودة وذا

قيموة فيموا بلود ،وتوذلك يجوب أن ت ارعوي الخطوة

الظروف التي قد تحدث أثناء التدريس وتحول دون إتمالها مثل :االجتماعا

الطارئة في المدرسة.

 -4مستمرة :عملية التخطيط يجب أن تتون مسوتمرة ،لتحقيوق المرونوة ومواتبوة التغيور وعودم التضوحية
بفلالية التدريس وبالتالي استم اررية عملية التخطيط.

مبادئ تخطيط التدريس:

يذتر زيتون( )305: 7003أنه توجد مبادئ عامة يجب على مللم الللوم ملرفتها وامتالتها و

من ثم مراعاتها و تنفيذها عند التخطيط للتدريس وهي:

 -5اإللمام بالمادة الدراسية الللمية ليسهل عليه تحليل المحتوى الللمي.
 -7فهم األهداف التربوية اللامة وأهداف تدريس الللووم بشوتل خواص وذلوك لتيسوير وضوع الخطوط

التدريسية.

 -3ملرفة طبيلة التالميذ وقدراتهم وحاجاتهم وميولهم.

 -4ملرفة طرق و أساليب و وسائل تودريس الللووم المختلفوة لتسوهيل وضوع الخطوط التدريسوية بشوتل

فلال.

 -1ملرف ووة أس وواليب القي وواس والتق ووويم لتحدي وود أدوا

القي وواس المناس ووبة لقي وواس م وودى تحق ووق األه ووداف

 -2تصووميم الخطووط التدريسووية فووي ضوووء اإلمتانووا

الماديووة والفنيووة المتوووفرة،و فووي ضوووء إمتانيووة

المنشودة التي يريد المللم تحقيقها.

تحققهووا وتنفيووذها وشووموليتها لللناصوور والمتغي و ار التووي تحوويط بووالموقف التلليمووي واتصووافها بووالتطور

والتجديد والمرونة تبلاً للمواقف التدريسية المتغيرة والمتجددة.
مستويات تخطيط التدريس:

التخطوويط والووزمن عنص وران مترابطووان فمووا يتبووادر إلووى ذهنووك تلمووة تخطوويط إال ويتبووادر ملهووا

الزمن ،يذتر الحصين ( )520: 5223أن التخطيط لتدريس الللوم يتون على مستويين هما:

 -5التخطــيط بعيــد المــدى :وهووو التخطوويط الووذي يووتم لموودة طويلووة مثوول عووام د ارسووي تاموول أو فصوول
د ارسووي،و يقوووم المللمووون بهووذا النوووع فووي بدايووة توول فصوول د ارسووي أو عووام د ارسووي ،ويتضوومن أهووداف

التوودريس لتوول وحوودة د ارسووية أو فتوورة زمنيووة والم وواد واألجه وزة الالزمووة للتوودريس واألدوا

التووي سوووف

تستخدم في التقويم ذلك ألن تل هذه المواد تسوتغرق فوي الغالوب وقتواً إلعودادها واالنتظوار حتوى وقو

الت وودريس غالبو واً م ووا يجل وول الم وودرس ينس ووى أو يتلج وول بل ووض األم ووور فيق وووم بالت وودريس الغيو واً بل ووض
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األهووداف الهامووة للوودم توووفر الوق و

الصورة األتمل.

الووالزم إلعووداد هووذه التجهي و از التووي تجلوول التوودريس يظهوور علووى

 -7التخطيط قريب المدى :وهوو التخطويط الوذي يوتم لفتورة وجيوزة توالتخطيط اإلسوبوعي أو التخطويط
اليووومي الووذي يووتم موون أجوول حصووة د ارسووية واحوودة ،ويفضوول عووادة القيووام بتخطوويط عووام لتوول أسووبوع فووي

األسووبوع السووابق لووه مباشورة وذلووك لتجهيووز مسووتلزما

التوودريس تمووا ذترنووا فووي التخطوويط بليوود الموودى،

ويسوواعد هووذا النوووع موون التخطوويط المللووم إلووى حوود تبيوور عنوود قيامووه بوضووع الخطووط التفصوويلية للوودروس
اليومية حيث يتم ذلك في ضوء ما تم فلال في الخطة األسبوعية وما أسفر عنه من إعداد للوسائل

والمواد التلليمية واالختبا ار والتأتد من خلو المختبر إذا تان

هناك حاجة الستخدامه.

و يتف ووق الس ووبحي وبنج وور ( )541: 5222م ووع تص وونيف الحص ووين ( )5223لمس ووتويا

المدى و قريب المدى.

التخط وويط بلي وود

مراحل عملية التحضير (تخطيط الدروس):

أشووار الحليبووي و سووالم (،5222ص )524-520إلووى أن عملي وة تحضووير الوودروس تتتووون موون

المراحل التالية:

 -5مرحلــــة القــــراءة الدقيقــــة :وذل ووك م وون خ ووالل القو وراءة ف ووي موض وووع ال وودرس م وون خ ووالل (التت وواب

المدرسي– المراجع – مرشد المللم.)...

 -7مرحلة التحضير الذهني :وهي مرحلة التفتير المتلمق في عناصر عملية التحضير جميلها.
 -3مرحلة التحضير المبدئي :وهي تتابة التحضير في أوراق منفصلة عن تراسة التحضير.

 -4مرحلة الكتابة ( الصياغة النهائية ) :وهي آخر مراحل عملية تحضير الدرس وفيها يتم التدوين
النهائي في دفتر التحضير الخاص بالمللم.

عناصر التخطيط اليومي للدروس:

وي وورى أحم وود ( )42-31: 5221أن اللناص وور الت ووي يج ووب أن تت وووفر ف ووي خط ووة ال وودرس ه ووي:

األهداف ،والمحتوى ،والطريقة ،واألنشطة ،واإلستراتيجية ،والوسوائل التلليميوة ،واختيوار أسواليب التقوويم،

وتحديوود التليينووا  ،وأشووار قنووديل ( )537-572: 7000إلووى أن خطووة التوودريس البوود أن تشووتمل علووى
عناصر رئيسية هي:

 -5المكونات الروتينية :وتشومل عنووان الموضووع ،وتواريخ وبدايوة الخطوة ،الوزمن ،والصوف والفصول
والشلبة.
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 -7المكونات الفنية :وتشتمل على محتوى التللم ،وأهدافه ،وتقويم التللم ،المواد واألجهوزة التلليميوة،
إجراءا

التدريس ،الواجبا

المنزلية ،زمن التدريس.

في حين أن عبد السالم ( )772: 7002يرى أن متونا

أوالا :المتونووا

الروتينيووة أو الثانويووة :وتشوومل توواريخ ووق و

الخطة التدريسية هي على شقين:

بوودء التنفيووذ ،والووزمن التلووي للتنفيووذ،وتوزيع

هذا الزمن على أجزاء الخطة ،تما تتضمن عنوان الدرس والصف الدراسي الذي ستنفذ فيه.

الفنيووة األساسووية :وتتضوومن مجموعووة موون اللناصوور هووي :أهووداف الوودرس واج وراءا

ثانيــا :المتونووا
ا
الت وودريس ( المقدم ووة أو التمهي وود وع وورض محت وووى ال ووتللم) ،والنش وواطا
التقويم  ،والواجبا

والوس ووائل التلليمي ووة ،وأس وواليب

المنزلية.

وح وودد زيت ووون ( )322: 7004س ووبلة عناص وور يج ووب أن تش ووتمل عليه ووا خط ووة ال وودرس الي ووومي

وهووي:األهووداف ،والمقدمووة ،والمحت ووى ،وطوورق واج وراءا
والتليينا  ،والغلق.

التوودريس ،ومصووادر وأدوا

الووتللم ،والتتليفووا

أمو ووا نايفو ووة قطو ووامي ( )34: 7003فتو وورى بو ووأن التخطو وويط اليو ووومي أو تحضو ووير الو وودرس يشو وومل
اللناصوور التاليووة :األهووداف السوولوتية ،واالسووتلداد المفوواهيمي "الووتللم القبلووي" ،واألسوواليب واإلجووراءا ،
والتقويم ،والزمن.

ويتضح من اللرض السابق للناصر خطة الدرس أن المصوادر قود تنوعو

مون حيوث التفصويل

واإلجمووال فووي إي وراد هووذه اللناصوور ،و يمتوون القووول أن عناصوور خطووة الوودرس هووي :األهووداف السوولوتية،

والتهيئوووة (المقدمو ووة) ،والمحتو وووى ،والوسوووائل التلليميو ووة،واللرض(الطريقو ووة واإلج و وراءا ) ،والغلو ووق ،وأسو ووئلة
التقويم ،والواجبا .
وبل وود اإلط ووالع عل ووى األدب الترب وووي والد ارس ووا

الس ووابقة سو ويلرض الباح ووث فيم ووا يل ووي عناص وور

التخطيط اليومي للدروس:
 -1األهداف السلوكية :
ور هامواً فموون خووالل تحديوود األهووداف السوولوتية يسووتطيع المللووم
يلوود تحديوود األهووداف السوولوتية أمو ًا

تحديد أساليب التهيئة واللرض والغلق وتذلك الوسائل التلليمية ووسائل التقويم المناسبة والواجبا .
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ويشير زيتون (7003ه  )15:إلى أن تحديد األهداف السلوتية في تدريس الللووم يتويح لمللوم

اللل وووم تحدي وود الخبو و ار التلليمي ووة واألس وواليب واألنش ووطة والوس ووائل وأس وواليب التق ووويم ،ويجلل ووه أتث وور دق ووة
اما بالتربية الللمية وتدريس الللوم ،تما يبين ماذا نتوقع من الطالب عمله وفللوه ،ويوضوح عمليوة
واهتم ً
التخطيط في تدريس الللوم.
ويلرف الباحث الهدف السلوتي :بأنه عبارة قابلة للقياس تصف موا يمتون أن يفللوه الطالوب أو

ينتجه بلد إتمام عملية التللم.

مستويات األهداف التعليمية:

ويورد الحيلة ( )22: 7007تصنيف تراثول لألهداف التلليمية إلى ثالثة مستويا

 -1المستوى العام ()Goals

ويسو ووميها الو ووبلض بالغايو ووا

هي:

أو األهو ووداف التربويو ووة اللامو ووة  ،وهو ووي األهو ووداف التربويو ووة اللامو ووة

واللريضة والمجردة وال تتحقق إال بلد فترة زمنيوة طويلوة نسوبياً ،ومثول هوذه األهوداف تتجلوى فوي أهوداف
المنوواهج الد ارسووية تأهووداف التللوويم فووي فلسووطين ،وغرضووها األساسووي هووو الترتيووز علووى تنميووة مهووا ار
تلليمية أساسية وقد ار عامة وملرفة شاملة وثقافة واسلة وقيم خلقية وهتذا.

 -2المستوى المتوسط ()Aims

ويطلق عليها البلض بالمرامي أو األغراض ويتصف هذا المسوتوى مون األهوداف بأنوه متوسوط مون

حيث التلميم والتخصيص أي بين مستوى األهوداف اللاموة ومسوتوى األهوداف الخاصوة  ،فهوي بموا فيوه
التفاي ووة حت ووى تت ووون ف ووي مس ووتوى الدق ووة الت ووي تمي ووز األه ووداف الخاص ووة ( اإلجرائي ووة ) ويمت وون أن تلب وور

األهداف الوسطى أهدافاً ترتبط بالمراحل الدراسية وبالمواد الد ارسوية  ،مثول أهوداف التللويم االبتودائي فوي

فلسطين .

 -3المستوى الخاص"الهدف السلوكي" ( )Behavioral objectives
ويسووميها الووبلض باألهووداف السوولوتية أو اإلجرائيووة ،وهووي أهووداف تصوواغ بلبووا ار واضووحة ومحووددة

وتلبر عن سلوك التلميذ المراد تحقيقه وعن المهوا ار القابلوة للمالحظوة والتوي يتتسوبها بلود فتورة د ارسوية
قصوويرة ،ومثووال ذلووك أهووداف الوودرس اإلجرائيووة ،إن هووذه األهووداف الخاصووة (اإلجرائيووة) يجووب أن تتووون
موجهووة للمووتللم ولوويس للمللووم وأن تصووف مخرجووا
واضحة وقابلة للمالحظة على سلوتيا

تللمووه محوودده موون المووتللم تووذلك يجووب أن تتووون

المتللمين وامتانية قياس ذلك.
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وسوونلرض صووياغة أهووداف هووذا المسووتوى ألهميتووه التبيورة لتوول مللووم أثنوواء تحضووير دروسووه والشوورح

داخل الصف بتفاءة عالية.

مكونات الهدف السلوكي:

يتتون الهدف السلوتي من مجموعة من المتونا

هي (:عطيو .)552: 7002،

 -1الفعـــل الســـلوكي (األداء) :يلب وور ع وون السوولوك أو األداء المتوق ووع قي ووام المووتللم ب ووه بواس ووطة فل وول

سلوتي قابل للمالحظة والقياس.

 -2المــتعلم :حتووى تتووون صووياغة الهوودف السوولوتي دقيقووة يجووب تحديوود القووائم بالسوولوك أو األداء وهووو

المتللم.

 -3محتوى السلوك :يجب أن يتون للسلوك أو األداء الذي يقوم به المتللم محتوى يتون في صوورة

مصطلح من المادة الللمية :حقيقة ،مفهوم ،مبدأ ،قاعدة ،اتجاه.

 -4الشــروط الالزمــة لحــدوث الســلوك :يجووب أن يحوودد فووي الهوودف السوولوتي الشووروط أو الظووروف

الالزمة لحدوث السلوك.

 -5المعيار :وهو الحد األدنى من السلوك أو األداء المطلوب من المتللم القيام به.

تصنيف مجاالت األهداف السلوكية:

يتفق تال من عبود السوالم ( ) 24: 7002وزيتوون ( ) 522: 7003والخليلوي وآخورون (7003

 )23:ويحيى والمنوفي ( )42: 7007على أن األهوداف السولوتية تصونف إلوى ثالثوة مجواال
في تصنيف بلوم ،حيث التقوى خبوراء االمتحانوا

تموا ورد

لمناقشوة إمتانيوة مسواعدة المللموين علوى وضوع أسوئلة

أتثر دقة ووضوحاً ،وتوان ثمورة هوذا اللقواء و ضوع تصونيف لألهوداف السولوتية التلليميوة سومي تصونيف
"بلوم" حيث صنف

فيه األهداف إلى ثالثة مجاال :

يلبر عن جميع أشوتال النشواط الفتوري لودى اإلنسوان ،وخاصوة
 -1المجال المعرفي :وهذا المجال ً
اللمليا اللقلية من حفظ وفهم وتحليل ويندرج تح هذا المجال األهداف التربويوة التوي تلمول
على تنمية هذه اللمليا

اللقلية.

 -2المجال الوجداني ( االنفعالي ) :ويتضمن االتجاها

والقيم االجتماعية والميول.

 -3المجــال المهــاري ( التــنفس حركــي ) :ويشوومل المهووا ار الحرتيووة واليدويووة مثوول :الخووط والرسووم
واألللاب الرياضية.
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لللماء جاملة شيتاغو في تخصيص مؤلف لتل مجال مون المجواال

وقد تان هناك محاوال

الثالثوة غيوور أنهوا لووم تنجوز سوووى جوزئين اخووتص أولهموا بالمجووال الملرفوي وصوودر سونة (5212م) تحو
إشوراف بنيووامين بلووم ( )B. Bloomونشوور الجووزء الثواني سوونة (5224م) تحو
 )Krathwholeوهووذه المجوواال

.) 42:

إشوراف تراثهوول ( D.

الثالثووة بينهووا تووداخل واتصووال فووي آن واحوود (يحيووى والمنوووفي 7007

وسو ُويلرض فيمووا يلووي مسووتويا
َ
مستوى القد ار واألداء اللقلي.

توول مجووال موون المجوواال

الثالثووة السووابقة الووذتر وذلووك حسووب

أوال :تصنيف األهداف التربوية في المجال المعرفي:
ويوورى ( بلوووم وآخوورون )722: 5224 ،فووي أن األهووداف التربويووة للمجووال الملرفووي تصوونف فووي
ستة مستويا

تتدرج من البسيط إلى الملقد ،التالي:

وفيما يلي المستويا

الفرعية للمجال الملرفي.

 -1المعرفــة :وتلنووي اسووترجاع المووادة التووي سووبق تللمهووا وتمثوول الملرفووة أدنووى مسووتويا
وهي أولى المستويا

الفرعية وتتضمن الفئا

أ .ملرفة المصطلحا

المحددة.

ن وواتج الووتللم

الفرعية التالية:

ب .ملرفة الطرق والوسائل المتللقة بملالجة التفاصيل المحددة.
جو .ملرفة التلميما

والتجريدا .

ومن األفلال التي يمتن أن تستخدم هنا ما يلي :يحدد ،يسومى ،يختوار ،ينسوب ،يلورف ،يوذتر ،يصوف،
يلين ،يسترجع.
 -2الفهــم :يلنووي القوودرة علووى إدراك ملنووى المووادة المتللمووة ويلتبوور الفهووم واالسووتيلاب موون أتثوور فئووا
المجال الملرفي شيوعاً في اللملية التلليمية ويندرج تح

أ -الترجمة :وتلني تحويل المللوما

هذه الفئة ثالث فئا

ثانوية هي:

(المادة) من شتل إلى شوتل آخور أو مون لغوة إلوى لغوة أخورى

مثوول تحويوول األرقووام إلووى أشووتال ورسوووم بيانيووة ،وتحويوول اللموول المتتوووب أو غيوره موون صووورة إلووى
أخرى.

ب -التفسير :ويلني شرح المادة بما تشمله من أفتار ومفاهيم أو تلخيصها والتلرف علوى اللالقوا
وادارتها ،والتلرف على األفتار الرئيسية والتمييز بينها وبين األفتار الثانوية.
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ج -التأويل :وملناه االستنتاج من ملطيا
االتجاها

ملينة أو الوصول إلى توقلا

وتنبؤا

تلتمد علوى فهوم

وغيرها.

وتتضوومن مرحلووة الملرفووة والتووذتر والفهووم ،وموون األفلووال التووي يمتوون اسووتخدامها فووي هووذا المسووتوى مووا

يلي :يشرح ،يلخص ،يلبر ،يحول ،يفسر ،يتنبأ ،يليد صياغة ،يميز ،يرتب ،يستدل ،يترجم ،يحسب،
يستنج ،يلطي أمثلة ،يليد تتابة.

 -3التطبيق :ويلني قدرة الموتللم علوى اسوتخدام موا تللموه مون مفواهيم وحقوائق ومبوادئ وقووانين ،وتول
موا سووبق د ارسوته فووي مواقووف جديودة ،حوول المشووتال

الفرعي تفتي اًر على مستوى الملرفة والفهم.

المألوفوة وغيوور المألوفووة ويتطلوب هووذا المسووتوى

ومن األفلال التي يمتن استخدامها فوي هوذا المسوتوى موا يلوي :يطبوق ،ينوتج ،يلود ،يوربط ،يحول ،يرتوب،

يجهز ،ينشئ ،يغير ،يخطط ،يستخدم.

 -4التحليــل :ويلنووي قوودرة المووتللم علووى تحليوول المووادة التلليميووة إلووى متوناتهووا وعناصوورها األوليووة ممووا
يس وواعد عل ووى فه ووم تنظيمه ووا البن ووائي وملرف ووة الترتي ووب الهرم ووي لألفت ووار والملن ووى ،أو اللالق ووا

األفتووار ،وبتتبووع طريقووة تنظيمهووا ويشوومل التحليوول علووى ثووالث فئووا

:)17: 7007

ب ووين

ثانويووة هووي ( يحيووى والمنوووفي

 -5تحليل اللناصر.
 -7تحليل اللالقا .
 -3تحليل المبادئ.

ومن األفلال التي يمتن أن تستخدم في هذا المسوتوى موا يلوي :يحلول ،يميوز ،يصونف ،يجوزئ ،يسوتنتج،

يحدد اللناصر ،يفرق ،يوضح.

-5التركيــب :يلوورف الترتيووب بأنووه وضووع اللناصوور واألج وزاء مووع بلضووها لتتوووين بنوواء جديوود ،ويقوووم

الترتيووب علووى التلاموول مووع اللناصوور واألج وزاء وربطهووا مل واً بطريقووة تجللهووا نمط واً ملين واً وبنيووة لووم تتوون
موجودة في السابق ،تما يلني الترتيب تنظيم مميز لألفتار والحقوائق والقودرة علوى إعادتهوا أو تشوتيلها

في بنية جديدة ،ويشمل الترتيب على ثالث فئا

 -5إنتاج محتوى جديد أو فريد.

ثانوية هي:

 -7إنتاج خطة عمل أو مجموعة مقترحة من اللمليا .
 -3إنتاج مجموعة من اللالقا

المجردة.

ومن األفلال التي يمتن استخدامها في هذا المسوتوى موا يلوي :يتتوب موضووعاً ،يصومم ،يقتورح ،يؤلوف،

ينظم ،يجمع ،يبتتر.
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 -1التقويم :ويلني القدرة على إصدار الحتم على قيموة الموادة أو المحتووي أو األشوياء أو السولوك أو
األعمووال أو األفتووار وذلووك بإصوودار األحتووام التميووة والتيفيووة حووول ذلووك ،وتمثوول ن وواتج الووتللم فووي

التق ووويم هن ووا أعل ووى المس ووتويا

الملرفي ووة ألنه ووا تتض وومن جمي ووع المس ووتويا

الس ووابقة باإلض ووافة إل ووى

األحتام واعطاء القيمة بناء على ملايير محددة .ويشمل التقويم على:

 -5إصدار األحتام وفق ملايير داخلية.

 -7إصدار األحتام وفق ملايير خارجية.
ومن األفلال التي يمتن استخدامها هنا :ينقد ،يللل ،يقيم ،يوزن ،يبدي رأيه ،يحتم.

الشتل ( )7-1يوضح تدرج مستويا

بلوم الهرمي من البسيط للملقد:

الفرعية للمجال الملرفي

الشتل ( )7-1المستويا

تما يرى تراثول أن أهداف المجال االنفلالي تصنف في خمسة مستويا

هي:

أ -االســتقبال أو التقبــل :شوولور المووتللم بوجووود بلووض الظ وواهر والمثي و ار أي أنووه يتووون ارغبووا فووي
تلقيها واالنتباه لها.

ب -االستجابة :يتون لدى المتللم من الدافلية ما يتفي بحيث يتون منتبه بصورة نشطة و فلالة.
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ت -التقيـيم أو التثمــين :إعطواء قيمووة للشويء أو الظوواهرة أو السولوك و هووذا المفهووم نوواتج عون تقووويم
الفرد أو تقديره.

ث -التنظيم القيمي :مع تمثل المتللم للقيم بصورة متتابلة فإنوه يواجوه مواقوف تنتموي إليهوا أتثور مون

قيمة واحدة.

ج -التمييــز عــن طريقــة قيمــة أو بمركــب مــن القــيم :عنوود هووذا المسووتوى موون التمثوول تتووون القوويم قوود

احتلو

فووي نظووام متسووق داخليواً و سوويطر علووى سوولوك

متانواً فووي نظووام القوويم الهرمووي للفوورد و ترتبو

الفرد فترة من الزمن تتفي لتتيفه بأن يسلك وفق هذا الطريق.

الشتل ( )7-2المستويا

الفرعية للمجال االنفلالي

أما بالنسبة للمجوال المهواري :يتفوق توالً مون (عبود السوالم 24: 7002،؛ زيتوون)522: 7003،

فووي أن أهووداف المجووال المهوواري تورتبط بالمهووا ار الحرتيووة واللضوولية واألدائيووة ،وقوود وضوول
هي:

سمبسن" تصنيفًا دقيقًا للمجال المهاري يحتوي على سبلة مستويا
أ -اإلدراك :هو الشلور باستقبال ظاهرة ومالحظتها من خالل حواس اإلنسان.

ب -التهيؤ :و يلني اإلشارة إلى مستوى استلداد المتللم للقيام بنوع ملين من اللمل.
ج -االستجابة الموجهة :و تبدأ بتللم المهارة بواسطة التقليد أو المحاولة و الخطأ.

د -اآللية (التعويد) :حيث يتصف األداء المهاري بالتلقائية وباالقتصار في الجهد.

ه -االستجابة المركبة :و تتمثل في تأدية عمل حرتي بمهارة و تفاءة وبصورة ذاتية.

جيدا.
و -التكيف :ويقصد به تلديل المهارة المتتسبة لتوافق موقفًا أدائياً ً
ز -اإلبداع :وفيه يتم ابتتار مها ار حرتية جيدة لمواجهة مشتلة محددة.
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" اليزابيووث

الشتل ( )7-2المستويا
و يورد عطيو ( )552: 7002المواصفا

الفرعية للمجال المهاري

التالية لألهداف السلوتية الجيدة لدروس الللوم منها:

 -5أن يتووون الهوودف محوودداً تحديووداً دقيقواً ليتسوونى للمللووم اختيووار طريقووة التوودريس واألنشووطة المناسووبة
وأساليب التقويم المناسبة لهذا الهدف.

 -7أن تحتوي عبارة الهدف السلوتي على فلل سلوتي يمتن مالحظته وقياسه.
 -3أن يرد في عبارة الهدف مليار األداء ليتسنى تقويم تحقق الهدف.
 -4أن تتون األهداف واقلية ممتنة التحقيق في حدود إمتانيا

الطالب.

 -1أن تتون األهداف شاملة بملنى تضمنها للجوانب الملرفية و المهارية والوجدانية.
 -2ارتباط األهداف السلوتية لدرس الللوم باألهداف اللامة لمنهج الللوم.

 -2أن تتووون التغي و ار الم وراد إحووداثها لوودى الطووالب والمتضوومنة بالهوودف السوولوتي لهووا قيمووة وظيفي وة
بالنسبة للطالب بملنى ارتباطها بحاجا

واهتمام الطالب.

 -2أن تتنوع األهداف السولوتية لم ارعواة الفوروق الفرديوة بوين الطوالب تتنوعهوا لم ارعواة مسوتوى النموو

الملرفي للمتللمين.

تمووا يوجوود بلووض األخطوواء الشووائلة فووي صووياغة األهووداف السوولوتية منهووا وصووف نشوواط المللووم

بوودالً موون نشوواط الم وتللم ،ووصووف اللمليووة التلليميووة بوودالً موون نتائجها،وصووياغة أهووداف مرتبووة (الخليلووي

وآخرون .)22: 7003 ،
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 -2التهيئة (المقدمة):
السوولوتية التووي يقوووم بهووا المللووم لجووذب اهتمووام وانتبوواه التالميووذ واعوودادهم

وهووي جميووع األداءا

ذهني واً ونفسووياً و جسوومياً و ق ووام هووذه األداءا

فيهووا تلقووي وقبووول موون قبوول التالميووذ ،والهوودف موون التهيئووة

(المقدمة) هو تهيئة التالميذ للتللم (الحليبى وسالم.)527: 5222 ،
ويذتر الدمرداش( )534: 5222أن التهيئة الشيقة والمثيرة للودرس تلود عوامالً هامواً للبودء بدايوة

قوية حيث يلتبر الحافز الذي يولد لدى التالميذ الوتللم الطبيلوي ،وتتلودد األسواليب فوي التهيئوة للودروس

تبلاً للوامل منها :طبيلة الموضوع ،ومستوى نضج المتللم ،واإلمتانا

المتاحة.

وموون صووور المقدمووة أو التهيئووة فووي توودريس الللوووم عوورض فوويلم قصووير عوون موضوووع الوودرس أو

قصة قصيرة أو تجربة ململية قصيرة أو طرفه علمية بشرط أال تتجاوز المدة خمس دقائق ،توذلك علوى
المللم أن ينوع أساليب التهيئة من درس آلخر.
تما يذتر قنديل ( )504: 7000أن الدرس قد يتون له أتثر من مقدمة مختلفة ومتلوددة وذلوك

بحسب أهداف الدرس ،إذ قد يجد المللم بلد تحقيق هودف ملوين أنوه فوي حاجوة إلوى تهيئوة التالميوذ إلوى

موضوع الهدف التالي.

تما أورد عطيو ( )341: 7002أن من أساليب تشويق الطالب ما يلي :
 -5ربط خب ار الطالب السابقة بموضوع الدرس الجديد.
 -7استخدام اللروض اللملية في إثارة انتباه الطالب .

 -3استغالل المللم خبراته الشخصية التوي مور بهوا توأن يحودث طالبوه عون التلووث البيئوي فوي مدينوة
زارها.

 -4اسووتغالل المللووم لمللومووا

الطووالب المتتسووبة موون وسووائل اإلعووالم المختلفووة والمرتبطووة بووبلض

األحووداث الجاريووة تمووؤتم ار الميوواه أو نوودوا

لدرس الماء أو الفيروسا

.

 -1استغالل المللم للمشتال

عوون بلووض األم وراض تووأنفلون از الطيووور و ذلووك للتمهيوود

البيئية الموجودة تثقب األوزون أو االحتباس الحراري.

تمهيدا لموضوع الدرس .
 -2استخدام الطرائف الللمية
ً
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 -3المحتوى الدراسي :
يووذتر الخليفووة ( )41: 5221أن المحتوووى الد ارسووي ألي درس يتضوومن مجموعووة موون الحقووائق

والملارف والمفاهيم والتلميما

والنظريا

وربما المبادئ والقوانين والنظريا .

ويلوورف نش ووان ( )715: 7005المحتوووى بأنووه " تلووك الحقووائق والمفوواهيم والتلميمووا
الللمية التي يتضمنها المنهاج ".

والق ووانين

ويذتر جابر و آخرون ( ")553: 5224أن شتل المحتوى يتوقف على أمرين:

األول هو الهدف التلليمي الذي تم تحديده للدرس

والثاني أنشطة التلليم والتللم المنتقاة

فللووى سووبيل المثووال إذا رأى المللووم أن يقضووي جانبواً موون الوودرس فووي الشوورح أو المحاضورة فإنووه

ينبغووي علي ووه أن يض وومن خط ووة الوودرس أه ووم اللناص وور أو المللوم ووا

التووي س وووف يغطيه ووا واذا ق وورر أن

يشترك التالميذ في مناقشة موضوع الدرس فلليه أن يضع مجموعة من األسئلة التي تسواعد علوى إثوارة

الحوار " .
تما يشير أحمد ( )32-32: 5221إلوى أن هنواك مجموعوة مون األسوس والملوايير ينبغوي أن يحورص

المللم على توفرها وابرازها عند تنظيم المحتوى وتقديمه هي :

أ -االستمرار والتتوابع ،فتول موادة د ارسوية يدرسوها المللوم عبوارة عون اسوتمرار لد ارسوة نفوس الموادة التوي

درسها التلميذ في الصف السابق .

ب -التتامل وهو أساس هام من حيث صلة المحتوى بالمواد الدراسية األخرى .
ج -التالحم بين األهداف و المحتوى .

أخرى.

ويهمل موضوعا
د -التوازن في تقديم المحتوى فال يرتز المللم على موضوعا بلينها ُ
ه -أن يحرص في تنظيم المحتوى وتقديمه على فترة التللم الذاتي بحيوث يلتمود الطالوب علوى نفسوه
في الدراسة .

 -4الوسائل التعليمية:
يلرفهووا الحليبووي و سووالم ( " )322: 5222ه ووي توول مووا يسووتخدمه الملل ووم موون مفوواهيم مبس ووطة
وأفتار وملاني وأدوا

وأجهزة وغير ذلك لتسهيل عمليتي التلليم و التللم ".
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تمووا يلرفهووا فووتح ا ( )43: 7003بأنهووا " أدوا

صوناعة مثيو ار الووتللم التووي عوون طريقهووا يووتم

التللم الفلال في داخل أو خارج الفصل الدراسي نتيجة لحدوث االتصال المباشر أو غيور المباشور بوين
المللم والمتللم والتي من خاللها تتوفر الخب ار المباشرة وبدائلها إلحداث التللم".

والوسوويلة التلليميووة هووي تلووك الوسوويلة التووي يسووتخدمها المللووم لتحسوون موون تدريسووه وتزيوود فلاليتووه

وتلمق استفادة المتللمين منه(.الدمرداش.)731: 5222 ،

إن المللم الفاعل هو من يسوتطيع أن يختوار الوسويلة المالئموة أو يصوممها أو ينتجهوا و يلورف
متى يستخدمها وهل تسلى إلى تحقيق هدف الدرس(.سلد.)724: 5222 ،
ويذتر قنديل ( )502: 7000أنه لم يلد بمقدور أي موقف تدريسي في اللصر الحوالي أن يوتم
دون استخدام مادة تلليمية ،هذا وقود يتطلوب ذلوك اسوتخدام جهواز تلليموي للورض تلوك الموادة ،وتسوتخدم

المواد التلليمية توسائل أو وسائط تلين على التللم و تؤدي إلى سرعته.

معايير اختيار الوسيلة التعليمية:

يرى التلوب ( )570: 5227أنه عند اختيار وسيلة تلليمية يجب أن يخضع االختيار لمجموعة من

الملايير هي:

 -ارتباط الوسائل باألهداف اللامة و السلوتية.

 -أن تشتل جزءاً أساسياً من المادة المرجلية للدرس .

 أن تلزز أسلوب التدريس و تدعم الموقف التلليمي بالفلالية و النشاط. -احتواء الوسيلة التلليميوة علوى مقوموا

بحاجة لذلك وذلك في حال توفر الوسيلة.

الوسويلة التلليميوة الجيودة وأن تتووفر أجهوزة عرضوها إذا تانو

 اعتماد نتائج تجريب الوسيلة وتأثيرها على الطالب أثناء االستخدام (التغذية الراجلة). -إذا تان

الوسيلة غيور متووفرة فوي المدرسوة البود للمللوم مون إنتاجهوا وإلنجواح عمليوة اإلنتواج البود مون

تووفر الموواد الخووام الالزمووة و قوودرة الموودرس الفنيووة علووى اإلنتوواج مووع وجووود التسووهيال

الوق

و أدوا

اللمل ،ويستحسن إشراك الطالب في عملية اإلنتاج.

الالزمووة موون حيووث

 -على المللم أن يتوخى البساطة وعدم اإلسراف المادي عند االختيار أو اإلعداد للوسيلة.

أهمية الوسائل التعليمية:

تتضح أهمية الوسائل التلليمية في عمليتي التلليم والتللم من خالل شواهد تثيرة منها :
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تثبي و

المللومووا

فووي ذهوون المووتللم ،ومقابلووة الف ووروق الفرديووة بووين التالميووذ ،تمووا تلموول عل ووى

إيجابيووة ونشوواط المووتللم ،وتزيوود موون انتبوواه التالميووذ،تما تلموول علووى توسوويع دائ ورة خب و ار التلميووذ ،وتوليوود
الحاجة للتللم(.فتح ا .)41: 7003 ،

الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس العلوم:

يوجد التثير من الوسائل المستخدمة في تدريس الللوم يذتر الباحث منها:

أ .األشــياء الحقيقيــة :هووي األشووياء ذاتهووا الحيووة وغي ور الحيووة تمووا خلقهووا ا سووبحانه وتلووالى ،وتلوود
األشووياء الحقيقيووة موون الوسووائل النموذجيووة ألن الطووالب يتتسووبون الحقووائق والمفوواهيم بالشووتل الصووحيح

فهي تزودهم بخب ار محسوسة مباشرة(الحيلة.)322: 5227 ،

ب .العينــات :هووي أشووياء حقيقيووة لووم يحوودث لهووا أي تغيوور ،ويسووتخدمها المللووم عنوودما يتلووذر مشوواهدة
المجموع ووة بتامله ووا لبل وودها أو لخطورته ووا ،و يمت وون حفظه ووا ب ووالتحنيط أو التص ووبير( الحيل ووة7000 ،
.)322:

ج .النماذج :هي مواد مجسمة ثالثية األبلاد ،مجسدة للشيء الحقيقي  (.فتح ا .)502: 7004 ،

د .الصــور :تسووتخدم الصووور تبووديل عوون الخبورة المباشورة لتووي تسووهم فووي تتوووين ملو ٍ
وان وصووور عقليووة
مناسبة لما هو موضوع الدراسة ( الدمرداش.)724: 5222 ،

ه .الشـفافيات :موون أتثور الموواد التلليميوة انتشووا اًر و اسوتخداماً فووي اللمليوة التلليميووة ،و تتميوز بتوووفر

أجهزة عرضها في المدارس و قلة تلفة إنتاجها(.فتح ا .)502: 7003 ،

و .األفالم :تلتبر األفالم التلليميوة مون أتثور الوسوائل التلليميوة المسوتخدمة فوي طورق تودريس الللووم،
وذلووك إلسووهاماتها فووي توضوويح بلووض الظوواهر التووي ال يمتوون متابلتهووا ولتخطووي اللوائووق التووي تحووول

دون التللم عن طريق الخبرة المباشرة( .الدمرداش.)742: 5222 ،
ز .الحاســب اآللــي :هنوواك التثيوور موون االسووتخداما

التووي يمتوون أن يقوووم بهووا الحاسوووب فووي مجووال

التلليم ،ومن أنمواط التللويم بالحاسوب اآللوي المحاتواة والتمورين والممارسوة وأللواب التمبيووتر(.فوتح ا

.)525: 7003،

ح .الفصــل االلكترونــي :وهووي قاعووا

توودريس مجهوزة بالوسووائل واألجهوزة المتالئمووة مووع فلسووفة التللوويم

االلتترونووي ،وتلوود عمليووة اسووتخدام الفصووول االلتترونيووة فووي التللوويم إحوودى الوسووائل الرئيسووة فووي نظووام
التلليم االلتتروني التفاعلي ،ويتألف الفصل االلتتروني من المتونا

التالية:

خاصية التخاطب المباشر ،والسبورة االلتترونية ،والمشارتة المباشرة لألنظمة والبرامج والتطبيقا

المدرس والطالب أو الطالب بينهم ،تإرسال الملفا

بوين

وتبادلها ،ومتابلة المدرس تل طالب على حدة أو
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لمجموعووة موون الطووالب ،وخاصووية توجيووه أواموور المتابلووة لمووا يلرضووه الموودرس للطلبووة(.التووودري7004،

.)21:

ط .الفيديو التفاعلي :هو برنامج فيديو مقسم إلى أجوزاء صوغيرة تتوألف مون نتاجوا
ثابتووة وأسووئلة وق ووائم بينمووا تتووون اسووتجابا

حرتيوة واطوا ار

المووتللم عوون طريووق التمبيوووتر هووي المحووددة للوودد مشوواهد

الفيديو و تتابلها (.فتح ا .)522: 7003 ،

ويلوود توظيووف التقنيووة أم و اًر مهم واً فووي ظوول المتغي و ار الثقافيووة والسياسووية واالقتصووادية والملرفيووة

المتسارعة فيلمل هذا التوظيف على تحسين اللملية التلليمية واالرتقاء بها لتحقيوق األهوداف المنشوودة،

لذا فقد اهتم

النظم التربوية بإعداد المتللمين لالستخدام الجيد للحاسبا

اللملية والللمية وازدياد تطبيقا

شبتا

الحاسوب في التلليم خصوصاً شبتة االنترن  ،لذا فوإن جميوع

المللمووين بحاج ووة علووى الت وودريب عل ووى تقنيووا

اللص وور" االتص وواال  ،حاسووبا  ،تتنولوجي ووا المللوم ووا "

ليتسنى لهم القيام بأدوارهم التربوية الحديثة والتلامل مع األجهزة والتقنيوا

تطوير قدراتهم ومها ار تالميذهم ( التثيري و النصار .)522: 7001،

 -٥العرض :

وهووو جميووع الخط ووا

وتقنية المللوما

في حياتهم

الحديثوة بفاعليوة ليتمتنووا مون

التدريسووية التووي يقوووم بهووا المللووم داخوول الفصوول موون (طريقووة التوودريس – التغذيووة

الراجلة – األمثلة التوضيحية – الروابط بين عناصر الدرس – األنشطة التلليمية –األسئلة الصفية ).
 -6األنشطة التعليمية:

ذتر الخليفة ( )42: 5221أن األنشطة التلليمية " تمثل عنصو اًر مهمواً مون عناصور خطوة الودرس وهوي
قد تتون في بداية الدرس أو مصاحبة أو تالية له".

تم ووا ذت وور أحم وود ( )45: 5221أن األنش ووطة التلليمي ووة تو ورتبط ارتباطو واً وتتقاب وول وتت ووداخل م ووع المحت وووى
والطريق ووة وف ووي ه ووذا المت ووون يص ووف الملل ووم تيفي ووة س ووير التالمي ووذ التتس وواب المللوم ووا

واألنش ووطة الت ووي

يمارسووونها وصووالً لتحقيووق الهوودف ،وتختلووف أنشووطة التللوويم موون درس إلووى آخوور بوواختالف الهوودف الووذي
نسلى إلوى تحقيقوه وطبيلتوه وقود يقووم التالميوذ بهوذه األنشوطة داخول الفصول توالقراءة الصوامتة والجهريوة

وحل التمارين وهناك أنشطة يقومون بها خارج حجرة الدرس تأن تتم في الململ أو في المتتبة.
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و يذتر سلد ( )724: 5222أنه ينبغي على المللم إشراك أتبر عدد ممتن من التالميذ و أن

ينوع في استخدام األنشطة بحيث ال يقتصر الدرس على نشاط واحد.

يلرف عايش ( )442: 7003النشاط الللمي (التلليمي) بأنه " :تل نشواط علموي تلليموي يقووم

به الطالب أو المللم أو تالهما ،بغرض تللم الللوم أو تلليمها سواء تان هذا النشاط داخل المدرسة أم
خارجها طالما أنه يتم تح

إشراف المللوم وبتوجيوه منوه لوذا تلتبور النشواطا

الللميوة التللميوة التلليميوة

جوه اًر أساسياً في تللم الللوم و تلليمها " .
و يرى عايش زيتون ( )442: 7003أن النشاطا

الللمية تقع في ثالثة أنواع هي:

 -5نشوواطا

علميووة عامووة لجميووع الطووالب وهوودفها تللوويم المفوواهيم والمبووادئ الللميووة لجميووع الطووالب

 -7نش وواطا

وتلمي ووق وتلزي ووز تلل ووم المف وواهيم

انطالقا من خب ار المتللم نفسه.

علمي ووة تلزيزي ووة لجمي ووع الط ووالب اله وودف منه ووا تثبيو و

والمبادئ الللمية لدى الطالب.

 -3نشاطا

علمية إغنائية (اثرائية) وهي نشاطا

يقوم بها بلوض الطلبوة وتهودف إلوى تجواوز الملرفوة

الللمية التي حصل عليها الطالب إلى ملرفة علمية جديدة وراء ملرفة تتاب الللوم .
 -7طريقة التدريس:

يل و وورف فالت و ووه( )573: 7004طريق و ووة الت و وودريس بأنه و ووا " عب و ووارة ع و وون مجموع و ووة م و وون األنش و ووطة
واإلج ارءا

التي يقوم بها تل من التلميذ والمللوم إلتسواب التلميوذ الخبو ار التربويوة واالتجاهوا

واإلمتانيا

التلليمية المتاحة له في الموقف التلليمي".

والسلوتية المرغوب فيها عن طريق تمتينه من الممارسا

الفتريوة

الفللية لهذه الخب ار باستغالل تافة الوسائل

تمووا يشووير سوولد ( )723: 5222إلووى أن طوورق التوودريس هووي الطوورق المناسووبة لنقوول المللومووا
والمهووا ار إلووى التالميووذ بأيسوور السووبل .وقوود تأخووذ أشووتاالً متنوعووة تالمحاض ورة ،واالتتشوواف ،واالسووتقراء،

والتللوويم المفوورد ،والتللوويم الزمووري ،والووتللم التلوواوني.. ،الووخ ،ويجووري تحديوود الطريقووة بنوواء علووى الم ارحوول
النمائية للتالميذ وطبيلة الموضوع واألهداف المراد تحقيقها وقد تختلف الطريقة من موادة إلوى أخورى أو
من موضووع إلوى أخور تموا يمتون للمللوم فوي الودرس الواحود اسوتخدام أتثور مون طريقوة ،وهوو الوذي يحودد

الطريقة المناسبة للموضوع لتحقيق الهدف المرصود.

تم ووا أن اختي ووار طريق ووة الت وودريس ي ووتم ف ووي ض وووء أه ووداف ال وودرس ومتغيو و ار الموق ووف التلليم ووي

(الخليفة .)42: 5221 ،
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وح وودد يحي ووى و المن وووفي( )21: 5222عوام وول تس وواعد عل ووى تحدي وود طريق ووة الت وودريس واختياره ووا
وهي:

-5األهداف التربوية للدرس.

-7مستوى التالميذ من حيث مراعاة الفروق الفردية ومستواهم الللمي.
 -3المحتوى الدراسي.

 -4توفر الوسائل التلليمية وتنوعها.
 -1إمتانيا

البيئة المحلية والقراءا

الخارجية عن الموضوع المراد تدريسه.

تما صنف عبد السالم (  )25: 7002طرق التدريس إلى ثالثة مجموعا :
 -5طرق قائمة على جهد المللم وحده ،وتتمثل فوي طريقوة المحاضورة وهوي مون الطورق الشوائلة فوي

مدارسنا.

 -7طو وورق قائمو ووة علو ووى جهو وود المللو ووم والمو ووتللم:ومنهو ووا طريقو ووة المناقشو ووة وحو وول المشو ووتال

والحواريو ووة

واالستتشاف.

 -3طرق قائمة على جهد المتللم :ومنها طريقة االستتشاف الحر والتلليم المبرمج.

 -8غلق الدرس:

الغلووق أو الخاتمووة وهووي بمثابووة النقطووة التووي يتوقووف عنوودها الوودرس ،وموون خصائصووها القصوور

وشموليتها للناصر الدرس وتثير من المللمين ُيهملون هذا اللنصر فال يوجد فواصل بين الدروس مما
قوود يسووبب خلووط لوودى الطالووب ،وموون إشووتال الغلووق الملخووص السووبوري أو تتليووف المللووم لطالبووه بتتابووة

ملخص عن الدرس في نهاية الحصة.

وي ووورد قن ووديل ( )550: 7000أن االنصو وراف المف وواجئ عن وود إنه وواء ال وودرس يتن ووافى م ووع مفه وووم

الموقف التدريسي تموقف مخطط ،لذا فإن إنهاء الدرس البد أن يتم بنظام ملوين يتطلوب مون المللوم موا
يلوورف بتفايووة أو مهووارة الغلووق ،فللووى المللووم الووتمتن موون الووتحتم فووي الووزمن المتوواح للموقووف التدريسووي
باستقطاعه لبضلة دقائق يستغلها في تجميع خيوطه قبل دق الجرس مللناً نقطة النهاية.

إغالق الدرس يجب أن يتلدى المراجلة السريلة والتأتيد على المفاهيم الرئيسية والنقواط الهاموة

ف ووي ال وودرس ل ووذا يج ووب أن تت ووون مرحل ووة الغل ووق عب ووارة ع وون دف ووع التالمي ووذ ف ووي الطري ووق الص ووحيح لتنظ وويم
المللوما

والمفاهيم الجديدة مع بلضها البلض ( زيتون .)324: 7003 ،
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 -8أساليب التقويم:

يلوورف الدوسووري ( )522: 7003التقووويم بأنووه"عمليووة تقيوويم منظمووة للمليووا

ولسياسة ملينة يتبناها البرنامج في ضوء مجموعوة مون المحتوا

البرنووامج ونواتجهووا

الصوريحة والمضومرة توسويلة لإلسوهام

في تحسين البرنامج أو السياسة التي يتبناها البرنامج".
تم ووا يل وورف يحي ووى والمن وووفي (  )772: 5222التق ووويم بأن ووه " عملي ووة جم ووع البيان ووا

بالمجال التلليمي المراد تقويمه وملالجة تلك البيانا

التي وضل

المتللق ووة

بطريقة مناسبة للحتم على مدى تحقيوق األهوداف

واللمل بلد ذلك على التحسين واللالج".

ويشوير أحموود( )44: 5221إلووى أن التقووويم مون متونووا
المللومووا

التالميووذ للوودرس موون ناحيووة وأن يثبو

خطووة الوودرس بوه يتأتوود المللووم موون فهووم

فووي أذهووانهم موون ناحيووة أخوورى ،والتقووويم مقيوواس يحقووق

األهداف وتختلف أشتال التقويم من سؤال شفهي أو تمرين تتابي أو عرض صورة والطلب من التالميذ
أن يذتروا أشياء ملينة في هذه الصورة.

ويلرف الباحث التقويم بأنه وصف لموا سويتبع مون نشواط مون أجول قيواس مودى تحقوق األهوداف
تما يشتمل على وصف للواجبا

اإلضافية وأنواع نشواط تلزيوز الوتللم وقود يتضومن ذلوك أسوئلة أو أداء

التالميذ ألعمال ملينة في الفصل.

ويشير سلد( )721: 5222إلى أن التقويم يمر بثالث مراحل هي:

أ -التقويم التشخيصي :والذي يهدف إلى التشف عن مستوى امتالك التالميوذ المللوموا
واالتجاها

والملوارف

إلعداد الخطط المناسبة للتللم ويتم قبل البدء في الدرس.

ب -التقويم التكويني أو البنائي :وهو التقويم الذي يتم في تول مرحلوة مون الودرس والوذي يسواعد فوي
تحديد التحسينا

أو التلديال

تحقيق األهداف المنشودة.

في مدخال

وخطوا

اللملية التلليمية التي من شأنها أن تسوهم فوي

ج -التقويم الختامي :التشف عن مودى التقودم والنجواح الوذي تحقوق فوي الودرس وهوذا التقوويم يوتم فوي
نهاية الدرس.
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تم ووا ي وورى زيت ووون ( )341: 7003أن عملي ووة تق ووويم ال ووتللم ف ووي ت وودريس اللل وووم لت ووي ت ووتم بش ووتل

صووحيح فإنووه ينبغووي علووى مللووم الللوووم أن يمتلووك ويوودرك بلووض المبووادئ األساسووية المتللقووة بخصووائص
التقويم ومبادئه وهي تما يلي:

 -عملية التقويم هي عملية تشخيصية وقائية عالجية تشمل جانبين أساسين هموا (الجانوب التشخيصوي

) لتشف جوانب الضولف والقووة فوي تللوم الطوالب و(الجانوب اللالجوي ) والوذي مون خاللوه يوتم مسواعدة
الطالب في تصحيح أخطاء التللم من خالل األنشطة الللمية والمواقف التلليمية.

 -التق ووويم عملي ووة نامي ووة مس ووتمرة فه ووي مالزم ووة للملي ووة الت وودريس بملن ووى ح وودوثها قب وول و أثن وواء اللملي ووة

التدريسية.

 -عمليووة التقووويم عمليووة ش واملة أي شوومول جميووع مجوواال

الوجدانية ).

األهووداف السوولوتية ( الملرفيووة و المهاريووة و

 -لللمليووة التقويميووة زاويتووان متتاملتووان يجووب علووى مللووم الللوووم مراعاتهووا وهمووا( تقووويم تللووم الطووالب –

التقويم الذاتي لمللم الللوم).

 التقويم عملية تلاونية يشترك فيها( المللم وزمالؤه – المللم وأولياء األمور – المللم وطالبه ). -تق وووم اللملي ووة التقويمي ووة عل ووى أس ووس علمي ووة وه ووي ( الموض وووعية – الص وودق – الثب ووا

لألهداف التلليمية المراد قياسها ).

 -اللملية التقويمية عملية منهجية منظمة ومخططة.

وبلد التلرف على خصوائص التقوويم جودير بنوا أن نتلورف علوى األسواليب و \األدوا

– الش وومولية

التوي مون خاللهوا

نصدر الحتم على درجة تللم التلميذ.
تما يشير زيتون ( )317: 7003إلوى أنوه توجود أسواليب وأدوا

مختلفوة يمتون لمللوم الللووم أن

يستخدمها لتقويم اتتساب طالبه للملرفة الللمية بأشتالها المختلفة من هذه األساليب:

أ .المالحظوة :وتووتم بأسوواليب مختلفووة منهووا(مالحظووة سوولوك الطووالب اللفظووي – مالحظووة أداء الطووالب
عند قيامهم باألنشطة الللمية – مالحظة حماس الطالب للتللم).

ب .المقابال

الشخصية واللقاءا

ج .تقارير الطالب ومشروعا

د .التقويم الذاتي .

الفردية والجماعية .

البحوث.

ه .االختبا ار التحصيلية.
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 -8الواجبات :

يش ووير قن ووديل ( )537: 7000إل ووى أن الواج ووب "يتض وومن ت وول م ووا يتل ووف الط ووالب بأدائ ووه خ ووارج

المدرسووة موون أعمووال تتللووق بمووا درسوووه أو يدرسووونه موون موضوووعا  ،وتتلوودد أهووداف هووذه الواجبووا

فقوود

يتون الهدف منها المران وزيادة الوتمتن مون الموادة المتللموة أو اسوتثارة دوافوع الطوالب وتفحوص قودراتهم
على التفتير".

ويلورف عطيوو ( )312: 7002الواجووب المنزلوي بأنوه " األعمووال التوي يتلوف الطالووب القيوام بهووا

خارج الفصل الد ارسوي ويلود جوزًءا متموالً لللمول داخول الفصول ألن وقو
أوجه النشاط الالزم لتحقيق األهداف المرجوة من الدرس.".

الحصوة ال يتفوي للقيوام بجميوع

إن للواجب المنزلي وظائف عديدة يلددها عبد السالم( )327: 7002في النقاط التالية:

 -5تدعيم التللم.
 -7توسيع الفهم.

 -3تهيئة الدراسة الذاتية للتالميذ لتلزيز االهتمام و الدافلية.
 -4تطوير المها ار الدراسية.

تمووا يشووير لبيووب (5224م  )23:إلووى اعتقوواده أن وظيفووة الواجبووا
مجرد عملية استذتار أو تثبي
والواجبا

المللوما

المنزليووة تبتلوود عوون تونهووا

التي أخذها التلميذ في المدرسة .

تتنوع حسب تنوع الدروس واألهداف المرجوة منها حيث يمتن أن تتضومن الواجبوا

المنزلية ( :حل أسئلة ومسائل – قراءة موضووع ملوين – متابلوة برنوامج تلفزيووني وتلخيصوه – إحضوار
عينة من البيئة المحلية –إعداد ملخص عن درس عملي ( )..عطيو .)312: 7002 ،
ويذتر زيتون( )257: 7003أن للواجب المنزلي الجيد خصائص منها:

 -5زيادة النمو الملرفي للتلميذ.

 -7اإليمان بالمبدأ الذي يقول  :إن عملية التللم تتم في تل متان.
 -3استخدام عنصر الثواب من قبل المللم على إنجاز الواجب.
 -4تتون التلينا

فلالة إذا ساعد

التلميذ على الشلور بأنه يستفيد منها.

وبلوود عوورض مووا سووبق موون عناصوور التخطوويط اليووومي للوودروس هوودف الباحووث موون ذلووك إعطوواء

فترة عن األهداف التلليمية والمها ار التخطيط اليومي للدروس وأهميتها في اللملية التلليميوة وتلوددها
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وبالتووالي يجووب علووى الطالووب المللووم ملرفتهووا وفهمهووا واللموول علووى اتتسووابها ،وتنميتهووا لووديهم باسووتخدام

أُسولوب الوتللم االلتترونووي(الموديول  )Moodleوملرفووة مقودرة هوذا األسوولوب ومرونتوه فووي تودريب الطلبووة
المللمين على هذه المها ار التدريسية وتبسيطها لهم ووضع هذه المهوا ار موضوع التجريوب والممارسوة

الفللية.

المحور الثالث :االتجاهات نحو استخدام االنترنت والتعليم االلكتروني في العملية
التعليمية
االتجاهات

تلل ووب االتجاه ووا

اتجاهووا

دو اًر محوريو واً ف ووي حي وواة اإلنس ووان ،ف ووال يمت وون أن يت ووون هنال ووك إنس ووان بغي وور

ملينووة يووؤمن بهووا ويووتحمس لهووا ويوودافع عنهووا ،وتتووول نتيجووة اسووتقرارها وثباتهووا فووي داخلووه علووى

متون من متونا

شخصيتهو واتجاها

أرى فود يرفضوها بضوراوة وعودوان ،وثالثوة قود ال يوتحمس لهوا وال

يؤمن بها ،ويمتن أن ال تحتل عنده أي اهتمام أو تهيؤ نفسي(عيد.)70 :7000 ،
وتلتبوور االتجاهووا

استجابا

هووي النوواتج النهووائي للمليووة التنشووئة االجتماعيووة ،وتووؤثر بشووتل ملحوووظ علووى

اإلنسان للمؤث ار الثقافية ولألشخاص اآلخرين والجماعوا  ،فوإذا موا علمنوا اتجواه شوخص موا

نحووو موضوووع أو فوورد أو مجموعووة األشووياء أو األشووخاص ،باإلضووافة إلووى ملرفتنووا بووالموقف وغي وره موون

الظووروف الشخصووية ،فإنووه يمتننووا تفسووير اسووتجابة الشووخص لتلووك الموضوووعا

وتووذلك التنبوووء بسوولوته

(فطيم.)33 ،5221 ،
ولقوود حوواول التثيوور موون علموواء الوونفس واالجتموواع وضووع تلريووف محوودد لالتجوواه ،إال أنهووم اختلفووا

فووي ذلووك ،حيووث إن إعطوواء تلريووف دقيووق لالتجاهووا
أنواع أخرى مثل :االستلدادا

أموور صوولب ،وذلووك تووون االتجاهووا

النفسية للقيام باالستجابا

المطلوبة في موقف ما.

تتووداخل مووع

ويلوورف المبوور  Lambertفووي (سوورحان )41 :5223،االتجوواه بأنووه نمووط موونظم وثاب و
أنموواط التفتيوور أو الشوولور يظهوره الفوورد اسووتجابة نحووو النوواس والجماعووا

عام إنه االستجابة إلى أي حدث في البيئة.
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موون

والقضووايا االجتماعيووة ،وبشووتل

ويلوورف البووور  Allportاالتجوواه بأنووه" :حالووة موون االسووتلداد أو التأهووب اللصووبي والنفسووي،

تنظوويم موون خووالل خب ورة الشووخص ،وتتووون ذا

تووأثير توووجيهي أو دينووامي علووى اسووتجابة الفوورج لجميووع

الموضوعا  ،والمواقف التي تستثيره هذه االستجابة"(بني جابر وآخرون.)52: 7007 ،
ويلرف (زيتوون  )405 :7004 ،االتجواه بأنوه شولور الفورد الوذي يحودد اسوتجابته نحوو موضووع
ملين أو قضية ملينة بالقبول أو الرفض.
ومن خالل التلريفا

السابقة نجد أن البلض عرف االتجاه بأنه حالة من االستلداد أو التأهب

اللصووبي والنفسووي ،والووبلض اآلخوور عرفووه بأنووه شوولور الفوورد الووذي يحوودد اسووتجابته نحووو موضوووع مل وين
بالقبول أو الرفض.

ويلوورف الباحووث االتجوواه بأنووه اسووتلداد وجووداني متتسووب ثابو
إزاء نظام  moodleمن حيث تفضيله أو عدم تفضيله.

مكونات االتجاهات:

ويرى (تفافي )22 :5224،أن لالتجاها

ثالث متونا

 .5المكـــون المعرفـــي أو العقلـــي :يتمثوول ف ووي الم وودرتا
وملنويواً حووول موضوووع مووا ،وفووي الملتقوودا

نسووبياً يحوودد شوولور الفوورد وسوولوته

أساسية هي:

والمف وواهيم أي مووا يدرت ووه الف وورد حس وويا

وهووي األفتووار والمفوواهيم والموودرتا

في صحتها ،ويمثل هذا المتون األساس الذي يقوم عليه االتجاه.

التووي يلتقوود

 .7المكون االنفعالي أو الوجداني :ويمثل الشحنة االنفلالية التي يتونها الفورد نحوو الموضووع
بنوواءاً علووى مووا ت ووافر لووه موون ملرفووه ومللومووا  ،ويمثوول هووذا المتووون الجانووب الوودافلي فووي

االتجوواه ،فووإذا تووان االنفلووال متتووون ايجابي واً مووال الفوورد لالقت وراب موون الموضوووع ،واذا تووان
االنفلال سلبيا يميل إلى االبتلاد عنه وتجنبه.

 .3المكــون الســلوكي :ويمثــل نووزوع الفوورد إلوى إصوودار سوولوك ملووين نحووو الموضوووع بنوواء علووى
االتجاه الذي تونه (أفتاره وأحاسيسه ومشاعره التي تونها حول موضوع االتجاه).
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خصائص االتجاهات:

يتفووق اللديوود موون علموواء الوونفس االجتموواعي والتربووويين علووى أن هنالووك خصووائص لالتجاهووا

تتصف بها ،وأهم خصائص االتجاها

تما يراها (عيد:)23 :7000 ،

النسبي مع وجود إمتانية لتلديلها وتغييرها.

 .5تتسم االتجاها

بالثبا

 .7تتون االتجاها

إيجابية أو سلبية ،تمثل بالتأييود أو القبوول لموضووع االتجواه إذا توان االتجواه

إيجابياً ،والرفض لموضوع االتجاه إذا تان سلبياً.

 .3االتجاها

متتسبة ومتللمة يتتسبها الفرد من خالل خبراته ،بول يمتون تللمهوا بشوتل مقصوود

أو غير مقصود.

دائمواً عالقووة بووين الفوورد وموضوووع ملووين موون موضوووعا

 .4تتضوومن االتجاهووا
عليها.

البيئووة المتجووادل

 .1االتجاه يضفي النظام على أسلوب ودود أفلالنا ويحقق التوافق االجتماعي.

أهمية االتجاهات:

تللب االتجاها

الد ارسووية والنشوواطا

دو اًر حاسماً في التلليم واألداء ،ألن مشاعر المتللمين واتجاهاتهم نحو الموواد

المدرسووية األخوورى ،وتووذلك اتجاهوواتهم نحووو زمالئهووم ومللموويهم وذواتهووم تووؤثر فووي

قوودرتهم علووى تحقيووق األهووداف التلليميووة  /التللميووة ،ألن الووتللم الووذي يووؤدي إلووى تتوووين اتجاهووا

نفسووية

مناسبة لدى المتللمين يتون أتثر جدوى من التللم الذي يؤدي إلى اتتساب الملرفوة فقوط ،ويلوود سوبب
النفسووية تبقووى آثارهووا ويحووتفظ بهووا لموودة طويلووة ،بينمووا تخضووع الخبو ار الملرفيووة

ذلووك إلووى أن االتجاهووا

فووي قوودرتهم علووى التفاعوول االجتموواعي ،واللم وول

بصووورة عامووة للواموول النسوويان ،تمووا تووؤثر االتجاهووا

المش ووترك م ووع اآلخو ورين ،وف ووي ق وودرتهم عل ووى تحقي ووق ذواته ووم ،وبالت ووالي ت ووؤثر ف ووي ق وودرتهم عل ووى التتي ووف
واالستجابة للتغي ار المستمرة التي يواجهونها في المجتمع من حولهم.

ي وورى الب وواحثون ف ووي س وويتولوجية الشخص ووية ،أن الشخص ووية ف ووي جان ووب تبي وور منه ووا م ووا ه ووي إال
مجموعووة االتجاهووا

النفسووية التووي تتتووون عنوود الشووخص فتووؤثر فووي عاداتووه وميولووه وعواطفووه وأسوواليب

سوولوته المختلفووة .وأنووه علووى قوودر توافووق االتجاهووا
وعلى قدر فهمنا التجاها

النفسووية وانسووجامها واتسوواقها تتووون قوووة الشخصووية،

الفرد يتون فهمنا لحقيقة شخصيته.

وم وون وجهوووة النظو وور االجتماعيوووة تتمو وون أهميو ووة االتجاه ووا

فو ووي أنهوووا أح وود المح و وددا

الرئيسوووة

الضابطة والموجهة والمنظمة للسلوك االجتماعي ،وعلى ذلك فإن أي تغير اجتماعي يتطلب أوالً ملرفة
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االتجاهووا

السووائدة بووين أف وراد المجتمووع ،وملرفووة موودى قابليتهووا للتلووديل والتحويوول نحووو التغيوور المرغوووب

فيه ،إذ إن تتون اتجاها

جديدة تتلارض مع ما قد يوجود مون اتجاهوا

متأصولة و ارسوخة فوي النفووس،

تثي اًر ما يؤدي إلى التفتك واالضطراب ،ويلوق حدوث ما نرمي إليه من تطور وتقدم (منصور،7005:
.)23

ومو وون األمثلو ووة علو ووى الموضو وووعا

التو ووي يتو ووون للمو وورء اتجاهو ووا

نحوهو ووا  :النظو ووام االقتصو ووادي

االجتمواعي ،النظوام التربووي ،الديموقراطيووة ،عمول المورأة  ،االخوتالط بووين الجنسوين ،األفتوار والملتقوودا

الدينيووة ،اسووتخدام اللقوول والمنطووق فووي حوول المشووتال  ،الووزواج المبتوور ،مهنووة التوودريس ،األعمووال الحورة،

السلع والمواد االستهالتية على اختالفها.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة



المحور األول :الدراسات التي تناولت استخدام نظام المودل ( )Moodleفي



المحور الثاني :الدراسات التي تناولت مهارات التخطيط اليومي



المحور الثالث :الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو استخدام االنترنت

العملية التعليمية

والتعليم االلكتروني في العملية التعليمية

الفصل الثالث

الدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات التي حصل عليها الباحث من خالل اطالعه على

األدب التربوي والتي لها عالقة بموضوع دراسته ،وقد اختار الباحث البعد الزمني لترتيب الدراسات
السابقة بحيث تكون متسلسلة من الحديث إلى القديم ،وقد قسم الباحث الدراسات السابقة إلى ثالث

محاور رئيسية :المحور األول يتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت استخدام نظام المودل

( )Moodleفي العملية التعليمية ،أما المحور الثاني فيتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت مهارات
التخطيط اليومي ،أما المحور الثالث فيتعلق بالدراسات السابقة التي تناولت االتجاهات نحو استخدام
االنترنت والتعليم االلكتروني في العملية التعليمية.

المحور األول :الدراسات التي تناولت استخدام نظام المودل ( )Moodleفي العملية

التعليمية:

 -1دراسة محمد( ) 1111

هددفت الد ارسدة للتعدر علدى فاعليدة مقدرر الكتروندي لتنميدة مهدارات اسدتخدام نظدام مدوودل

)(moodleلددى طددالب الد ارسددات العليددا وأثدرت علددى التحصدديل المعرفددي ،وقددد اسددتخدم الباحددث المددنه

الوصفي والمنه شبه التجريبي ،حيث كانت أداة الدراسة عبدارة عدن اختبدار تحصديلي واسدتبانه للتعدر

علددى الدافعيددة لالنجدداز ،وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن( )02طالبددا ،ومددن أهددم النتددائ التددي توصددل إليهددا

الباحث:

 .1التحدوالت فددي أسداليب الددتعلم مددن النمدوذب الموجدده بواسددطة المعلدم ،إلددي نمددوذب الدتعلم الموجدده ذاتيددا،
وتوظي

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كمصادر للتطوير المهني للمعلمين.

 .0تحسددين أسدداليب التدددريف فددي الجامعددات ودعمهددا بالمسددتحدثات التكنولوجيددة وتفعيددل دور المقددررات
اإللكترونية وبيئات التعلم اإللكتروني فدي مرحلدة التعلديم الجدامعي ممدا يسداعد علدى نمدو االتجاهدات

االيجابية نحو المستحدثات لديهم.

 .3االهتمام باستخدام نظم إدارة المقررات في نشر المقررات التعليمية علي اإلنترنت.
 .4إعداد طالب تكنولوجيا التعليم في كليات التربية علي التعامل مع بيئات التعلم اإللكتروني.

 -1دراسة السعدي ()1111

هدفت الدراسة إلى تصميم نموذب تطبيقي مقترح لتدريف وحدة (المساحات) باستخدام نظام
)(Moodleبالص

السابع األساسي وذلك من أجل تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الص
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السابع األساسي وذلك عن طريق استخدام نظام)، (Moodleوقد استخدم الباحث المنه التجريبي،

وتكونت عينة الدراسة من  102طالبا وطالبة 02 ،تجريبية (ذكور+إناث) 02 ،ضابطة (ذكور+

إناث) ،تم اختيارهم بشكل عشوائي من مدرستين من مدارف منطقة شمال الباطنة بالسلطنة ،حيث

كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي ،وأظهرت النتائ التي توصلت إليها هذت الدراسة إلى أنه
يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )  ( α ≤0.05بين متوسطي درجات طالب المجموعة

التجريبية والتي درست باستخدام نظام ) (Moodleوالمجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة

التقليدية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي.

-3دراسة عاشور( ) 1119

هدفت الدراسة إلى التعر على فاعلية برنام  Moodleفي اكتساب مهارات التصميم ثالثي

األبعاد لدى طالب كلية تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية ،وقد استخدم الباحث المنه التجريبي،
حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة ،وتكونت عينة الدراسة من( ) 33

طالب ،وقد توصل الباحث إلى النتائ التالية:

 -1وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة ،ولقد كانت الفروق لصالح
التطبيق البعدي وهذا يعني ان للبرنام أثر.

 -0وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة ولقد كانت الفروق
لصالح التطبيق البعدي وهذا يعني أن للبرنام أثر.

 -3وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  0.05بين درجات الطالب في
المهارات األدائية للتصميم ثالثي األبعاد ودرجاتهم في المهارات المعرفية للتصميم ثالثي األبعاد.

-4دراسة النجار ( ) 1119

هدفت الدراسة إلى تقويم مساقي جزء األحقا

واإلسعافات األولية ،كعينة لمساقات متطلبات

الجامعة اإلسالمية المنية على الوسائط فائقة التداخل والمدرجة ضمن بيئة غدارة التعلم االلكتروني
 ،Moodleوقد استخدم الباحث المنه التجريبي ،حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة مالحظة،
وقد توصل الباحث إلى النتائ التالية :محتوى المساقين يراعي محور معايير المحتوى العامة درجة

متوسطة،واحتل الوزن النسبي للمحور الرتبة األولى على مستوى المساقين ،وان محتوى المساقين قدر
راعي معايير المحاور األخرى بدرجة ضعيفة ،في حين حصل محور تصميم الشاشة على الرتبة

الثانية للمساقين وحصل محور تنظيم وترتيب عرض المحتوى على الترتيب الرابع.
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-5دراسة محمود ( ) 1112

هدفت لقياف فعالية برنام الكتروني مقترح باستخدام نظام موديل ( )Moodleفي تنمية الثقة

في التعليم االلكتروني واالتصال التفاعلي وتحصيل الطالب في مقر طرق تدريف العلوم الشرعية

بجامعة الملك خالد ،وقد استخدم الباحث المنه الوصفي والمنه الشبه تجريبي ،حيث كانت أداة

الدراسة عبارة عن مقياف الثقة ومقياف االتصال التفاعلي ،وتكونت عينة الدراسة من(  ) 02طالب،
وقد توصل الباحث إلى النتائ التالية:

-1فعالية البرنام

االلكتروني المتقرح باستخدام نظام ( )Moodleفي تنمية الثقة في التعليم

االلكتروني واالتصال التفاعلي وتحصيل الطالب في مقرر طرق تدريف العلوم الشرعية.

-0تفعيل البرنام االلكتروني المقترح لمقرر طرق تدريف العلوم الشرعية لجزء من مقررات اإلعداد
للطالب تخصص الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد.

 -3التركيز على برنام موديل ( )Moodleلتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة.

 -6دراسة األشقر وعقل ( ) 1112

هدفت الدراسة إلى تطوير األداء الكيفي في برنام ) (Moodleالمستخدم في الجامعة االسالمية بغزة،
حيث شمل التطوير أربعة أبعاد( :الواجهة ،المحتوى(كواجهة)،االختبارات والواجبات) ،من خال هذت
الدراسة تم تعديل الشيفرة البرمجية الخاصة ببرنام ) (Moodleذي اإلصدار المجاني ،وللتأكد من
مالئمة ذلك التطوير لألداء التكيفي ،قام الباحثان باستطالع آراء الطلبة حول برنام ) (Moodleقبل

التعديل ثم بعدت ،وتكونت عينة الدراسة من  04طالبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة

احصائيا عند مستوى داللة بين متوسط تقييم برنام ) (Moodleمن قبل الطالبات قبل تطوير البرام
ثم بعدت لصالح تطوير البرنام .

 -2دراسة بريمير ( )bremerوبراينت()1114()Brayant

هدفت الدراسة إلى مقارنة برنام ( )Blackboardوبرنام ( )Moodleكأداة للتعليم االلكتروني من
وجهة نظر الطالب ،حيث استخدم الباحثان المنه

الوصفي في تفسير نتائ

استجابات الطالب

لالستبانة التي تم توزيعها على ( )02طالبا.

وأشارة النتائ إلى ان  %02من الطالب فضلو استعمال برنام ( ،)Moodleبينما  %02فضلو

برنام (.)Blackboard

 -2دراسة جراف ( )Grafوليست ()1111( )List

هدفت الدراسة إلى تقييم بعض البرام مفتوحة المصدر للتعليم االلكتروني ،حيث قام الباحثان بمقارنة

مجموعة من البرام وهي (Moodle, ،ATutor, Dokeos, dotLRN, ILIAS, LON-CAPA
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 )OpenUSS, Sakai, Spaghetti Learningواستخدم الباحثان المنه التحليلي في إعداد قائمة
من المعايير لتقييم تلك البرام  ،وأخي ار توصلت الدراسة إلى حصول برنام ( )Moodleعلى أعلى

نسبة مطابقة للمعايير.

التعليق على دراسات المحور األول:

من خالل عرض الدراسات السابقة لهذا المحور والتي تناولت نظام ( )Moodleأن جميع

الدراسات حديثة فكان أولها عام 0220يمكن حصر التعليق على النحو التالي:

 -1بالنسبة ألهداف الدراسة:

 -هدفت بعض الدراسات التعر

فعالية نظام المودل ( )Moodleمثل دراسة ( :األشقر وعقل،

 ( ،) 0222عاشور() 0222 ،محمود ( ،)0220 ،محمد.) 0211 ،
 -هدفت بعض الدراسات لتقويم مساقي جزء األحقا

واإلسعافات األولية ،كعينة لمساقات متطلبات

الجامعة اإلسالمية المنية على الوسائط فائقة التداخل والمدرجة ضمن بيئة غدارة التعلم االلكتروني

 Moodleمثل النجار (النجار)0222 ،

 -أما الدراسات التي تناولت هدفت الدراسة إلى تصميم نموذب تطبيقي مقترح لتدريف وحدة

(المساحات) باستخدام نظام ) (Moodleبالص

السابع األساسي ( السعدي.) 0222 ،

أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي هدفت للتعر

على فعالية نظام معزز

الموديل .Moode

 -1بالنسبة منهج الدراسة:

 -جميع الدراسات في هذا المحور استخدمت المنه

(النجار.) 0222 ،
الدراسة.

التجريبي لتحقيق أهدا

الدراسة :ما عدا

أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدمت المنه التجريبي لتطبيق أدوات

 -3بالنسبة لعينة الدراسة:

 بالنسبة لعينة الدراسة فقد اختلفت الدراسات في اختيار العينة طبقا لمتغيرات الدراسة ومكانها. -بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة الجامعات مثل دراسة( األشقر وعقل،) 0222 ،

(محمود ( ،) 0220 ،النجار (،) 0222 ،عاشور) 0222 ،

 بعض الدراسات اختارت عينة من طلبة المدارف مثل دراسة( السعدي.) 0212 ،أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات التي اختارت عينتها من طلبة الجامعات.
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 -4بالنسبة ألدوات الدراسة:

استخدمت دراسة كل من (األشقر وعقل )0222 ،و(دراسة ج ار

وليست  )0223و(دراسة بريمير

وبراينت )0224 ،استخدمت االستبانة وكذلك دراسة (محمد )0211 ،ودراسة (السعدي )0212،استخدم
بجانب االستبانة اختبار تحصيلي وكذلك ودارسة(عاشور )0222،واستخدم لبطاقة مالحظة كما دراسة

(النجار )0222 ،أما (دراسة محمود )0220 ،استخدم الباحث مقياف الثقة ومقياف االتصال
التفاعلي.

 -5بالنسبة لنتائج الدراسة:

أشارت معظم الدراسات إلى تمييز برنام ( )Moodleعن البرام األخرى وثبات فعاليته.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت مهارات التخطيط اليومي
 -1دراسة حسن ()1111

هدددفت الد ارسددة إلددى التعددر علددى فعاليددة برنددام مقتددرح فددي مهددارة طددرح الس د ال للطددالب معلمددي
الرياضيات للتعليم االبتدائي على اكتسداب واسدتخدام هدذت المهدارة فدي التفاعدل اللفظدي أثنداء تددريف

الرياضيات .واستخدمت الباحثة بطاقة لمالحظة مهارات التسدا ل ،وتدم تطبيقهدا علدى طدالب الفرقدة
الرابعة (رياضيات) شعبة التعلديم االبتددائي وعدددهم ( )40طالبدا وطالبدة،وتم اسدتخدام كدا ،0واختبدر

(ت") للتحقق من صحة الفروض .وأظهرت نتائ الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة.
 -1دراسة موسى ()1992
هدفت إلى معرفة فاعلية برنام مقترح لتنميدة مهدارات صدياغة األسدئلة الشدفوية وتوجيههدا والتعدر
على إجابات الطلبة المعلمين عنها ،وتم استخدام بطاقة مالحظة هدفت إلى قياف مهارات صياغة

األس ددئلة الش ددفوية وتوجيهه ددا ،وتكون ددت عين دده الد ارس ددة م ددن ( )32طالب ددا م ددن ط ددالب التربي ددة العملي ددة
بالص

الثالث شدعبة رياضديات بكليدة التربيدة بجامعدة المنصدورة .وقدد أظهدرت نتدائ الد ارسدة فروقدا

ذات داللد ددة إحصد ددائية لصد ددالح المجموعد ددة التجريبيد ددة نتيجد ددة مد ددرورهم بالبرند ددام  .وأوصد ددت الد ارسد ددة
بضرورة تدريب الطالب المعلمين على مهارات صياغة وتوجيه األسئلة الشفوية.

 -3دراسة رايز )1995( Rice
تهد

إلى التعر على أثر استخدام إسدتراتيجية معيندة فدي توجيده األسدئلة علدى الفهدم الق ارئدي لددى

دارسي اللغة االنجليزية كلغة ثانية.

وكانت اإلستراتيجية المستخدمة مقسمة إلى قسمين هما-:

 عالقة الس ال باإلجابة( .س ال يطرح من المعلم ويجيب عنه التلميذ). -توليد أسئلة من التالميذ.

وتم اختيار ( )02تلميذا من تالميذ الص

التاسع ،وتم تقسيمهم إلدى مجمدوعتين احددهما ذات أداء

مرتفع في القراءة ،والثانية ذات أداء منخفض ،وتم تقديم االستراتيجيين معا لكال المجموعتين.

ولقد أوضحت النتائ أن كال اإلسدتراتيجيتين لهمدا دور فعدال فدي زيدادة الفهدم الق ارئدي لددي التالميدذ،

كما أوضحت النتائ أن التالميذ ذوي األداء المنخفض في القراء يناسبهم إستراتيجية توليدد األسدئلة

الذاتية فهي أكثر تأثي ار عليهم من غيرها كما اتضح أن التالميذ ذوي االنجاز العالي في إستراتيجية
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الس ال واإلجابة هم أيضا ذوي إنجاز عالي في توليد األسدئلة ،كمدا اتضدح أن التالميدذ الدذين لدديهم
ضددع

فددي القدددرة علددى توليددد األسددئلة لددديهم ضددع

فددي القدددرة علددى الق دراءة أيضددا ،كمددا اتضددح أن

تعددرض األفدراد األعلددى واألقددل فددي القدراءة لمسددتويات وتقسدديمات مختلفددة مددن األسددئلة قددد نمددى لددديهم

الوعي بمحتوي النص.

 -4دراسة كوفمان )1993( Coffman
تهددد

هددذت الد ارسددة إلددى التعددر علددى أثددر نددوعين مددن األسددئلة علددى فهددم التالميددذ للقصددة بالص د

السد ددادف االبتد دددائي .تد ددم اختيد ددار ( )132تلميد ددذا إلج د دراء التجربد ددة قسد ددموا إلد ددى ثد ددالث مجموعد ددات:

المجموعة األولى :قدمت لها قصص يتبعها أسئلة تقليدية وكما هو موجود بالكتب المدرسية.

المجموعةةة الثانيةةة :قدددمت لهددم القصددص وطلددب مددنهم توليددد أسددئلة ذاتيددة منهددا علددى أن تكددون تلددك
األسئلة متسلسلة بحيث تكون أوال عن الهد

حدث.

الرئيسي للقصة ثم المحاولة وأخي ار المحصلة في كدل

المجموعةةة الثالثةةة :قدددمت لهددم القصددص بدددون أسددئلة وبدددون أن يطلددب مددنهم توليددد أسددئلة وتعتبددر

كمجموعة ضابطة.
ولقد أشارت النتائ إلى أن طول القصة وقصرت ليف له أثدر علدى اسدتدعاء المعلومدات كمدا بيندت أن
نددوع األسددئلة يعطددي نتددائ أعلددى فاألسددئلة المتسلسددلة التددي ولدددها التالميددذ حققددت نتددائ أفضددل مددن
األسددئلة التقليديددة فددي مجددال اسددتدعاء المعلومددات كمددا بينددت النتددائ أن األسددئلة المتولدددة مددن التالميددذ

ذات أثر كبير في استبقاء معلومات النص.
 -5دراسة عبد الحافظ ()1993
تهددد

هددذت الد ارسددة إلددى التعددر علددى مدددى تدوافر مهددارة توجيدده األسددئلة لدددي معلمددي اللغددة العربيددة

بالمرحلة االبتدائية ،أثناء الخدمة وقبلها بمنطقة الجو

المهارة إلى عدت جوانب -:

 .1الصياغة السليمة لألسئلة.
 .0الغرض من الس ال.
 .3مستوى األسئلة.

 .4توزيع األسئلة على التالميذ.
 .3موق

المعلم من إجابات التالميذ.
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بالمملكة العربية السعودية .وتدم تحليدل تلدك

وم ددن النت ددائ الت ددي كش ددفت عنه ددا الد ارس ددة أن ل دددى الط ددالب المعلم ددين والمعلم ددين بالمي دددان (عين ددة

الدراسة) نقص واضح في مهارة توجيه األسئلة ،كما بيندت عددم وجدود فدروق دالدة بدين المجمدوعتين
في تلك المهارة.
 -6دراسة عبد اهلل ()1991
الهددد

مددن تلددك هددذت الد ارسددة تدددريب المعلمددين علددى بعددض اسددتراتيجيات توجيدده األسددئلة دائدرة علددى

تحصيل تالميذ الص

األول الثانوي في الرياضيات.

وتم إعداد برنام يتضمن بعض االستراتيجيات توجيه األسئلة وقياف فاعليتها وهي-:
 .1تنوع مستويات األسئلة على التحصيل.

 .0التفاعل بين مستويات األسئلة وزمن االنتظار.

ومددن النتددائ التددي أسددفرت عنهددا الد ارسددة تفددوق التالميددذ الددذين اسددتخدم معهددم أسددئلة فددوق مسددتوى
التددذكر .وعدددم وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين متوسددط درجددات عينددة الد ارسددة تبعددا للتنددوع فددي زمددن
االنتظ ددار ووج ددود تفاع ددل دال إحص ددائيا ب ددين التن ددوع ف ددي مس ددتويات األس ددئلة وزم ددن االنتظ ددار عل ددى

التحصيل.
 -2دراسة نافع ()1991
وقد هدفت هذت الدراسة إلى تنمية مهارات الطالب المعلمين بالمستوى ال اربدع بكليدة التربيدة -جامعدة
صنعاء– شعبة التاريخ على استخدام إستراتيجية صياغة وتوجيه األسئلة الشفوية بمسدتوياتها السدتة
وقي دداف أثره ددا علد ددى تحس ددين أدائهدددم التدريس ددي وتحص دديل تالميد ددذهم ف ددي مد ددادة الت دداريخ واحتفددداظهم

بالمعلومات.

ولقددد اسددتخدم الباحددث فددي برنددام التدددريب أس ددلوب التدددريف المصددغر وقددد اعددد الباحددث بط دداقتين

األولددي لمالحظدده مسددتويات األسددئلة واالخددري لمالحظدده صددياغة وتوجيدده األسددئلة ،كمددا أعددد اختبددا ار
تحصدديليا فددي مددادة التدداريخ ،ولقددد تددم اختيددار عينددة البحددث بطريقددة عش دوائية و قس دمت علددى ثددالث

مجموعددات :مجموعددة المعلم ددين وعددددهم ( )12ومجموع ددة الطددالب المعلمددين م ددن المسددتوى ال ارب ددع
بكلية التربيدة قسدمت إلدى مجمدوعتين ضدابطة وتجريبيدة بلدل عددد كدل منهدا ( )12أيضدا ،وعيندة مدن

تالميذ الص

األول الثانوي بلل عددهم ( )132تلميذا.

ولقددد أوصددى الباحددث باالهتمددام بتدددريب الطددالب علددى االسددتراتيجيات الصددحيحة للصددياغة والتوجيدده
وضددرورة عقددد دورات تدريبيددة بواعددداد ب درام عالجيددة بغددرض تحسددين أدائهددم فددي هددذا الجانددب أثندداء
الخدمة بواجراء المزيد من الدراسات حول برام التدريب.
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تعليق الباحث على المحور الثاني من الدراسات السابقة -:
 أوالا :من حيث األهداف:

هدفت الدراسات السابقة مثل دراسة حسدن( )0222إلدى التعدر علدى فعاليدة برندام مقتدرح فدي مهدارة
طددرح الس د ال للطددالب معلمددي الرياضدديات للتعلدديم االبتدددائي علددى اكتسدداب هددذت المهددارة فددي التفاعددل

اللفظدي أثنداء تدددريف الرياضديات ،أمدا د ارسددة موسدى( )1222هدددفت إلدى معرفدة فعاليددة برندام مقتددرح
لتنمية مهارات صياغة األسئلة الشفوية وتوجيهها والتعر على إجابات الطلبة المعلمدين عنهدا ،بينمدا

هدفت دراسة رايز ( )1223إلى التعر على أثر استخدام إستراتيجية توليد األسئلة الذاتية في توجيده

األسددئلة علددى الفهددم الق ارئددي لدددي دارسددي اللغددة االنجليزيددة كلغددة ثانيددة ،أمددا د ارسددة كوفمددان ()1223
هدفت إلى التعر على أثر نوعين من األسئلة على فهم التالميذ للقصدة للصد

السدادف االبتددائي،

وهدفت د ارسدة عبدد الحدافظ ( )1223إلدى التعدر علدى مددى تدوفر مهدارة توجيده األسدئلة لددى معلمدي
اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية ،أما دراسة عبد اهلل ( )1221هدفت إلى تدريب المعلمين على بعض

اسددتراتيجيات توجيدده أسددئلة دائ درة علددى تحصدديل تالميددذ الص د

األول الثددانوي فددي الرياضدديات ،بينمددا

هددددفت د ارسد ددة ند ددافع ( )1222إلد ددى تنميد ددة مهدددارات الطد ددالب المعلمد ددين بكليد ددة التربي ددة علد ددى اسد ددتخدام
إستراتيجية صياغة وتوجيه األسئلة الشفوية بمستوياتها الستة.
 ثانيا :من حيث عينة الدراسة:

تناولددت د ارسددة كوفمددان( )1223عينددة عددددها ( )132تلميددذا مددن الص د

السددادف االبتدددائي ،ود ارسددة

موسددى ( )1222تكونددت مددن عينددة الد ارسددة مددن ()32طالبددا مددن طددالب التربيددة العمليددة بالمنصددورة،
ودراسة حسدن( )0222تكوندت عيندة الد ارسدة مدن( )40طالبدا وطالبدة مدن معلمدي الرياضديات ،ود ارسدة

رايز( )1223تكونت عينة الدراسة من ( )02تلميذ من الص
من عينة عددها ( )132تلميذ من تالميذ الص

التاسع ،وتكونت د ارسدة ندافع ()1222

األول الثانوي.

 ثالثا :من حيث المنهج المستخدم:
اسدتخدمت الد ارسدات السددابقة المدنه التجريبددي كمدا فدي د ارسددة حسدن ( )0222و موسددى ( )1222و

رايز ( )1223وكوفمان(.)1223

 رابع ا :من حيث األدوات المستخدمة:

تنوع ددت الد ارس ددات الس ددابقة باس ددتخدامها ل ددألدوات مث ددل د ارس ددة اري ددز ( )1223وكوفم ددان ( )1223فلق ددد
استخدمت اختبا ار تحصديليا ،أمدا د ارسدة عبدد اهلل ( )1221أعدد برندام يتضدمن بعدض االسدتراتجيات،
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بينم ددا ف ددي د ارس ددة موس ددى( )1222اس ددتخدم الباح ددث بطاق ددة مالحظ ددة وبرن ددام محوس ددب ،أم ددا د ارس ددة

حسن( )0222استخدم الباحث بطاقة مالحظة ،أما دراسة نافع ( )1222فلقد استخدم الباحث برنام
تدريبي واختبار تحصيلي.
 خامس ا :من حيث النتائج:

وأشددارت د ارسددة موسددى()1222إلددى وجددود ف ددروق ذات داللددة إحصددائية لصددالح المجموعددة التجريبي ددة
نتيجة مرورهم بالبرنام  ،أما دراسة حسن ()0222أظهدرت وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية لصدالح

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة ،بينما أوضحت د ارسدة اريدز ( )1223أن التالميدذ ذوي
األداء المنخفض في القراءة يناسبهم إست ارتيجية توليد األسئلة الذاتية أما التالميذ الذين لديهم الضع

فددي القدددرة علددى توليددد األسددئلة لددديهم ضددع

فددي القدددرة علددى الق دراءة أيضددا ،وأشددارت د ارسددة كوفمددان

( )1223أن قصر األسئلة يعطي نتائ أعلدى فاألسدئلة المتسلسدلة التدي ولددها التالميدذ حققدت نتدائ

أفضددل مددن األسددئلة التقليديددة ،بينمددا د ارسددة عبددد الحددافظ( )1223كشددفت أن لدددى الطددالب المعلمددين
والمعلمد ددين بالميد دددان نقد ددص واضد ددح فد ددي مهد ددارة توجيد دده األسد ددئلة كمد ددا بيند ددت وجد ددود فد ددروق دالد ددة بد ددين

المجمددوعتين فددي تلددك المهددارة ،وأسددفرت نتددائ د ارسددة عبددداهلل ( )1221تفددوق التالميددذ الددذين اسددتخدم

معهم أسئلة فوق مستوى التذكر.
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المحور الثالث :الدراسات التي تناولت االتجاهات نحو استخدام االنترنت والتعليم
االلكتروني في العملية التعليمية:

 -1دراسة حناوي( ) 1115

على اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخدامها في

هدفت الدراسة للتعر

التعليم في جامعة القدف المفتوحة في فلسطين ،وقد استخدم الباحث المنه الوصفي ،حيث كانت أداة
الدراسة عبارة عن استبانه للتعر

على اتجاهات المشرفين األكاديميين ،وتكونت عينة الدراسة من(

 ) 302مشرفا ومشرفة ،وقد توصل الباحث إلى النتائ التالية:

 -1وجود إيجابية في االتجات نحو االنترنت واستخدامها في التعليم في جامعة القدف المفتوحة في
فلسطين في جميع المجاالت.

 -0وجود فروق في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخداماتها في التعليم تعزي
لمتغير البرنام األكاديمي ومعدل استخدام االنترنت ومدى إتقان مهارة استخدام االنترنت وامتالك
جهاز حاسوب في المكتب والبيت متصال باالنترنت.

 -3ال توجد فروق في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخدامها في التعليم تعزى
لمتغير الجنف والوضع الوظيفي والم هل العلمي والعمر وعدد سنوات الخبرة.

 -1دراسة عبد الحميد( ) 1111
هدفت الدراسة إلى الكش

عن اتجاهات طلبة الجامعة نحو االنترنت واستخداماتها وعالقتها

بالتحصيل ،وقد استخدم الباحث المنه الوصفي التحليلي ،حيث كانت أداة الدراسة االستبانه للتعر

على اتجاهات طلبة الجامعة نحو االنترنت واستخداماتها وعالقتها بالتحصيل في جامعة القاهرة،
وتكونت عينة الدراسة من(  ) 100طالبا و(  ) 110طالبة من الدارسين في الكليات اإلنسانية والكليات

العلمية ،وتوصلت الدراسة إلى النتائ التالية:

 -1وجود اتجات إيجابي نسبيا لدى الجنسين نحو استخدام اإلنترنت.
 -0ال يوجد فروق في كل من االتجات ومعدل االستخدام بين الجنسين.
 -3نسبة انتشار استخدام االنترنت أعلى بين الذكور منها بين اإلناث.

 -4يوجد عالقة ايجابية بين استخدام االنترنت والتحصيل لدي اإلناث.

73

 -3دراسة راي ) 1111 (Ray
هدفت الدراسة إلى التعر

على اتجاهات الطلبة نحو مصادر المعلومات االلكترونية،

وقد استخدم الباحث المنه الوصفي التحليلي ،حيث كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه،

وتكونت عينة الدراسة من(  ) 310طالبا وطالبة ،وتوصلت الدراسة إلى أن أهم المعيقات
الستخدام المعلومات االلكترونية تكمن في ضيق الوقت ونقص المهارات المناسبة في التعامل

مع المعلومات من خالل االنترنت ،كما أظهرت النتائ أن أكثر تقنيات المعلومات استخداما

على مستوى التعليم الجامعي هي االنترنت واالسطوانات المدمجة.
 -4دراسة تيري ونيفجي ) 1111 (Tirri & Nevgi
أن هذت الدراسة هدفت إلى التعر

على اتجاهات طلبة كليات فلندية(  ) Finlandبعد

دراستهم في جامعة هلسنكي المفتوحة االفتراضية من خالل الشبكة العالمية للمعلومات من عام
1223م إلى 1222م ،وقد استخدم الباحث المنه الوصفي ،حيث كانت أداة الدراسة االستبانه
للتعر على اتجاهات الذين درسوا من خالل الجامعة االفتراضية ،وتكونت عينة الدراسة من الطالب

الذين استجابوا لتعبئة االستبانه ،وتوصلت الدراسة للنتائ التالية:

 -1تطبيق منه التعلم بواسطة الشبكة العالمية للمعلومات كان له فوائد أكثر من األضرار.
 -0ال بد من مراعاة الحاجات المتعددة والفريدة للطالب.

 -3تأثير متغيرات العمر والخلفية التربوية على اتجاهات الطالب.

التعليق على دراسات المحور الرابع:

من خالل عرض الدراسات السابقة لهذا المحور والتي تناولت االتجاهات نحو استخدام

االنترنت والتعليم االلكتروني في العملية التعليمية يمكن حصر التعليق على النحو التالي:

 -1بالنسبة ألهداف الدراسة:

 -هدفت الدراسات في هذا المحور للتعر

واستخدامها في التعليم.

على اتجاهات أفراد العينة نحو

أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسات هذا المحور في التعر

على اتجاهات طلبة

الجامعات واختلفت معها في التعر فروق التحصيل الدراسي بين أفراد عينة الدراسة.
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شبكة االنترنت

 -1بالنسبة منهج الدراسة:

 -دراسة( راي  ) 0220 ،Rayودراسة (عبد الحميد ) 0220 ،استخدمت المنه الوصفي التحليلي.

 -دراسة( حناوي ) 0223 ،ودراسة( تيري ونيفجي  ) 0222 ،Tirri & Nevgiاستخدمت المنه

الوصفي.

أما الدراسة الحالية فقد اختلفت مع دراسات هذا المحور بالنسبة لمنه الدراسة فقد استخدمت

المنه التجريبي لتطبيق أدوات الدراسة.

 -3بالنسبة لعينة الدراسة:

 دراسة ( حناوي ) 0223 ،اختارت عينة الدراسة من المشرفين األكاديميين. دراسة( راي  ،) 0220 ،Rayدراسة (عبد الحميد ) 0220 ،ودراسة( تيري ونيفجي & Tirri ) 0222 ،Nevgiاختارت عينة الدراسة من طلبة الجامعة.

أما الدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسات هذا المحور بالنسبة لعينة الدراسة فقد اختارت عينة

الدراسة من طلبة الجامعات ما عدا دراسة ( حناوي ) 0223 ،حيث اختارت عينة الدراسة من

المشرفين األكاديميين.

 -4بالنسبة ألدوات الدراسة:

 جميع الدراسات في هذا المحور استخدمت أداة الدراسة االستبانه.أما الدراسة الحالية فقد اختلفت مع دراسات هذا المحور بالنسبة ألدوات الدراسة فقد استخدمت

أداتين ،األداة األولى االختبار التحصيلي للتعر على الفروق في التحصيل لدى عينة الدراسة ،واألداة
الثانية مقياف االتجات للتعر على الفروق بين اتجاهات أفراد العينة.

 -5بالنسبة لنتائج الدراسة:

 -دراسة( راي  ) 0220 ،Rayأظهرت أن االتجات نحو استخدام شبكة االنترنت في التعليم ترتبط

بالمعيقات التي تواجه المستخدم لشبكة االنترنت.

 -دراسة حناوي(  ) 0223ودراسة عبد الحميد(  ) 0220أظهرت االيجابية في االتجات نحو استخدام

شبكة االنترنت ،وهي تتفق مع الدراسة الحالية حيث أظهرت الدراسة الحالية االيجابية في االتجات.

 -دراسة( تيري ونيفجي  ) 0222 ،Tirri & Nevgiأظهرت أن االتجات نحو استخدام شبكة االنترنت

مرتبط بالعمر والخلفية التربوية.
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تعليق عام على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات والبحوث السابقة تبين للباحثة ما يلي-:

 .1استخدمت معظم الدراسات السابقة التصميم التجريبي القائم علدى مجموعدة ضدابطة ومجموعده
تجريبية.

 .0أظهرت الدراسات السابقة بما ال يدع مجاال للشك فيه تفوق الحاسوب والبرام التعليمية على
الطريقة التقليدية في التعلم في عالب صعوبات التعلم.

 .3يالحددظ عدددم وجددود بحددوث ذات صددلة مباش درة بموضددوع البحددث .حيددث ال يوجددد أبحدداث تتعلددق
بفاعلية البرنام المحوسب في التكنولوجيا.

 .4أظهرت الدراسات األجنبية اهتمام الغرب بتدريف الحاسوب في التعليم.
 .3فاعلية الحاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة للتدريف.

 .0أظهددرت الد ارسددات أن التدددريف بمسدداعدة نظددام  Moodleيد دي إلددى زيددادة التحصدديل للتالميددذ
وبقاء أثر التعلم لفترة أطول لصالح المجموعة التجريبية.

 .2أظهرت الدراسات السابقة أن استخدام نظام  Moodleفي التعليم فعال بكل المراحل.

 .0معظم الدراسات أكدت على أهميدة البدرام التدريبيدة للطدالب المعلمدين ،وقامدت بتقدديم بدرام
تدريبيددة إلكسدداب الطددالب المعلمددين مهددارات صددوج األسددئلة وتوجيدده األسددئلة ،وأن هددذت الب درام

أثبتت فاعليتها حيث تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة.

 .2اسد ددتخدمت فد ددي تلد ددك الد ارسد ددات التقنيد ددات الحديثد ددة مثد ددل د ارسد ددة (عبد ددد اهلل  )1221،ود ارسد ددة
موسي(.)1222

 .12ركزت أغلبية الدراسات على مهارات التنفيذ وخصوصا مهارة طرح األسئلة والمهارات الفرعية
المكونة لها .وذلك بعد أن أكدت تلك الدراسات على وجود ضع

لددي الطدالب المعلمدين فدي

مهددارات صددوج وتوجيدده األسددئلة ود ارسددة (عب دد اهلل  .)1221،ممددا أعطددى الباحددث دفعددة قويددة

لتبني فكرة إعداد برنام معزز بنظام .Moodle

 .11معظ ددم الد ارس ددات أوص ددت بض ددرورة االهتم ددام ببد درام ت دددريب الط ددالب المتعلم ددين والمعلم ددين
الرسميين قبل وأثناء الخدمة على المهارات التدريسية.

 .10جميددع العينددات فددي الد ارسددات السددابقة كانددت مددن الطلبددة المعلمددين فددي المسددتويات المختلفددة
والتخصصات المختلفة.

 .13اتبعت معظم الدراسات المنه التجريبي.

 .14اسد د ددتخدمت الد ارسد د ددات السد د ددابقة العديد د ددد مد د ددن األسد د دداليب اإلحصد د ددائية مثد د ددل النسد د ددب المئويد د ددة
والمتوسطات الحسابية ،واختبار ويلككسون الالبارامتري لحساب داللة الفروق بين المتوسطات

للقياف القبلي و البعدي للكش

عن فعالية المعالجة التجريبية.
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ما أفادت به الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 بناء اإلطار النظري من جميع الدراسات. -اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.

 مقارنة النتائ التي توصلت إليها الدراسة مع نتائ الدراسات السابقة . -تفسير النتائ وتحليلها من جميع الدراسات.
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الفصل الرابع

منهجية البحث



منهج الدراسة.



مجتمع الدراسة.



أدوات الدراسة.



خطوات الدراسة.



األساليب اإلحصائية.

الفصل الرابع
إجراءات الدراسة
يتناول هذا الفصل وصفاً لإلجراءات التي اتبعها الباحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة

وللتحقق من مدى صحة فروضها ،كما وشمل هذا الفصل على عينة الدراسة وأسلوب

اختيارها ،ويحتوي على كيفية تنفيذ الدراسة واجرائها ،وكذلك عرضاً للخطوات التي مرت

بها عملية إعداد أدوات الدراسة ،وايجاد صدقها وثباتها ،وضبط المتغيرات ،والمعالجة
اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات للوصول إلى نتائج الدراسة.
منهج الدراسة:

درسته:
اتبع الباحث في ا

 -1المنهج الوصفي:

هو " المنهج الذي يتناول دراسة أحداث وظوواهر وممارسوات كائنوة  ،وموجوودت ومتاحوة للد ارسوة

والقيووام كمووا هووي  ،دون توودخل الباحووث فووي مجرياتهووا  ،ويسووتطيع الباحووث أن يتفاعوول معهووا فيصووفها
ويحللها " ( األغا.) 17 :7991 ،

حيث قام الباحث باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في إعداد كل من :اإلطار النظوري،

والبرنامج المقترح ،وأدوات البحث.

 -2المنهج الشبه تجريبي:

هو " تغيي اًر متعمداً ومضبوطاً للشروط المحددت لواقعة معينة ومالحظة التغيرات الناتجة في

هذه الواقعة ذاتها وتفسيرها " ( األغا.) 17 :7991 ،

حيث قام الباحث باعتماد المنهج التجريبي ف الكشف عن فعالية البرنامج المقترح حيث قام

الباحث بتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية تدرم ببرنامج معزز بنظام الموديل،

ومجموعة ضابطة تدرم بالطريقة التقليدية.
التطبيق القبلي

مجموعات الدراسة

المعالجة التجريبية

التطبيق البعدي

االختبار التحصيلي
مقياس االتجاه

المجموعة التجريبية

برنامج معزز بنظام المودل

االختبار التحصيلي
مقياس االتجاه

االختبار التحصيلي

المجموعة الضابطة

الطريقة التقليدية

االختبار التحصيلي

شكل ()4-1التصميم التجريبي للدراسة
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عينة الدراسة:
اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة القصدية ،وتكونت عينة الدراسة من  06طالباً ،من طلبة التعليم
االساسي بجامعة االزهر بغزت (المستوى الثاني) الذين يدرسون مساق طرق تدريم العلوم والصحة
المدرسية ،حيث قام الباحث بتقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بطريقة عشوائية:
 المجموعة التجريبية عددها  06طالباً.
 المجموعة الضابطة وعددها  06طالباً.
والجدول التالي يبين مجموعات الدراسة التجريبية والضابطة:
جدول رقم ()4-1
عينة الدراسة( التجريبية والضابطة) ،وعددها
العينة

عدد الطلبة

المجموعة التجريبية

06

المجموعة الضابطة

06

إعداد البرنامج المقترح:

بالرغم من تعدد نماذج تصميم المقررات وفقاً للخلفية التربوية أو الهدف العام من النموذج ،إال أنهوا

اتفقت على مراحل أساسية ال بد أن يسير عليها مصمم المقرر عبر االنترنت وهي (التحليل ،التصميم،
اإلنتوواج ،التجريووب ،العوورض ،التقووديم) ،وبعوود مراجعووة خط ووات تصووميم النموواذج التعليميووة التووي ورد فووي

العديود موون نموواذج التصووميم ومثوول :نمووذج المشوويق ( )7999ونموووذج الجوزار ونموووذج "كمووب"(،)7911
ونموذج "جيرالش وغيلي" (،)7996ونموذج "ديك وكيري"( ... )7990وغيرهم ،وجد الباحوث أن نمووذج

روفيني يتفق مع طبيعة البحث الحالي ،ولذا سيتبنى الباحث نموذج روفيني وذلك للمبررات التالية:
 -7يبدأ بتحديد وتحليل االحتياجات التدريبية للجمهور المستهدف.
 -2يشترط وضوح صياغة األهداف.

 -0يجمووع بووين النمذجووة اإللكترونيووة التفصوويلية المحووددت الخطووات مثووال ذلووك عنوود اإلشووارت إلووى بنيووة
تصف الموقع من الصفحة الرئيسية للصفحات األخرى الموجودت على الموقع.

 -1إضافة معايير لتصميم الصفحات مما يعد معايير جيدت لبناء الموقع اإللكتروني التعليمي.

 -5إمكانيوة تنفيوذ هوذا النمووذج موع أكثور مون برنوامج مثوال ذلوك برنوامج  Front Pageأو برنوامج
 Dream Weaverأو .Visual Page
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ص ِم َم البرنامج المقترح ومر بالخطوات التالية:
وعلى ضوء ذلك ُ

 .1تحديد خصائص الفئة المستهدفة:

تم تطبيق البرنامج على عينة من الطلبة قسم التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزت كممثلين
للمجموعة التجريبية.

 .2أهداف البرنامج:
الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج إلكساب طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزت مهارات التخطيط
اليومي للدروم.
األهداف اإلجرائية:
في ضوء ما توصل إليه الباحث من مهارات التخطيط اليومي للدروم من األدبيات التربوية
تم صياغة األهداف السلوكية التالية:
.7أن يحدد الطالب الهدف العام بشكل صحي .
.2أن يحدد الطالب األهداف السلوكية بشكل سليم.
 .0أن يحدد الطالب التعلم القبلي.
.1أن يصوغ الطالب تمهيد مناسباً للدروم.
.5أن يحدد الطالب التقويم المناسب.
.0أن يحدد الطالب طرق التدريم بشكل سليم.
 .1أن يصوغ الطالب إجراءات التدريم بشكل صحي .
.9أن يحدد الطالب مصادر وأدوات التعلم.
.9أن يحدد الطالب الواجب البيتي.
.76أن يحدد الطالب غلق الدرم.
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 .0محتوى البرنامج المقترح وتنظيمه:
ُحِد َد محتوى البرنامج على ضوء الهدف العام ،وما تم التوصل إليه من تحليل األدبيات

والدراسات التي تناولت مهارات التخطيط اليومي للدروم وقد تضمن محتوى البرنامج الموضوعات
التالية:
.7األهداف العامة والخاصة
.2التعلم القبلي
.0التمهيد
.1التقويم
.5طرق إجراءات التدريم
.0مصادر وأدوات التعلم
.1الواجب البيتي
.9غلق الدرم
وقد تكون البرنامج من جانبين أحدهما معرفي واألخر مهاري اشتمل الجانب المعرفي على خلفية
نظرية حول مهارات التخطيط اليومي للدروم ،باإلضافة إلى ذلك مهارات التخطيط اليومي للدروم،
وقد روعي عند تنظيم الجانب المعرفي االنتقال من الحقائق المعلومة إلى حقائق أخرى جديدت ،ومن
تعقيدا ،ومن مستويات التعلم المحسوسة إلى المستويات
مستويات التعليم البسيط إلى المستويات األكثر
ً

يدا.
األكثر تجر ً

ِ
بع في
في حين يعتمد الجانب المهاري
ً
أساسا على تدريب الطلبة على مهارات التخطيط ،وقد اُت َ
تنظيم محتوى ونشاط تعلم البرنامج بجانبيه المعرفي والمهاري ،وتقسيم محتوى البرنامج ككل إلى ثمان

موضوعات رئيسية ويحتوى كل موضوع على ما يلي :الهدف العام ،وتمهيد نظري خاص بكل مهارت
من مهارات التدريم ،تدريبات وتعينات عملية في خطوات متتابعة ،وتقويم الجانب المهاري للبرنامج
والذي يتمثل في اختبار قصير أو تعيين في نهاية كل موضوع.

 .4تحديد اإلستراتيجية التعليمية المستخدمة في البرنامج:
تم استخدام إستراتيجية التعليم القائم على االنترنت وفيها يتفاعل الطلبة مع المقرر عبر
اإلنترنت بدرجة كبيرت حيث يمكن للطلبة مناقشة بعضهم بعضاً وسؤال المعلم وتلقي تغذية راجعة
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فورية ويمكن للطلبة في بيئة التعلم القائم على االنترنت التعلم ليم فقط من المعلم كمصدر وحيد
لمعرفة ولكن أيضاً يمكنهم التعلم من أي فرد أو مصدر آخر ،والتفاعل مع تلك المصادر
االلكترونية المتعددت.
ويتم ما سبق من خالل طرق المناقشة والحوار االلكتروني وتعلم األقران عبر الموقع والمنتدى
وغرف الحوار المباشرت مع السماح للطلبة بتبني وجهات نظر معينة واصدار األحكام في ضوء
المراجعة الناقدت المستمرت مع المعلم للوصول لألهداف المرجوت.

 .5األنشطة التعليمية:
 عرض محتوى البرنامج التدريبي مدعوما ببعض العروض التقديمية ،Power Point
ويتخلل هذه العروض بعض الصور.
 عرض مثال توضيحي للمهارت المزمع التدرب عليه.
 إجراء مناقشات حول مهارات التخطيط اليومي للدروم من خالل ساحات النقاش الخاصة
بالمنتدى.
 إجراء مناقشات حول مهارات التخطيط اليومي للدروم من خالل غرفة المحادثة.
 إجراء اختبارات قصيرت للتأكد من اكتساب مهارات التخطيط اليومي للدروم.
 تكليف الطلبة بأداء بعض التعينات المتعلقة بالمهارت.
 إعطاء الطلبة تغذية راجعة في ساحات النقاش وغرفة المحادثة واالختبارات القصيرت
والتعينات.
 متابعة الطلبة من خالل ساحات النقاش أو الدردشة أو الرسائل لحل أي مشكلة تواجههم
أثناء الممارسة واإلجابة عن بعض استفساراتهم.

 .6اختيار مصادر التعلم:
 البرنامج التدريبي مدعوما ببعض العروض التقديمية  ،Power Pointويتخلل هذه العروض
بعض الصور.
 كتب ومراجع الكترونية خاصة بمهارات التخطيط اليومي للدروم.

 .7البرمجة:
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بعد االنتهاء من تصميم محتوى البرنامج وتحديد اإلستراتيجية التعليمية المستخدمة واختيار
األنشطة التعليمية تمت برمجت البرنامج على االنترنت على النحو التالي:
 تصميم الموقع اإللكتروني (صفحة البداية والمحتويات):
تم تصميم صفحات الويب الخاصة بالموقع بشكل يتي للمتصف استخدام الموقع بشكل تفرعي
وأن يكون االنتقال من صفحة بداية العمل(الرئيسية) إلى صفحات المحتوى غير خطي وفق نظام
الموقع الشبكي للربط بين الصفحات المكونة للموقع التعليمي.
ويشمل الموقع التعليمي للبرنامج المقترح صفحات الويب التالية:
 .7الصفحة الرئيسية وتحتوى على اسم المساق ودليل استخدام الموقع التعليمي ومعلومات
التواصل مع مدير النظام واألجندت.
 .2صفحة الولوج للنظام وتحتوي على مربعي إدخال أحداهما السم المستخدم واآلخر لكلمة
المرور الخاصة بالمستخدم.
 .0الصفحة الرئيسية الخاصة بالمساق وتحتوى على الكتل التالية:
 كتلة الفعاليات وتحتوى على المنتدى واالختبارات القصيرت والتعينات والدرجات.
 كتلة المساق وتحتوى على المحاضرات الخاصة بمحتوى المساق وفعاليات كل
محاضرت.
 كتلة الدعم الفني الخاصة باالتصال والتواصل في حال وجود أي مشكلة فنية.
 كتلة دليل استعمال الموقع التعليمي.
 .1صفحة التعينات وهي تحتوى على التعينات الخاصة بكل محاضرت.
 .5ساحة النقاش الخاصة بالمنتدى وفيها جميع المواضيع والمشاركات الخاصة بالمحاضرات.
 .0صفحة الدرجات وهي تحتوى على الدراجات الخاصة باألنشطة بكافة أنواعها.
 .1صفحة األجندت وهي تحتوى على المواعيد الخاصة بالمحاضرات واألنشطة بكافة أنواعها.
 .9صفحة البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم وهي تحتوى على بيانات المستخدم كاسم
المستخدم والصورت الشخصية والبريد االلكتروني ورقم الهاتف  ...الخ.

 .8أدوات التواصل اإللكتروني:
 ساحات النقاش :تم استخدام منتدى الكتروني وهو بلغة بم أتش بي وفيه قسم الباحث
المنتدى إلى مجموعة أقسام كل قسم يظهر بعنوان أحد الدروم ويمكن الطالب من إضافة
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النشاط أو اإلجابة عن سؤال تقويم أحد الدروم الواردت بصفحات الموقع االلكتروني
للبرنامج والحصول على تغذية راجعة من المعلم على ما تم إضافته بشكل غير متزامن.
 غرفة الحوار المباشر :تم استخدام غرفة للحوار المباشر وهي بلغة بي اتش بي ملحقة
بالموقع االلكتروني بغرض تحقيق االتصال المتزامن مع الطلبة المتصفحين للموقع
االلكتروني.

 .9مبادئ تصميم صفحات الموقع اإللكترونية:
 روعي عند تصميم صفحات الموقع البساطة والوضوح ،والتناسق في األلوان ،واستخدام
ألوان فاتحة في الخلفية ،مع المحافظة على طول الصفحات لسهولة التحميل.
 وفيها يخص النصوص والرسوم الخطية ،تم التركيز على درجة التمايز البصري بين حجم
الخط وكتل النص والعناوين ،والمساحات المحيطة.

.11

تقويم البرنامج:

عرض البرنامج التدريبي على مجموعة من المحكمين المتخصصين في تكنولوجيا التعليم
والمتخصصين التربويين في العلوم ،بهدف التأكد من السالمة اللغوية والعلمية للبرنامج ،وابداء
الرأي في مكوناته من حيث صياغة األهداف ،وعناصر المحتوى وتنظيمه ،وكفاية التعينات ،وقد
أوصى المحكمون بضرورت تعديل صياغة بعض األهداف ،واضافة بعض الرسومات واألشكال
التوضيحية؛ لتساعد الطلب على فهم مهارات التخطيط اليومي للدروم ،مع ضرورت االقتصار
على بعض المهارات الفرعية وليست كل المهارات الخاصة بكل استخدام ،وبمراعات ما أوصى به
تمهيدا للتطبيق.
معدا في صورته النهائية
ً
المحكمون من مالحظات وآ ارء أصب البرنامج ً

أدوات الدراسة:

استخدم الباحث في دراسته أداتين وهما:

أولا :الختبار التحصيلي:
خطوات بناء الختبار:
قام الباحث ببناء االختبار وفقاً للخطوات التالية:

 -1تحديد أهداف الختبار:
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يهدف هذا االختبار إلى قيام مهارات التخطيط اليومي للدروم لدى طلبة التعليم األساسي
بجامعة األزهر في كتاب العلوم للصف الرابع األساسي.

 -2إعداد جدول مواصفات الختبار:
بعد االطالع على االدب التربوي واستشارت أهل الخبرت وجد الباحث ان مهارات التخطيط

اليومي هي ثمانية مهارات يجب أن يكتسبها الطلبة المعلمون خالل مرحلة التدريب ،وبعد األخذ بآ ارء

وبناء عليه قام الباحث ببناء أسئلة
المختصين توصل الباحث إلى مهارات التخطيط اليومي وتصنيفها،
ً
االختبار ،والجدول التالي يوض النسبة لكل مهارت من مهارات تخطيط اليومي للدروم فكانت النسب
كالتالي:

جدول رقم ()4-2
جدول مواصفات الختبار والوزن النسبي للفقرات
م

أبعاد الختبار

نسبة عدد الفقرات الى

رقم الفقرات

عدد الفقرات

1-2-5-7-12-15-16-23-25-30

10

%28

4

%11
%11

عدد فقرات الختبار

1

الهداف

2

الخبرات السابقة

4-11-17-33

3

الوسائل التعليمية

18-20-24-31

4

4

ط ارئق التدريس

9-26-28

3

%8

5

التمهيد

6-19-27-34

4

%11

6

الجراءات

10-13-29-35

4

%11

7

التقويم

3-8-22-32-36

5

%14

8

الواجب البيتي

14-21

2

%6

المجموع

 36فقرة

36

%111

 -3إعداد فقرات الختبار:
أ -تحديد نوع فقرات الختبار:
قام الباحث بصياغة أسئلة االختبار على نمط أسئلة االختيار من متعدد ،وذلك ألن هذا النمط
يتميز عن غيره بما يلي:
 يمكن من خالل هذا النوع قيام مدى تحقق جميع األهداف التربوية.86

 تقل نسبة تخمين الجواب الصحي . -سهولة تحديد درجة األسئلة وعدم تأثرها بذاتية المصح .

ب -صياغة فقرات الختبار:
صاغ الباحث أسئلة االختبار بحيث:
 تراعي الدقة العلمية واللغوية. محددت وواضحة وخالية من الغموض. ممثلة للمحتوى واألهداف المراد قياسها. مناسبة لمستوى الطلبة. مدى وضوح التعليمات لتنفيذ االختباروتكون كل سؤال من جزأين :مقدمة السؤال ،وقائمة من البدائل عددها أربعة من بينها بديل واحد
صحي فقط.
ج -شكل الفقرات :راعى الباحث في صياغته ألسئلة االختبار أن تكون ذات شكل ثابت لضمان
تركيز انتباه الطالب وعدم تشتته.

 -4وضع تعليمات الختبار:
بعد تحديد عدد األسئلة وصياغتها ،قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح
فكرت اإلجابة على االختبار في أبسط صورت ممكنة ،وقد راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبار ما
يلي:
 أن يتعرف الطالب على الهدف الذي صمم من أجله االختبار. أن يتعرف الطالب على المكان المخصص لإلجابة (ورقة اإلجابة). أن تتضمن التعليمات اإلشارت إلى نوع االختبار ،وعدد األسئلة التي يشمل عليها ،والزمنالمخصص لهذا االختبار.
 أن تتضمن التعليمات مثاالً لبيان كيفية وضع اإلشارت المستخدمة في مكان اإلجابة الصحيحة ،وقدقام الباحث بقراءت التعليمات مع الطلبة ،وشرحها لهم قبل البدء باإلجابة ،للتأكد أن كل طالب قد
فهم المطلوب منه.
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 -5الصورة األولية لالختبار:

بعد أن قام الباحث بإعداد االختبار في صورته األولية ،حيث اشتمل على ( )56فقرت ،تم عرضها

على مجموعة من المحكمين المختصين ،وذلك الستطالع آرائهم حول صالحية:
 عدد بنود االختبار. مدى تمثيل أسئلة االختبار لألهداف المراد قياسها. مدى تغطية أسئلة االختبار للمحتوى. مدى دقة صياغة البدائل لكل سؤال من أسئلة االختبار. -مدى مناسبة أسئلة االختبار لمستوى طلبة قسم التعليم االساسي.

ولقد أشار المحكمون على الباحث باستبدال بعض األسئلة من االختبار ،وتعديل بعضها من حيث

صحتها ومناسبتها للطالب وصياغتها اللغوية.

 -6التجربة الستطالعية لالختبار:
بعد إعداد االختبار في صورته النهائية ،قام الباحث بتجريب االختبار على عينة استطالعية
عددها( )06طالباً ،وهي إحدى شعب طلبة مساق طرق تدريم العلوم والصحة المدرسية بجامعة
األزهر بغزت والتي سيجري فيها تطبيق التجربة ،تم اختيارها بالطريقة العشوائية ،وقد أجريت التجربة
االستطالعية لالختبار بهدف:
 التأكد من صدق االختبار. التأكد من ثبات االختبار. تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسية. -وضوح التعليمات.
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 -7تصحيح الختبار:
تم تصحي االختبار بعد إجابة العينة االستطالعية على فقراته ،حيث حددت درجة واحدت لكل
فقرت ،وبذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الطالب محصورت بين(صفر –  )00درجة ،حيث تكون
االختبار في صورته النهائية من( )00فقرت.

 -8تحديد زمن الختبار:

في ضوء التجربة االستطالعية وجد الباحث أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار هو

()16

دقيقة ،حيث تم حسب الوقت الذي استغرقه أول خمسة طالب وآخر خمسة طالب ،ومن ثم تم حساب

متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية:
متوسط الزمن =

متوسط زمن أول خمس طالب( 31د) +متوسط زمن آخر خمس طالب ( 51د)

طالب

2

وتم إضافة خمم دقائق لقراءت التعليمات واالستعداد لإلجابة والرد على استفسارات الطالب،

وذلك يصب الزمن الكلي لتطبيق االختبار هو(  ) 15دقيقة.

 -9صدق الختبار:

وهو قدرته على قيام ما وضع لقياسه ،وقد تحقق الباحث من صدق االختبار بالطرق التالية:

(أ) صدق المحكمين:
فقد تأكد الباحث من صدق الختبار بإتباع الخطوات التالية :
 بعد انتهاء الباحث من إعداد اختبار مهارات التخطيط اليومي للدروم في صورته األولية ،قامبعرضه على مشرف الدراسة وقد استفاد الباحث من مالحظات المشرف وقام بتعديل ما يلزم.
 ث م عرض االختبار على عدد من السادت المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريم العلوموذلك بهدف :
 تحديد عدد بنود االختبار.
 مدى تمثيل أسئلة االختبار لألهداف المراد قياسها.
 مدى دقة صياغة البدائل لكل سؤال من أسئلة االختبار.
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 مدى مناسبة أسئلة االختبار لمستوى طلبة قسم التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزت.
ولقد أشار المحكمون على الباحث باستبدال بعض األسئلة من االختبار ،وتعديل بعضها من حيث
صحتها ومناسبتها للطالب وصياغتها اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء أصب عدد فقرات االختبار ()00
فقرت.

ب -صدق التساق الداخلي:
حيث تم حساب االتساق الداخلي بأبعاد االختبار عن طرق إيجاد معامل ارتباط كل بعد
بالدرجة الكلية لالختبار وفق معامل االرتباط لبيرسون ،ويوض الجدول ( )1-0معامل االرتباط لكل
بعد من أبعاد االختبار الثمانية.
جدول()4-3
معامل الرتباط بين كل ُبعد من الختبار والدرجة الكلية لالختبار
معامل
األبعاد
مستوى الداللة اإلحصائية
االرتباط
األهداف
0.01
6999

م
1
2

الخبرات السابقة

6997

0.01

3

الوسائل التعليمية

6995

0.01

4

طرائق التدريس

6990

0.01

5

التمهيد

6996

0.01

6

اإلجراءات

6992

0.01

7

التقويم

6996

0.01

8

الواجب البيتي

6995

0.01
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يتض من الجدول رقم ( )1-0أن معامالت االرتباط بين كل ُبعد من أبعاد االختبار واالختبار

ككل دالة إحصائيا وهذا يعني أن أبعاد االختبار متسقة وأن االختبار ككل على مستوى عالي من
االتساق.
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جدول ()4-4
معامل ارتباط فقرات األبعاد مع الدرجة الكلية للبعد
البعد

األهداف
السابقة

الخبرات

التعليمية

الوسائل

التدريم

طرائق

رقم الفقرت

معامل االرتباط

قيمة الداللة

رقم الفقرت

معامل االرتباط

قيمة الداللة

7

6950

6.67

75

6917

6.67

2

6.02

6.67

70

6.50

6.67

5

6.15

6.65

20

6917

6.67

1

6955

6.67

25

6910

6.67

72

6.10

6.67

06

6.59

6.67

1

6.00

6.67

71

6917

6.67

77

6.02

6.67

00

6.50

6.67

79

6.09

6.67

21

6.10

6.67

26

6.17

6.67

07

6.05

6.67

9

6.10

6.67

20

6.01

6.67

29

6955

6967

التمهيد
اإلجراءات
التقويم
الواجب

0

6.51

6.67

21

6.09

6.67

79

6.10

6.67

01

6.17

6.67

76

6.05

6.67

29

6.07

6.67

70

6.17

6.67

05

6.59

6.67

0

6.59

6.67

9

6.09

6.67

22

6.11

6.67

02

6.17

6.67

00

6.10

6.67

71

6.11

6.67



27

6.09
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ويالحظ من الجدول ( )1-1أن جميع فقرات األبعاد مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً مع
المجموع الكلي للبعد ،وهذا يعني أن جميع الفقرات صادقة ومرتبطة داخلياً.
 -11تحليل نتائج الختبار:
يتم هذا التحليل في ضوء النتائج المتحققة على االختبار بعد تطبيقه ،أي في ضوء استجابات
الطالب الفعلية على فقراته .ويرمي هذا اإلجراء إلى التحقق من درجة فعالية كل فقرت من فقرات
االختبار يصب استخدامه ممكنا مستقبال لما يوفره من جهد ووقت ويصب المعلم بعد قيامه بمهمة
التحليل أكثر قدرت على إعداد اختبارات أفضل في المستقبل.
قام الباحث بتجريب االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )06طالباً من خارج عينة
الدراسة  ،وذلك لحساب معامل السهولة ومعامل التمييز لفقرات االختبار ليتم بعد ذلك حذف الفقرات
الغامضة إن وجدت.
 -1معامل السهولة لفقرات الختبار :
قام الباحث بحساب معامل السهولة لفقرات االختبار ويقصد بمعامل السهولة النسبية المئوية للطلبة
الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة ،ويحسب بالمعادلة التالية (أبو لبدت: )060 ،2669 ،
معامل الصعوبة =

عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة

طالب
من حاول اإلجابة عليه من المفحوصين
خمسعدد

× %111

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل السهولة لكل فقرت من فقرات االختبار والجدول ()1-5
يوض معامل السهولة لكل فقرت من فقرات االختبار.
 -2معامل التمييز :
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قام الباحث بحساب معامل التمييز لفقرات االختبار ويقصد بمعامل التمييز قدرت الفقرت على التمييز
بين الطلبة الممتازين في الصفة التي يقيسها االختبار وبين الطلبة الضعاف في تلك الصفة ،ويحسب
بالمعادلة التالية (أبو لبدت: )061 :2669 ،
ن- 1

معامل التمييز =

ن2

خمس طالب
ك

حيث :
ن : 7عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا
ن : 2عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
ك  :عدد أفراد إحدى المجموعتين
وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرت من فقرات االختبار بعد تقسيم
الطلبة إلى مجموعتين عليا ودنيا والجدول ( )1-5معامل التمييز لجميع فقرات االختبار:
جدول رقم ()4-5
معامل السهولة ومعامل التمييز لفقرات الختبار
م

معامل السهولة

معامل التمييز

م

معامل السهولة

معامل التمييز

7
2
0
1

6951
6912
6950
6955

6917
6910
6917
6910

79
26
27
22

6912
6902
6951
6955

6955
6955
6901
6915

5

6912

6911

20

6916

6.19

0

6950

6915

21

6900

6992

1

6950

6.10

25

6910

6909

9

6957

6907

20

6959

6997

9

6901

6.00

21

6911

6901

76
77
72
70

6950
6950
6951
6957

6917
6911
6901
6912

29
29
06
07

6952
6955
6907
6950

6910
6997
6919
6910

93

71
75
70
71

6950
6906
6951

6901
6910
6910

02
00
01

6951
6959
6902

6916
6906
6991

6959

6992

05

6910

6.50

79

6959

6992

00

6950

6916

ويتض من الجدول ( )1-5أن معامالت السهولة قد تراوحت بين ( )6.16 –6912وعليه فان
جميع فقرات مقبولة ،حيث كانت في الحد المعقول من السهولة قرره أبو لبدت الذي يعتبر بأن معامالت
السهولة يفضل أن تتراوح بين (( )6996-6926أبو لبدت.)011 :7992 ،
كما يتض

أيضا أن معامالت التمييز قد تراوحت بين ( ،)6991-6911وعليه فإن جميع

الفقرات مقبولة ،حيث كانت في الحد المعقول من التمييز حسبما قرره أبو لبدت أيضاً الذي يعتبر بأن
معامالت التمييز يفضل أن تزيد عن (( )6906أبو لبدت.)052 :7992 ،

 -11ثبات الختبار:
ويقصد بثبات االختبار أن تعطي هذا االختبار نفم النتيجة لو تم إعادت توزيع االختبار أكثر

من مرت تحت نفم الظروف والشروط ،أو بعبارت أخرى أن ثبات المقيام يعني االستقرار في نتائج
االختبار وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادت توزيعه على أفراد العينة عدت مرات خالل فترات

زمنية معينة.

للتحقق من ثبات االختبار التحصيلي ،تم حساب الثبات بطريقتين وهما كالتالي:

-1

طريقة التجزئة النصفية :Split _Half Methods
تم تطبيق طريقة التجزئة النصفية  Split- Half Coefficientالخاصة باالختبار وذلك

ب إيجاد معامل االرتباط بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل ُبعد ،وقد تم

تصحي معامالت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  /براون في حال كان عدد الفقرات زوجياً،

ومعامل جتمان في حال إذا كان عدد الفقرات فردياً والجدول ( )1-0يوض ذلك.
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جدول ()4-6
ثبات التجزئة النصفية لختبار مهارات التخطيط اليومي للدروس
البيان

عدد الفقرات

معامل الثبات

نوع المعامل

األهداف

01

1..0

سبيرمان /براون

الخبرات السابقة

0

1..0

سبيرمان /براون

الوسائل التعليمية

0

1..0

سبيرمان /براون

طرائق التدريس

3

1..3

جتمان

التمهيد

0

1..0

سبيرمان /براون

اإلجراءات

0

1...

سبيرمان /براون

التقويم

5

1..0

جتمان

الواجب البيتي

2

1..0

سبيرمان /براون

المهارات ككل

30

1..0

سبيرمان /براون

ويالحظ من الجدول ( )1-0أن قيم معامالت ارتباط بيرسوون ،وقويم معوامالت سوبيرمان /بوراون
وجتمووان الختبووار مهووارات التخطوويط اليووومي للوودورم تشووير إلووى أن االختبووار يتمتووع بدرجووة ثبووات جيوودت،
تؤكد صالحيته لالستخدام.

 -2طريقة ألفا – كرونباخ :Alpha

يشير ارتفاع معامل  αإلى أن فقرات االختبار تعبر عن مضمون واحد ،كما أن ذا المعامل

يدل على الحد األدنى لمعامل الثبات ،ويوض الجدول ( )1-1قيم معامل  αلالختبار ككل وكل بعد

من أبعاده.
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جدول ()4-7
ثبات اختبار مهارات التخطيط اليومي للدروس باستخدام معامل ألفا ()α
البيان

معامل  αكرونباخ

األهداف

1.00

الخبرات السابقة

1..3

الوسائل التعليمية

1.00

طرائق التدريس

1.0.

التمهيد

1..2

اإلجراءات

1.00

التقويم

1..0

الواجب البيتي

1..0

المهارات ككل

1.03

يالحظ من الجدول ( )1-1أن قيم معامالت αكرونباخ الختبار مهارات التخطيط اليومي

للدروم تشير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات داخلي جيدت تؤكد وحدت مضمونه وبالتالي صالحيته
للتطبيق.

تكافؤ مجموعات الدراسة وضبط المتغيرات:
لقد قام الباحث بالتأكد من تكافؤ مجموعات الدراسة ( المجموعة التجريبية والمجوعة الضابطة)
من خالل ضبط بعض المتغيرات كما يلي:
 -1ضبط متغير الجنس :حيث تم اختيار جميع أفراد عينة الدراسة من الذكور.

 -2ضبط متغير التحصيل الدراسي من خالل االختبار القبلي:
للتعرف على تكافؤ التحصيل الدراسي لدى أفراد العينة اعتمد الباحث على الفروق في
االختبار التحصيلي القبلي من خالل الحصول على المتوسط واالنحراف المعياري للدرجات ،والجدول
التالي يبين تكافؤ المجموعتين:
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جدول رقم()4-8
الوسط الحسابي والنحراف المعياري ودللة الفروق باستخدام اختبار "ت" في تكافؤ المجموعتين
في الختبار القبلي
المجموعة

العدد

الوسط الحسابي

النحراف المعياري

التجريبية

06

5900

7922

الضابطة

06

5956

79550

قيمة ت

الدللة اإلحصائية

69017

غير دالة

قيمة (ت ) الجدولية عند مستوي ( )1015بدرجات حرية (1066 = )58

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم ( )1-9أن قيمة (ت) المحسوبة أصغر من
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )6965وذلك في متغير درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في االختبار القبلي مما يدل على أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية
بين المجموعتين التجريبية والضابطة بالنسبة لمستوي التحصيل في االختبار ،مما يشير إلى أن
درجات االختبار التحصيلي لطالب المجموعتين متماثلة قبل التجربة ،وبالتالي يمكن اعتبار
المجموعات متكافئات قبل التجربة في درجات االختبار التحصيلي.

ثاني ا :مقياس التجاهات نحو نظام التعلم اللكتروني ()Moodle
 -1الهدف من المقياس:

يهدف المقيام للتعرف على اتجاهات طلبة قسم التعليم االساسي بجامعة األزهر نحو نظام

التعلم االلكتروني ( )Moodleقبل وبعد تطبيق نظام التعلم االلكتروني (.)Moodle

 -2أبعاد المقياس:

لتحديد أبعاد مقيام االتجاه قام الباحث باالطالع على األبحاث والدراسات التربوية التي تناولت إعداد

مقاييم لالتجاهات مثل دراسة( :الباتع )2669 ،واستخلص الباحث المجاالت الثالثة التالية:
أ -السعي نحو استخدام نظام موديل.

ب -أهمية استخدام نظام الموديل.
ج-

متعة استخدام نظام الموديل.
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 -3صياغة فقرات المقياس:

وضع الباحث مجموعة من الفقرات تدور حول أبعاد المقيام الثالثة ،وقد تم استخدام مقيام

ليكرت لقيام استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان المتعلقة باتجاهات الطلبة نحو نظام التعلم
االلكتروني ( )Moodleحسب جدول رقم (:)1-9
جدول ( :)4-9درجات مقياس ليكرت
االستجابة

أوافق بشدت

أوافق

محايد

أعارض

الدرجة

5

4

3

2

أعارض بشدت
1

وبلغ عدد فقرات المقيام ( )22فقرت موزعة على خمسة أبعاد كما في الجدول التالي:
جدول رقم ()4-11

مجالت مقياس التجاهات نحو نظام التعلم اللكتروني ( ، )Moodleوعدد فقرات كل بعد
وأرقام فقراته.

أرقام الفقرات

السعي الستخدام نظام موديل

9-7

عدد الفقرات
9

م
7

المجاالت

2

أهمية استخدام نظام الموديل.

26 -76

76

0

متعة استخدام نظام الموديل.

21 -27

9

المجموع

21

 -4صدق المقياس:
يقصد بصدق المقيام أن تقيم أسئلة المقيام ما وضعت لقياسه ،وقام الباحث بالتأكد من صدق
المقيام بطريقتين:
 -1صدق المحكمين:
عرض الباحث المقيام على مجموعة من المحكمين وقد طلب الباحث من المحكمين إبداء

آرائهم من حيث:

 صدق الفقرات في قيام ما وضعت ألجله. -دقة الصياغة اللفظية ومالءمتها.
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 نوع كل فقرت من حيث السلبية وااليجابية. إضافة الفقرات التي يرونها مناسبة. -مدى كفاية ووضوح التعليمات.

وقد استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات
المقدمة ،وبذلك خرج المقيام في صورته النهائية ليصب عدد فقراته( )21فقرت.
 -2صدق المقياس:
أول :التساق الداخلي
يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرت من فقرات المقيام مع المجال الذي
تنتمي إلية هذه الفقرت ،وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي للمقيام وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين كل فقرت من فقرات مجاالت المقيام والدرجة الكلية للمجال نفسه.
 -3ثبات المقياس:
يقصد بثبات المقيام أن تعطي هذه المقيام نفم النتيجة لو تم إعادت توزيع المقيام أكثر
من مرت تحت نفم الظروف والشروط ،أو بعبارت أخرى أن ثبات المقيام يعني االستقرار في نتائج
المقيام وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادت توزيعها على أفراد العينة عدت مرات خالل فترات
زمنية معينة.
أولا :نتائج التساق الداخلي:
تم التأكد من صدق االتساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال
من المجاالت والدرجة الكلية للمقيام كما هو موض في جدول (:)1-77
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جدول ()4-11
معامل الرتباط بين كل درجة كل مجال من المجالت المقياس والدرجة الكلية للمقياس
الختيار القبلي
م

.0

.2

.3

المجال

السعي الستخدام
نظام موديل

أهمية

استخدام

متعة

استخدام

نظام الموديل.

الموديل.

الختبار البعدي

معامل

القيمة

مستوى

معامل

القيمة

الرتباط

الحتمالية

الدللة

الرتباط

الحتمالية

0.890

*0.000

دالة

إحصائياً

1.000

*0.000

عند 1.15
1..53

*0.000

دالة

إحصائياً

1..00

*0.000

عند 1.15
1.530

*0.002

دالة

إحصائي ًا

عند 1.15

100

1..03

*0.000

مستوى الدللة
دالة إحصائياً
عند 1.15

دالة إحصائياً
عند 1.15

دالة إحصائياً
عند 1.15

جدول ()4-12

يوضح معامل الرتباط بين كل فقرة من المجال األول والدرجة الكلية للمجال نفسه
االختيار القبلي
الفقرت

م

1

2

3

4

5

6

7

.

0

أتمنى أن أحول مقرراتي التقليدية إلى التعلم
االلكتروني (الموودل) .
سأنص زمالئي بضرورت استخدام التعلم االلكتروني

(الموودل).

أحرص على تعلم كل ما يتعلق بالتعلم االلكتروني

(الموودل).

أساعد زمالئي الذين لديهم صعوبات في التدريب
على التعلم االلكتروني (الموودل).
التدريب على التعلم االلكتروني (الموودل) أمر
صعب ويحتاج جهد ووقت كبير
أتمنى أن تتوافر لدي مصادر متنوعة في التعلم
االلكتروني (الموودل).
ال أرغب في استخدام التعلم االلكتروني (الموودل).
أرغ في أن يكون مجال بحثي في الماجستير عن
التعلم االلكتروني (الموودل).
أتناقش مع زمالئي حول كيفية استخدام التعلم
االلكتروني (الموودل).

االختبار البعدي

معامل

القيمة

مستوى

معامل

القيمة

مستوى

االرتباط

االحتمالية

الداللة

االرتباط

االحتمالية

الداللة

1.000

*0.008

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.010

0.499

*0.005

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.002

0.632

*0.000

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.000

0.459

*0.011

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.053

0.619

*0.000

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.055

0.724

*0.000

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.002

0.749

*0.000

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.00.

1.010

*0.000

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.0.0

1.3.0

*0.033

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.3.2

*0.028

*0.008

*0.000

*0.012

*0.000

*0.006

*0.000

*0.000

*0.037

يوض جدول ( )1-72معامل االرتباط بين كل فقرت من فقرات المجال األول والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن فقرات المجال األول تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً ،حيث
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دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965
دالة
إحصائياً
عند
6965

تراوحت معامالت االرتباط في االختبار القبلي بين ( )6.121 -6.177وفي االختبار البعدي بين

( ،)69155-69167وهذا يدل على أن المجال األول وفقراته تتمتع بمعامل صدق عالي.
الجدول ()4-13
يوضح معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للبعد
االختيار القبلي
م

1

الفقرت
التعلم من خالل التعلم االلكتروني
(الموودل) مضيعة للوقت.

معامل

القيمة

مستوى

معامل

القيمة

مستوى

االرتباط

االحتمالية

الداللة

االرتباط

االحتمالية

الداللة

1.020

*0.020

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.030

أؤيد استخدام التعلم االلكتروني (الموودل)
2

في كافة المراحل التعليمية والمقررات

االختبار البعدي

1.000

*0.005

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.500

*0.016

*0.002

دالة
إحصائياً
عند 6965
دالة
إحصائياً
عند 6965

الدراسية.
3

التعلم االلكتروني (الموودل) يعد من أقوى
نظم إدارت المقررات في التعليم االلكتروني

1.520

*0.003

التعلم من خالل التعلم االلكتروني
4

(الموودل) ال يراعي الفروق الفردية بين

1.500

*0.001

دالة
إحصائيا ً
عند 6965
دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.010

1.000

*0.000

*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965
دالة
إحصائياً
عند 6965

الطالب .
أتوقع أن تزيد مهارتي في التعليم
5

االلكتروني باستخدامي التعلم االلكتروني

1.003

*0.000

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.00.

*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965

(الموودل).
6

يتميز التعلم االلكتروني (الموودل) بمرونة
كبيرت في إدارت المقررات االلكترونية.

1.011

*0.000

التعلم االلكتروني (الموودل) تجعل
0

الطالب أكثر فعالية ونشاط من خالل ما

1.530

*0.002

تتيحه لهم من فعاليات.
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دالة
إحصائيا ً
عند 6965
دالة
إحصائيا ً
عند 6965

1.020

1.0.0

*0.000

*0.006

دالة
إحصائياً
عند 6965
دالة
إحصائياً
عند 6965

التعلم من خالل التعلم االلكتروني
.

(الموودل) سيحدث ثورت في التعليم

1.502

*0.004

دالة
إحصائيا ً
عند 6965

*0.004

1.510

دالة
إحصائياً
عند 6965

االلكتروني.
0

أعتز لتوفر التعلم االلكتروني (المودل) في
جامعتي.

1.01.

*0.000

ستساعد خصائص ومميزات التعلم
01

االلكتروني (الموودل) على نشر التعليم

1.00.

*0.008

دالة
إحصائيا ً
عند 6965
دالة
إحصائيا ً
عند 6965

*0.000

1.01.

*0.000

1.035

دالة
إحصائياً
عند 6965
دالة
إحصائياً
عند 6965

االلكتروني.

يوض جدول ( )1-70معامل االرتباط بين كل فقرت من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن فقرات المجال الثاني تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً ،حيث
تراوحت معامالت االرتباط في االختبار القبلي بين ( )6.170 -6.121وفي االختبار البعدي بين

( ،)69129-69101وهذا يدل على أن المجال الثاني وفقراته تتمتع بمعامل صدق عالي.
الجدول ()4-14
يوضح معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية للمجال
الختيار القبلي
م

1

2

3

الفقرة
استخدام التعلم االلكتروني (الموودل) في
التعليم مجهد.
التعلم االلكتروني (الموودل) معقد وصعب
التعامل معه.

أتجنب قراءت كل ما يتعلق التعلم االلكتروني
(الموودل).

معامل

القيمة

الرتباط

الحتمالية

1.010

*0.000

1.010

*0.027

1.035

*0.016
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الختبار البعدي
مستوى
الدللة
دالة
إحصائيا ً
عند
6965
دالة
إحصائيا ً
عند
6965
دالة
إحصائيا ً
عند
6965

معامل

الرتباط

القيمة

الحتمالية

مستوى
الدللة

1.050

*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965

1.500

*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965

1.000

*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965

امتنع
0

عن

استخدام التعلم

االلكتروني

(الموودل) بمجرد انتهائي من األنشطة

1.550

*0.001

المكلف بها.
5

0

التعلم االلكتروني (الموودل) يثير ويجذب
انتباهي.
أشعر بالملل عندما اتعامل مع التعلم
االلكتروني (الموودل).

1.012

*0.028

1.00.

*0.009

التعليم التقليدي أفضل بكثير من التعليم
0

االلكتروني من خالل التعلم االلكتروني

1.003

*0.000

(الموودل).
.

استخدام التعلم االلكتروني (الموودل) في
التعليم مجهد.

1.500

*0.004

دالة
إحصائيا ً
عند
6965
دالة
إحصائيا ً
عند
6965
دالة
إحصائيا ً
عند
6965
دالة
إحصائيا ً
عند
6965
دالة
إحصائيا ً
عند
6965

1.053
*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965

1.505

*0.001

دالة
إحصائياً
عند 6965

1.05.

*0.000

دالة
إحصائياً
عند 6965

1.001

1.53.

*0.000

*0.002

دالة
إحصائياً
عند 6965
دالة
إحصائياً
عند 6965

يوض جدول ( )1-71معامل االرتباط بين كل فقرت من فقرات المجال الثالث والدرجة الكلية
للمجال ،والذي يبين أن فقرات البعد الثالث تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً ،حيث تراوحت
معامالت االرتباط في االختبار القبلي بين ( )6.070 -6.162وفي االختبار البعدي بين (-69509

 ،)69059وهذا يدل على أن المجال الثالث وفقراته تتمتع بمعامل صدق عالي.
ثالثا :ثبات المقياس:
للتحقق من ثبات مقيام االتجاه نحو نظام التعلم االلكتروني ( ،)Moodleتم حساب الثبات
لمقيام االتجاه بطريقة ألفا – كرونباخ  Alphaحيث قام الباحث بتطبيق المقيام ثم حساب معامل
ألفا كرونباخ لقيام الثبات ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (:)1-75
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جدول ()4-15
يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس
معامل ألفا

مستوى

عدد الفقرات

كرونباخ

الدللة

 .7االول :السعي الستخدام نظام موديل

9

69907

دالة عند 6967

 .2الثاني :أهمية استخدام نظام الموديل.

76

69977

دالة عند 6967

 .0الثالث :متعة استخدام الموديل.

9

69999

دالة عند 6967

جميع مجالت المقياس

21

69950

دالة عند 6967

م

المجال

يتض من الجدول أن معامالت الثبات مرتفعة وقد بلغ معدل الثبات العام للفقرات مقيام االتجاه
( )69950وهو ثبات عال يشير على صالحية المقيام.

خطوات الدراسة:
 -7االطالع على أساليب التدريم الحديثة ،والخلفية النظرية للتعليم عن بعد ونظم التعليم االلكتروني
شبكة االنترنت المستخدمة في التعلم.
 -2مراجعة األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت التعليم عن بعد ونظم التعليم االلكتروني
والدراسات التي وظفت نظم التعليم االلكتروني في التعلم بغرض االستفادت منها في إجراء الدراسة.
 -0بعد االطالع على األدب التربوي واستشارت أهل الخبرت وجد الباحث أن مهارات التخطيط اليومي
للدروم التي يجب أن يكتسبها الطلبة المعلمون هي ثمانية مهارات ،وبعد األخذ بآراء المختصين
توصل الباحث إلى مهارات التخطيط اليومي وتصنيفها.
 -1اختيار مهارات التي سيجري تطبيق الدراسة عليها  :األهداف ،الخبرات السابقة ،الوسائل التعليمية،
طرائق التدريم ،اإلجراءات ،التمهيد ،التقويم ،الواجب البيتي.
 -5أعداد أدوات الدراسة المتمثلة في االختبار المهارات ومقيام االتجاه ومن ثم عرضها على
مجموعة من المحكمين المختصين من أساتذت جامعيين ،ومشرفين تربويين ،ومعلمين للتأكد من
صالحية أدوات الدراسة للتطبيق.
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 -0تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من طلبة قسم التعليم األساسي بجامعة األزهر-
غزت  ،وتم حساب صدق وثبات أدوات الدراسة والوقت الالزم للتطبيق.
 -1تم اختيار عينة الدراسة من شعب مساق طرق تدريم العلوم والصحة المدرسية.
 -9تم تطبيق االختبار التحصيلي على طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ومقيام االتجاه قبلياً
على طلبة المجموعة التجريبية.
 -9قام الباحث بحجز موقع انترنت يتكون من مساحة واسم على شبكة االنترنت ،ثم تم تثبيت نظام
 Moodleعلى الموقع ،حيث تم إنشاء عضوية لكل طالب من طالب العينة التجريبية التي ستتعلم
من خالل نظام  ،Moodleثم تم إضافتهم إلى مساق طرق تدريم العلوم والصحة الذي تم إنشائها،
ثم قام الباحث بتدريب الطالب من خالل مختبر الحاسوب داخل الجامعة على كيفية التعامل مع نظام
.Moodle
 -76قام الباحث بإعداد محاضرات مهارات التخطيط اليومي بشكل ورقي لطلبة المجموعة الضابطة
وبشكل الكتروني مع طلبة المجموعة التجريبية بشكل محوسب.
 -77تم تطبيق تجربة الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  2672/2677م،
واستغرقت مدت التطبيق شهرين.
 -72تم تطبيق االختبار التحصيلي ،ومقيام االتجاه بعد إجراء الدراسة على طلبة المجموعات
التجريبية والضابطة.
 -70معالجة نتائج الدراسة إحصائياً.
 -71عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.
 -75تقديم بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
قام الباحث بتفريغ وتحليل المقيام من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for
 ، (SPSS the Social Sciencesتم استخدام االختبارات اإلحصائية الالمعلمية ،وذلك ألن مقيام
ليكرت هو مقيام ترتيبي وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
-7

المتوسط الحسابي والوزن النسبي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ويفيد الباحث في وصف
عينة الدراسة.

-2

اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات المقيام.

-0

معامل ارتباط سبيرمان ( )Spearman Correlation Coefficientلقيام درجة
االرتباط للفقرات الزوجية.

-1

معامل جتمان لقيام درجة االرتباط للفقرات الفردية.

-5

استخدام اختبار ت ( )T-testلعينتين مستقلتين.

-0

معامل إيتا إليجاد حجم التأثير.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة

الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتها

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق خطواتها من

خالل التحقق من أسئلة الدراسة ،ومناقشة تلك النتائج وتفسيرها ،كما يتضمن التوصيات والمقترحات

التي تم استخالصها ،وفيما يلي توضيح لنتائج الدراسة:

إجابة السؤال األول للدراسة الذي ينص على:
ما البرنامج المقترح الذي يعتمد على توظيف نظام  Moodleإلكساب طلبة التعليم
األساسي بجامعة األزهر بغزة مهارات التخطيط للدروس؟

تمت اإلجابة على هذا السؤال كاآلتي:

 .9تحديد مهارات التخطيط اليومي للدروس الواجب إكسابها لطلبة التعليم األساسي عن طريق
االستعانة باألدب التربوي والمختصين بهذا المجال كما هو موضح في الفصل الثاني ص

( )31-53وتم تحديدها بالمها ارت التالية:
أ -األهداف العامة والخاصة
ب -التعلم القبلي
ج -التمهيد
د -التقويم
ه -طرق إجراءات التدريس
و -مصادر وأدوات التعلم
ز -الواجب البيتي
ح -غلق الدرس

 .2تم بناء البرنامج المقترح للدراسة كما هو موضح في الفصل الرابع صفحة (.)75-87
 .5تم تحديد المالمح الرئيسية للبرنامج المقترح المعزز بنظام  Moodleكما هو موضح في
ملحق(.)4

إجابة السؤال الثاني للدراسة الذي ينص على:

ما فاعلية البرنامج المقترح في إكساب طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر بغزة مهارات

التخطيط اليومي للدروس؟
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ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضيات التالية:

 -1تنص على" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) .0.0≤αبين
متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبلي".

 -2تنص على " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0≤αبين
متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي".

أوالا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) .0.0≤αبين متوسط درجات
المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبلي.

وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين

متوسطات تحصيل طالب المجموعتين القبلي والبعدي حيث كانت النتائج على النحو التالي:
جدول ()5-1

نتائج اختبار (ت) للمقارنة بين مستويي طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار
مهارات التخطيط اليومي للدروس (القبلي)
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

9622
9633.

المجموعة

العدد

التجريبية

50

36.5

الضابطة

50

3630

قيمة ت

06589

الداللة
اإلحصائية

غير دالة

قيمة (ت ) الجدولية عند مستوي ( ).0.5بدرجات حرية (1011 = )55

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم ( )3-9أن قيمة (ت) المحسوبة أصغر
من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )αأكبر من ( )0603على مستوى اختبار
مهارات التخطيط اليومي للدروس (القبلي) ،وهذا يعني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
( ).0.0≤αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات
التخطيط اليومي للدروس القبلي.
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ثانيا :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ).0.0≤αبين متوسط درجات
المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.

وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين

متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبلي والبعدي حيث كانت النتائج على
النحو التالي:
جدول رقم()5-2
نتائج اختبار "ت" للفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التخطيط اليومي
للدروس (البعدي)
م
االختبار البعدي

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

465
3684

المجموعة

العدد

الضابطة

50

9.693

التجريبية

50

2463.

قيمة ت

71.2

الداللة
اإلحصائية

دالة

قيمة (ت) الجدولية عند مستوي ( ).0.5بدرجات حرية (  = )55القيمة الجدولية (.)1011

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم ( )3-2أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )αأصغر من ( )0603على مستوى اختبار
مهارات التخطيط اليومي للدروس (البعدي) ،وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
( ).0.0≤αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات
التخطيط اليومي للدروس البعدي ،وهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية.
وهذا يعني أن استخدام نظام  Moodleفي إكساب طلبة التعليم األساسي لمهارات

التخطيط اليومي للدروس حقق نتائج أفضل من الطريقة المعتادة ،وبالتالي ترفض فرضية الدراسة

الصفرية.
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وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " "η 2باستخدام برنامج SPSS

ويوضح الجدول التالي مستويات التأثير لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير كما يلي:

جدول رقم ()5-3
الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التاثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم
التاثير لكل من " "d" ," 2
حجم التاثير
األداة المستخدمة
كبير
متوسط
صغير
2

0609

D

060.
063

0.2

0694
067

ويوضح الجدول ( )3-4قيمة "ت" وقيمة"" وقيمة "" إليجاد حجم تأثير نظام  Moodleفي

االختبار البعدي لمهارات التخطيط اليومي للدروس :

جدول ()5-4
2
قيمة "ت" وقيمة "  " وقيمة " "Dإليجاد حجم تأثير نظام  Moodleالختبار مهارات
التخطيط اليومي
D
T
حجم التأثير
درجة الحرية
م
2
االختبار

التحصيلي

31

71.2

0.084

0.37

متوسط

2
بالنسبة لحجم التأثير على الدرجة الكلية لالختبار بلغت قيمة  )06084( وبلغت قيمة

 ،)0637( Dوهذا يعني أن حجم التأثير متوسط مما يدل على أن المتغير المستقبل (نظام
 )Moodleله تأثير على المتغير التابع (مهارت التخطيط اليومي للدروس) بدرجة متوسطة لصالح
المجموعة التجريبية.

ويرجع السبب في ذلك من منظور الباحث إلى:
 -9اس تتتخدام نظ تتام ال تتتعلم االلكترون تتي  Moodleس تتاعد الطلب تتة عل تتى اكتس تتاب مه تتارات التخط تتيط
الي تتومي لل تتدروس وذل تتك م تتن خ تتالل اس تتتجاباتهم م تتع المواق تتف التعليمي تتة الت تتي تتطل تتب اس تتتخدام تل تتك

المهارات.
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 -2نظام التعلم االلكتروني  Moodleمشوق ويثير الدافعية للعملية التعليمية إلمكانية احتتواء نظتام
 Moodleعلتتى ملفتتات تعليميتتة تحتتتوي علتتى متتؤثرات حركيتتة تجتتذب اهتمتتام الطلبتتة ،ممتتا أدى إلتتى
زيادة قدرتهم على إكسابهم مهارات التخطيط اليومي للدروس.

 -5نظتام  Moodleمتن البرمجيتات مفتوحتة المصتدر والتتي تتدعم كثيت اًر متن اللغتات فتي وقتت واحتد
ومنها اللغة العربية ،األمر الذي ساعد الطلبتة فتي ستهولة تعامتل الطلبتة متع البرنتامج ،ممتا نتتج عنته

ارتفاع ثقة الطالب نحو استخدامه.

 -4اإلرشتتادات والتوجيهتتات التتتي قتتدمت للطلبتتة متتن قبتتل الباحتتث أثنتتاء تعلتتيم الطلبتتة أدى إلتتى تنميتتة

الثق تتة ف تتي التعل تتيم باس تتتخدام نظ تتام  moodleواالتص تتال التف تتاعلي ،وك تتذلك التحص تتيل ف تتي مه تتارات

التخطيط اليومي للدروس.

 -3التفاعلي تتة ف تتي النظ تتام المع تتد تت تتيح للطلب تتة التعام تتل الجي تتد م تتع أنم تتاط االتص تتال الفع تتال ،وك تتذلك
التحصتتيل واكتستتاب الجوانتتب المتعتتددة للمعرفتتة ،حيتتث يستتتطيع الطالتتب إعتتادة التتدرس أكثتتر متتن م ترة

فالمعلومات والمعارف تتسم بالتفاعلية ،وهذا ساعد على تنمية الثقة في التعليم اإللكتروني واالتصال
التفاعلي.

 -.مناقشتتة المشتترف ألستتئلة الطلبتتة عبتتر نظتتام التتتعلم االلكترونتتي  Moodleلتته إيجابيتتة فتتي حتتل
األسئلة التي تواجه الطالب في أي وقت.

 -8ال تتتعلم م تتن خ تتالل نظ تتام ال تتتعلم االلكترون تتي  Moodleواس تتتخدام الحاس تتوب يع تتد أس تتلوباً جدي تتداً

للتدريس يخرج عن المألوف.

 -7تعتتدد أنت تواع التقتتويم ف تتي نظتتام  ،Moodleوك تتذلك تن تتوع التقتتويم ب تتين أستتئلة مقالي تتة وموض تتوعية
وتجميتتع م تواد تعليميتتة مرتبطتتة بمهتتارات التخطتتيط اليتتومي للتتدروس باإلضتتافة إلتتى التغذيتتة الراجعتتة

الفورية كل هذا وغيره ساعد على زيادة التحصيل والتفاعل مع النظام.

إجابة السؤال الثالث للدراسة الذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) .0.0≤αبين متوسطات درجات

اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية تعزى نظام moodle؟
ولإلجابتتة علتتى هتتذا الس تؤال تتتم صتتياغة الفرضتتية الثالثتتة والتتتي تتتنص علتتى :ال توجتتد ف تروق

ذات داللت تتة إحصت تتائية عنت تتد مست تتتوى داللت تتة (  ) .0.0≤αبت تتين متوست تتطات درجت تتات اتجاهت تتات طلبت تتة
المجموعة التجريبية تعزى لنظام ."moodle
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وللتحقق من هذه الفرضية قام الباحث باستخدام اختبار "ت" للتعرف على الفروق بين

متوسطات درجات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو استخدام نظام  Moodleحيث كانت
النتائج على النحو التالي:
جدول رقم()5-5

يوضح نتائج اختبار "ت" للفرق بين متوسطات درجات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو
استخدام نظام Moodle
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التجريبية (قبل استخدام نظام )Moodle

50

4690

06428

التجريبية (بعد استخدام نظام )Moodle

50

5677

06533

المجموعة

العدد

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

2690

دالة

قيمة (ت) الجدولية عند مستوي ( ).0.5بدرجات حرية (20.4 = )25

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول السابق رقم ( )3-3أن قيمة (ت) المحسوبة أكبر من
قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )αأصغر من ( )0603نحو استخدام نظام
 ،Moodleوهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) .0.0≤αبين
متوسطات درجات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية تعزى لنظام  moodleبعد استخدامه.
وهذا يعني أن استخدام نظام  Moodleفي إكساب طلبة التعليم األساسي لمهارات
التخطيط اليومي للدروس حقق نتائج أفضل من الطريقة المعتادة ،وبالتالي ترفض فرضية الدراسة

الصفرية.

يمكن تفسير النتيجة السابقة بما يلي:

 -1ساعد نظام  Moodleعلى توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد في أن يكون دور

المتعلم ايجابياً بحيث يتعلم في مناخ يبحث فيه عن المعلومة ،ويعبر عن أفكاره

المختلفة والمتنوعة والجدية لآلخرين بحرية.

 -2ساهم نظام  Moodleعلى زيادة القدرة على التواصل مع الباحث طوال أوقات

اليوم وارسال الرسائل للباحث ،وقد ساعد أيضاً في تنمية الثقة الستخدام نظام

 Moodleواالتصال التفاعلي والتحصيل لدى الطلبة الذين استخدموا نظام .Moodle
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 -3وفر نظام  Moodleللطلبة بيئة تعليمية مناسبة لم تشعرهم بالملل ،وساعدتهم
على التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهتهم أثناء التعامل النظام.

-4ما عرضه نظام  Moodleللطلبة من مثي ارت عديدة بعيدة عن التقيد والروتين كان
له أثر ايجابي على اتجاه الطلبة نحو نظام .Moodle

 -0يتوفر في نظام  Moodleدعم لللغة العربية مما ساعد على سهولة تعامل الطلبة
مع النظام ،مما نتج عنه ارتفاع ثقة الطالب نحو استخدامه.

توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي بما يلي:
 -9ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في التعليم وخاصة الحاسوب واالنترنت ،لما له األثر
االيجابي في تنمية الجانب المعرفي لدى المتعلمين.

 -2ضرورة استخدام نظام الموديل لما له من إيجابية في التواصل واالتصال مع المتعلمين
وتواصل المتعلمين مع بعضهم.

 -5ضرورة استخدام نظام الموديل ألهميته في التمركز حول الطالب ،مما يجعل المتعلم
يحتفظ بالمادة العلمية لفترة طويلة.

 -4تفعيل مقررات الكترونية على نظام  Moodleفي الجامعات التي ال تستخدم هذا النظام.

مقترحات الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة الحالية والنتائج التي توصلت إليها ،يقترح الباحث إجراء
البحوث والدراسات التالية:
 -9تصميم وتجريب برامج الكترونية مقترحة على غرار البرنامج المقترح في مساقات آخرى.
 -2دراسة أثر نظام الموديل ( )Moodleعلى تعزيز التعلم المدمج.
 -5دراسة واقع استخدام نظام الموديل ( )Moodleوالمعوقات التي تحول دون اإلفادة منه.
 -4إجراء دراسة مقارنة بين نظام الموديل( )Moodleونظام()WEBCT
(.)BLACKBOARD

ونظام

 -3تقويم الجامعات الفلسطينية من ناحية التعليم االلكتروني ومعوقات تفعيل المقرررات
االلكترونية بالجامعات الفلسطينية.
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المراجــع

 أوًلاً:المراجعًالعربية
 ثانيًاً:المراجعًاألجنبية
ً

قائمةًالمراجع
أوًلاً:المراجعًالعربية
*ًالقرآنًالكريمً.
 .1ﺃﺒﻭ لﺒدة  ،ﺴﺒﻊ (  : )1891مباﺩﺉ ًالقياس ًالنفسي ًوالتقييم ًالتربوي ،ﻁ  ،4ﻋﻤـﺎﻥ :
ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﻋﻤﺎل الﻤطﺎﺒﻊ التﻌﺎونﻴﺔ .

 .2أحﻤد ،ﻤحﻤد ﻋﺒد القﺎدر ( :)1881طرق ًالتدريس ًالعامةً ،القاهرة :ﻤكتﺒﺔ النهضﺔ
الﻤصرﻴﺔ ،ط.2
 .3آﺴتﻴتﺔ ،دالل ﻤلحس وﻋﻤر ﻤوﺴى ﺴرحﺎن ( :)2001تكنولوجيا ًالتعليم ًوالتعليمً
اإللكتروني ،دار وائل للنشر والتوزﻴﻊ ،ﻋﻤﺎن.

ًإدارةً
 .4األشقر ،ﻋﺒد الكرﻴم ،ﻋقل ،ﻤﺠدي ﺴﻌﻴد (ً :)2008تطوير ًاألداء ًالكيفي ًلبرنامج ً
المحتوى ًالتعليمي ًفي ًالجامعة ًاإلسالمية ًبغزة ،ﻤﺠلﺔ الﺠﺎﻤﻌﺔ االﺴالﻤﻴﺔ ،الﻤﺠلﺔ،11

الﻌدد ،2ص .110-123

 .1األغـ ــﺎ ،حﺴـ ــﺎن ( :)1881البحـــــرًالتربـــــويًهنا ـــــر ًمناهجـــــ ًأدواتـــــ  ،ط ،2الﺠﺎﻤﻌـ ــﺔ
اإلﺴالﻤﻴﺔ ،غزة.
 .6الﺒﺎتﻊ ،حﺴن ( :)2001نموذجًمقترحًلت ميمًالمقرراتًهبرًالنترنت ،ورقﺔ ﺒحثﻴﺔ ﻤقدﻤﺔ
للﻤؤتﻤر الدولي األول الﺴتخدام تكنولوﺠﻴﺎ الﻤﻌلوﻤﺎت واالتصﺎالت في تطوﻴر التﻌلﻴم قﺒل

الﺠﺎﻤﻌي ،ﻤدﻴنﺔ ﻤﺒﺎرك ﺒﺎلﺴﺎدس ﻤن أكتوﺒر.

 .1التودري ،ﻋوض حﺴﻴن ( :)2004المدرسة ًاللكترونية ًوأدوات ًحديثة ًللمعلم ،الرﻴﺎض:
ﻤكتﺒﺔ الراشد ،ط.2
 .9الحﺴنﺎوي وآخرون ،ﻤوفق (  :) 2001أثرًاستخدامًالنترنتًفيًتعلمًمادةًاإللكترونيكً
في ًتح يل ًواتجاهات ًالطلبة ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒغداد ،الﻤﻌهد

التقني.
 .8الحصﻴن ،ﻋﺒد اهلل ﻋلي ( :)1883تدريسًالعلوم ،الرﻴﺎض :ﺒﻴت الترﺒﻴﺔ للنشر والتوزﻴﻊ،
ط.2
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 .10الحﻴلﺔ ،ﻤحﻤد ﻤحﻤود ( :)1888الت ميم ًالتعليمي ًنظرية ًوممارسة ،ﻋﻤﺎن :دار
الﻤﺴﻴرة.
 .11الخزندار ،نﺎئلﺔ وﻤهدي ،حﺴن (  :) 2006تكنولوجيا ًالحاسوب ًفي ًالتعليم ،الطﺒﻌﺔ
األولى ،غزة – فلﺴطﻴن.
 .12الخلﻴفﺔ ،حﺴن ﺠﻌفر( :)1881التخطيطًللتدريسًواألسئلةًال فيةًرؤيةًمنهجيةًجديدة.
الﺒﻴضﺎء:ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤر الﻤختﺎر،ط.1
 .13الخلﻴلي ،خلﻴل وحﻴدر ،ﻋﺒد اللطﻴف وﻴونس ،ﻤحﻤد ( ،)2003تدريسًالعلومًفيًمراحلً
التعليمًالعام ،دﺒي :دار القلم ،ط.2

 .14الدﻤرداش ،صﺒري ( :)1886أساسيات ًتدريس ًالعلوم ،ﻤكتﺒﺔ الفالح للنشر والتوزﻴﻊ،
ط.1
 .11الدوﺴري ،راشد حﻤﺎد (ً:)2003القياسًوالتقويمًالتربويًالحدير ،ﻋﻤﺎن :دار الفكر.
 .16الزﻋﺎنﻴن ،ﺠﻤﺎل (  : )2002التغيرات ًالعلمية ًوالتكنولوجية ًالمتوقعة ًفي ًمطلع ًالقرنً
الحادي ًوالعشرين ًفي ًالمجتمع ًالفلسطيني ًودور ًالتربية ًالعلمية ًفي ًمواجهتها ،ﻤﺠلﺔ

الﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ ،الﻤﺠلد(  ، ) 10الﻌدد( . ) 2
 .11الﺴﻌدي ،سلطان بن حمد ( :)2010فاهلية ًاستخدام ًنظام  Moodleفي ًتنميةًبعضً
مهارات التفكيرًالرياضيًوالتح يلًالدراسيًلدىًطالبًال فًالسابعًاألساسي ،رﺴﺎلﺔ
ً
ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ صحﺎري ،ﻋﻤﺎن.

 .19الﻌﺒد الكرﻴم ،ﻤشﺎﻋل (  :) 2009واقعًاستخدامًالتعليمًاللكترونيًفيًمدارسًالمملكةً
األهليةًبمدينةًالرياض ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ الﻤلك ﺴﻌود ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ،

الﺴﻌودﻴﺔ.
 .18الﻌرﻴفي ،ﻴوﺴف (  :) 2004التعليم اإللكتروني ،ﺒحث ﻤقدم لﻤؤتﻤر التﻌلﻴم االلكتروني-
ﻤدارس الﻤلك فﻴصل ﺒﺎلرﻴﺎض ،الرﻴﺎض.
 .20الﻌفتﺎن ،ﺴﻌود (  :) 2008درجةًاستخدامًطلبةًالجامعةًالعربيةًالمفتوحةًللتعلمً

اللكترونيًمنًوجهةًنظرًأهضاءًهيئةًالتدريسًوالطلبةًفيًالجامعة ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر
ً
غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎن الﻌرﺒﻴﺔ ،كلﻴﺔ الدراﺴﺎت الترﺒوﻴﺔ الﻌلﻴﺎ ،األردن.

 .21الكثﻴري ،راشد والنصﺎر ،صﺎلح ( :)2004المدخلًللتدريس ،ط.1
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 .22الكلوب ،ﺒشﻴر ﻋﺒد الرحﻴم ( :)1882التكنولوجياًفيًهمليةًالتعلمًوالتعليم ،ﻋﻤﺎن :دار
الشروق للنشر والتوزﻴﻊ ،ط.2
 .23الكلوب ،ﺒشﻴر ﻋﺒد الرحﻴم ( :)2001التكنولوجياًفيًهمليةًالتعلمًوالتعليم ،ﻋﻤﺎن :دار
الشروق للنشر والتوزﻴﻊ ،ط.2
 .24الﻤﺒﺎرك ،أحﻤد (  :) 2004أثر ًالتدريس ًباستخدام ًالف ول ًالفتراضية ًهبر ًالشبكةً

العالمية ً" ًالنترنت ً" ًهلى ًتح يل ًطالب ًكلية ًالتربية ًفي ًتقنيات ًالتعليم ًوالت الً
بجامعةًالملكًسعود ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ الﻤلك ﺴﻌود ،كلﻴﺔ

الترﺒﻴﺔ،

الﺴﻌودﻴﺔ.

 .21الﻤوﺴوي ،ﻋالء ﺒن ﻤحﻤد ( :)2001متطلبات ًتفعيل ًالتعليم ًاللكتروني ،ورقﺔ ﻋﻤل
ﻤقدﻤﺔ للﻤلتقى األول للتﻌلﻴم االلكتروني والتﻌلم ﻋن ﺒﻌد ﺒﺎلرﻴﺎض في ﺠﻤﺎد األول

1428ه.

 .26الﻤوﺴى ،ﻋﺒد اهلل (  :) 2003التعليم ًاللكتروني ،ورقﺔ ﻋﻤل ﻤقدﻤﺔ لﻤؤتﻤر ﻤدرﺴﺔ
الﻤﺴتقﺒل ،ﺠﺎﻤﻌﺔ الﻤلك ﺴﻌود ،الﺴﻌودﻴﺔ.
 .21الﻤوﺴي ،ﻋﺒد اهلل (  :) 2002استخدام ًتقنية ًالمعلومات ًوالحاسوب ًفي ًالتعليمً
األساسي ،الطﺒﻌﺔ األولى ،الرﻴﺎض – الﺴﻌودﻴﺔ.

 .29النﺠﺎر حﺴن ﻋﺒد اهلل (ً:)2008تقويمًمحتوىًبعضًمساقاتًمتطلباتًالجامعةً

اإلسالميةًبغزة – المبنيةًهلىًالوسائطًفائقةًالتداخلً–ًالمدرجةًضمنًبيئة Moodle
منفرد ،ﻤﺠلﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴكندرﻴﺔ .الﻤﺠلد التﺎﺴﻊ ﻋشر ،الﻌدد األول ص.12-22

 .28الهوﻴدي ،زﻴد ( :)2006استراتيجيات ًمعلم ًالرياضيات ًالفعال ،اإلﻤﺎرات :دار الكتﺎب
الﺠﺎﻤﻌي.
 .30الوالي ،ﻤهﺎ ( :)2001مستوىًجودةًموضوهاتًاإلح اءًالمتضمنةًفيًكتبًرياضياتً
مرحلةًالتعليمًاألساسيًبفلسطينًفيًضوءًمعاييرًالمجلسًالقوميًلمعلميًالرياضيات،

رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر ( غﻴر ﻤنشورة )  ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،الﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ ،غزة.
 .31الوكﻴل ،حلﻤي احﻤد و الﻤفتي ،ﻤحﻤد أﻤﻴن ( ،)1889المناهج ً ًالمفهومً ،العنا رً،
األسس،التنظيماتً،التطوير ،القﺎهرة :ﻤكتﺒﺔ االنﺠلو الﻤصرﻴﺔ.

 .32ﺒلوم،ﺒنﺠﺎﻤﻴن وكراثوول ،دﻴفﻴد وﻤﺎﺴﻴﺎ،ﺒرترام ( :)1894نظامًت نيفًاألهدافًالتربوية،
ترﺠﻤﺔ :الخوالدة ،ﻤحﻤد وﻋودة ،صﺎدق :دار الشروق،ط.1
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 .33ﺒﺴﻴوني ،ﻋﺒد الحﻤﻴد (  :) 2001التعليمًاللكترونيًوالتعليمًالجوال ،القﺎهرة :دار الكتب
الﻌلﻤﻴﺔ.
 .34ﺒنﺠر ،فوزي صﺎلح والﺴﺒحي ( :)1886طرقًالتدريسًواستراتيجيات  ،ﺠدة :دار زهران
للنشر والتوزﻴﻊ ،ط.1
 .31ﺒني ﺠﺎﺒر ،ﺠودت وآخرونً)0222(ً،مدخلًإلىًهلمًالنفسً،ﻋﻤﺎن :دار الثقﺎفﺔ للنشر
والتوزﻴﻊ والدار الﻌلﻤﻴﺔ الدولﻴﺔ.
 .36ﺠﺎﺒر ﻋﺒدالحﻤﻴد وﻋالء كفﺎفي ( :)1886معجمًهلمًالنفسًوالطبًالنفسي ،دار النهضﺔ
الﻌرﺒﻴﺔ ،القﺎهرة.

 .31ﺠﺎﺒر ،ﺠﺎﺒر ﻋﺒد الحﻤﻴد وزاهر ،فوزي والشﻴخ ،ﺴلﻴﻤﺎن الخضري ( :)1894مهاراتً
التدريسً،القاهرة  :دار النهضﺔ الﻌرﺒﻴﺔ ،ط.1

 .39ﺠﺎﻤﻌﺔ الﻤلك خﺎلد -الﺒواﺒﺔ االلكتروني:
http://elc.kku.edu.sa/What-is-e-learning
 .38ﺠﺎن ،ﻤحﻤد صﺎلح ( :)2002المرشدًالنفيسًإلىًأسلمةًالتربيةًوطرقًالتدريس،ﻤكتﺒﺔ
ﺴﺎلم،ط.2
 .40ﺠودة ،وﺠدي (  :) 2008أثر ًتوظيف ًالرحالت ًالمعرفية ًهبر ًالويب ً( ً Web

ً )Questsفي ًتدريس ًالعلوم ًهلى ًتنمية ًالتنور ًالعلمي ًلطالب ًال ف ًالتاسعً

األساسي ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،الﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،غزة.

 .41حﺴن ،ﻴﺎﺴﻴن زﻴدان (ً :)2000فعاليةًبرنامجًمقترحًفيًمهارةًالتساؤلًللطالبًمعلميً

الرياضياتًللتعليمًالبتدائيًهلىًاكتسابًواستخدامًهذ ًالمهارةًوهلىًالتفاهلًاللفظيً

أثناءًتدريسًالرياضيات ،ﻤﺠلﺔ الﺒحث في الترﺒﻴﺔ وﻋلم النفس ،الﻤﺠلﺔ ( ،)13الﻌدد،4
ص .134-108

 .42حنﺎوي ،ﻤﺠدي (  :) 2001اتجاهاتًالمشرفينًاألكاديميينًنحوًالنترنتًواستخداماتهاً
في ًالتعليم ًفي ًجامعة ًالقدس ًالمفتوحة ًفي ًفلسطين ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة،

ﺠﺎﻤﻌﺔ النﺠﺎح الوطنﻴﺔ ،كلﻴﺔ الﻌلوم اإلنﺴﺎنﻴﺔ ،فلﺴطﻴن.
 .43داود ،ﻋزﻴز حنﺎ( :)1891دراساتًوًقراءاتًنفسيةًوًتربوية  ،القﺎهرة :ﻤكتﺒﺔ االنﺠلو
الﻤصرﻴﺔ.
 .44زﻴتون ،حﺴن حﺴﻴن ( :)1888ت ميمًالتدريسً:رؤيةًمنظومية ،القﺎهرة ،ﻋﺎلم الكتﺎب.
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 .41زﻴتون ،ﻋﺎﻴش ( :)2003أساليب ًتدريس ًالعلوم ،ﻋﻤﺎن :دار الشروق للنشر
والتوزﻴﻊ،ط.4
 .46زﻴتون ،كﻤﺎل ﻋﺒد الحﻤﻴد( :)2004التدريس ًنماذج ًومهارات  ،القﺎهرة :ﻋﺎلم الكتب،
ط.1
 .41ﺴﺎلم ،أحﻤد ﻤحﻤد ،ﺴراﻴﺎ ،ﻋﺎدل الﺴﻴد ( :)2003منظومة ًتكنولوجيا ًالتعليم ،الرﻴﺎض:
ﻤكتﺒﺔ الراشد.
 .49ﺴﺎلم ،ﻤهدي ﻤحﻤود .الحلﻴﺒي ،ﻋﺒد اللطﻴف ﺒن حﻤد ( :)1889التربية ًالميدانيةً
وأساسياتًالتدريس ،الرﻴﺎض :ﻤكتﺒﺔ الﻌﺒﻴكﺎن ،ط.2

 .48ﺴرحﺎن ،ﻤحﻤد ﻋﻤر ﻤوﺴى (ً"ً:)1883اتجاهاتًمعلميًالموادًالعلميةًفيًالمرحلةً
الثانويةًنحوًتكنولوجياًالتعليمًفيًمديرةًالتربيةًوالتعليمًلمنطقةًهماًالكبرى" ،رﺴﺎلﺔ

ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،الﺠﺎﻤﻌﺔ األردنﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن.
 .10ﺴﻌد ،ﻤحﻤود حﺴﺎن ( :)1888التربيةًالعمليةًبينًالنظريةًوالتطبيق ،ﻋﻤﺎن :دار الفكر،
ط.1
 .11ﺴالﻤﺔ ،صﺒحي (  :) 2001منهاج ًالتكنولوجيا ًوالعلوم ًالتطبيقية ًأهداف ًوبنيت ً
المنهجية ومتطلباتًتنفيذ  ،ﻋﻤﺎن ،األردن ،الرئﺎﺴﺔ الﻌﺎﻤﺔ لوكﺎلﺔ الغوث الدولﻴﺔ.

 .12ﺴالﻤﺔ ،ﻋﺒد الحﺎفظ (  :) 2001أثرًاستخدامًشبكةًالنترنتًهلىًالتح يلًالدراسيً
لطلبةًجامعةًالقدسًالمفتوحةً–ًفرعًالرياضً–ًفيًمقررًالحاسوبًفيًالتعليم ،ﻤﺠلﺔ
الﻌلوم الترﺒوﻴﺔ والنفﺴﻴﺔ ،الﻌدد األول ،الﻤﺠلد الﺴﺎدس ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ الﺒحرﻴن.
 .13ﺴند ران ،راﻤي (  :) 2006واقعًاستخدامًأهضاءًهيئةًالتدريسًبجامعةًتشرينًلشبكةً
النترنتًفيًالبحرًالعلمي ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ تشرﻴن ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ،

ﺴورﻴﺎ.
 .14ﺴﻴد ،فتح الﺒﺎب ﻋﺒد الحلﻴم(" :)1899برنامجًإدخالًالكمبيوترًفيًالتعليمًباسكتلندا"ًً:
تجربةًًتستحقًًالدراسة ،ﻤﺠله تكنولوﺠﻴﺎ التﻌلﻴم ،الﻤركز الﻌرﺒي للتقنﻴﺎت الترﺒوﻴﺔ،

الكوﻴت.
 .11شحﺎته ،حﺴن والنﺠﺎر ،زنﻴب ( :)2001معجمًالم طلحاتًالتربويةًوالنفسية ،القﺎهرة:
الدار الﻤصرﻴﺔ اللﺒنﺎنﻴﺔ،ط.1
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 .16طﻌﻴﻤه ،رشدي أحﻤد (:)1889المعلم ًكفايات ً ،إهداد ً ،تدريب  ،ﻤصر :دار الفكر
الﻌرﺒي.
 .11ﻋﺎشور ،ﻤحﻤد ( :)2008فعاليةًبرنامجً ًmoodleفيًاكتسابًمهاراتًالت ميمًثالثيً
األبعادًلدىًطلبةًتكنولوجياًالتعليمًبالجامعةًاإلسالمية ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة،

الﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ،غزة.
 .19ﻋﺎﻤر ،طﺎرق (  :) 2001التعليمًوالمدرسةًاللكترونية ،القﺎهرة :دار الﺴحﺎب.
 .18ﻋﺒد الحﺎفظ ﻤحﻤد ﺴالﻤﺔ( :)1883وسائلًالت الًوالتكنولوجياًفيًالتعليم ،ط،1
ﻋﻤﺎن :دار الفكر للطﺒﺎﻋﺔ والنشر.

 .60ﻋﺒد الحﺎفظ ،تﺎﻤر (  :) 2001أثرًاختالفًنمطيًالتعلمًالتعاونيًهلىًت ميمًواجهةً
تفاهلً فحاتًشبكةًالمعلوماتًالدولية ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ حلوان،

كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،ﺴورﻴﺎ.
 .61ﻋﺒد الحﻤﻴد ،ﺒراهﻴم (  :) 2002اتجاهاتًطلبةًالجامعةًنحوًالنترنتًواستخدام ًفيً
هالقتهما ًبالتح يل ًالدراسي ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشور ،ﺠﺎﻤﻌﺔ القﺎهرة ،قﺴم ﻋلم

النفس ،القﺎهرة.
 .62ﻋﺒد الﺴالم ،ﻋﺒد الﺴالم ﻤصطفى (ً ،)2006أساسيات ًالتدريس ًوالتطوير ًالمهنيً
للمعلم ،اإلﺴكندرﻴﺔ :دار الﺠﺎﻤﻌﺔ الﺠدﻴدة.

 .63ﻋﺒداهلل ،ﻋزة (" :)1881فاهليةًبرنامجًتدريبيًلطلبةًالتربيةًالعمليةًبالدبلومًالعامةًفيً
تنميةًمهارةًطرحًاألسئلة" ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة.

 .64ﻋطﻴو ،ﻤحﻤد نﺠﻴب ( :)2006طرق ًتدريس ًالعلوم ًبين ًالنظرية ًوالتطبيق ،الرﻴﺎض:
ﻤكتﺒﺔ الراشد ،ط.1
 .61ﻋفﺎنﺔ ،وائل (ً:)2003أثرًاستخدامًالحاسوبًكوسيلةًتعليميةًفيًتح يلًطلبةًال ف

الخامس ًاألساسي ًفي ًوحدة ًالمساحة ،رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،ﺠﺎﻤﻌﺔ النﺠﺎح

الوطنﻴﺔ في نﺎﺒلس ،فلﺴطﻴن.
 .66ﻋقل ،ﻤﺠدي ﺴﻌﻴد (  :) 2001فاهليةًبرنامجً ً WEBCTفيًتنميةًمهاراتًت ميمً
األشكالًالمرئيةًالمحوسبةًلدىًطالباتًكليةًتكنولوجياًالمعلوماتًبالجامعةًاإلسالمية،

رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،الﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ ،غزة.

 .61ﻋﻴد ،ﺒراهﻴمً: )2000( .هلمًالنفسًالجتماهي ،القﺎهرة :ﻤكتﺒﺔ زهراء الشرق.
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 .69فتح اهلل ،ﻤندور ﻋﺒد الﺴالم ( :)2003وسائلًوتقنياتًالتعليم ،الرﻴﺎض :ﻤكتﺒﺔ الرشد.
 .68فطﻴم لطفي (ً:)1881المدخلًإلىًهلمًالنفسًالجتماهيً،القﺎهرة ،ﻤكتﺒﺔ االنﺠلو
الﻤصرﻴﺔ.
 .10فالته ،ﺒراهﻴم ﻤحﻤود ( :)2004العملية ًالتربوية ًفي ًالمدرسة ًالبتدائية ًأهدافهاً
ووسائلهاًوتقويمها ،ﻤكﺔ الﻤكرﻤﺔ ،ط.2

 .11قطﺎﻤي ،نﺎﻴفﺔ ( :)2003مهاراتًالتدريسًالفعال ،ﻋﻤﺎن :دار الفكر ،ط.1
 .12قندﻴل ،ﻴس ﻋﺒد الرحﻤن ( :)2000التدريسًواهدادًالمعلم ،دار النشر الدولي.
 .13لﺒﻴب ،رشدي( :)1891معلم ًالعلوم ًمسؤوليات ًأساليب ًهمل ًإهداد ًنمو ًالعمليً
والمهني ،القﺎهرة :ﻤكتﺒﺔ األنﺠو الﻤصرﻴﺔ ،ط.2

 .14ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن خﺒراء تدرﻴس الﻌلوم ( :)2002دليل ًتدريس ًالعلوم ًفي ًالتعليم ًالعام،
الرﻴﺎض :الﻤركز الﻌرﺒي للﺒحوث الترﺒوﻴﺔ لدول الخلﻴج ،ﻤكتﺒﺔ الترﺒﻴﺔ الﻌرﺒي لدول الخلﻴج.
 .11ﻤحﻤد ،نﺒﻴل الﺴﻴد ( :)2011فاهلية ًمقرر ًالكتروني ًلتنمية ًمهارات ًاستخدام ًنظامً
موودلًلدىًطالبًالدراساتًالعليا وأثر ًهلى ًالتح يلًالمعرفيًودافعيةًالنجاز ،رﺴﺎلﺔ

ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒنهﺎ.
 .16ﻤحﻤود ،ﻋﺒد الرزاق ﻤختﺎر( :)2009فعالية ًبرنامج ًإلكتروني ًمقترح ًباستخدام ًنظامً
موودل )  (moodleفي ًتنمية ًالثقة ًفي ًالتعليم ًاإللكتروني ًوالت ال ًالتفاهليً
وتح يل ًالطالب ًفي ًمقرر ًطرق ًتدريس ًالعلوم ًالشرهية ،ﻤﺠلﺔ القراءة والﻤﻌرفﺔ،

الﺠﻤﻌﻴﺔ الﻤصرﻴﺔ للقراءة والﻤﻌرفﺔ –  EARLكلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن شﻤس.2009،
 .11ﻤرﻋي ،توفﻴق والحﻴلﺔ ،ﻤحﻤد ( :)2002طرائقًالتدريسًالعامة ،األردن ،دار الﻤﺴﻴرة.
أثرًاستخدامًأسلوبيًالمجموهاتًالبريديةًوالموسوهاتًالعلميةً
ً
 .19ﻤقﺒل ،أحﻤد (:)2010
هلى ًالتح يل ًفي ًمبحر ًالتكنولوجيا ًلدى ًطالب ًال ف ًالعاشر ًواتجاهاتهم ًنحوها،

رﺴﺎلﺔ ﻤﺎﺠﺴتﻴر غﻴر ﻤنشورة ،الﺠﺎﻤﻌﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ ،كلﻴﺔ الترﺒﻴﺔ ،غزة.
 .18ﻤنصور ،ﻋلي( :) 2001

التعلم ًونظريات  .ﻤدﻴرﻴﺔ الكتب والﻤطﺒوﻋﺎت الﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،

ﻤنشورات ﺠﺎﻤﻌﺔ تشرﻴن ،الالذقﻴﺔ.
 .90ﻤوﺴى ،ﻋﺒد الحكﻴم ﻤﺒﺎرك ( :)1881التدريبًأثناءًالخدمة ،ط.1
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 .91نﺎفﻊ ،ﺴﻌﻴد ﻋﺒده (" :)1880فاهلية ًبرنامج ًلتدريب ًالطالب ًالمعلمين ًهلى ًاستخدامً
استراتيجيات ًاألسئلة ًالشفوية ًفي ًتحسين ًأدائهم ًالتدريسي ًوتح يل ًتالميذهمً

واحتفاظهمًبالتعلم" ،الﻤؤتﻤر الﻌلﻤي الثﺎني ﺒﺎلﺠﻤﻌﻴﺔ الﻤصرﻴﺔ للﻤنﺎهج وطرق التدرﻴس،
ﻋداد الﻤﻌلم :التراكﻤﺎت والتحدﻴﺎت ،الﻤﺠلد األول ،اإلﺴكندرﻴﺔ ،ص  -361ص.399
 .92نشوان ،ﻴﻌقوب حﺴﻴن ( :)2001الجديدًفيًتعليمًالعلوم ،ﻋﻤﺎن :دار الفرقﺎن ،ط.1
 .93نصﻴر ،ﻴوﺴف ( :)2001الحاس ًوب ،الﻤنظﻤﺔ اإلﺴالﻤﻴﺔ للترﺒﻴﺔ و الﻌلوم و الثقﺎفﺔ.
 .94ﻴحﻴى ،حﺴن ﻋﺎﻴل والﻤنوفي ،ﺴﻌﻴد (ً :)2002المدخل ًهلى ًالتدريس ًالفعال ،الدار
الصولتﻴﺔ للنشر والتوزﻴﻊ ،ط.1
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المالحــق

ملحق رقم ( ) 1
قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
م

االسم

التخصص

مكان العمل

1

د .فتحية لولو

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

الجامعة اإلسالمية

2

د .إبراهيم حامد األسطل

دكتوراه مناهج وطرق التدريس

الجامعة اإلسالمية

3

د.عدنان مصطفى دلول

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

جامعة األقصى

4

د.ختام إسماعيل السحار

دكتوراه علم نفس

الجامعة اإلسالمية

5

د ,منور عدنان نجم

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

الجامعة اإلسالمية

6

د .عون محيسن

دكتوراه علم نفس

جامعة األقصى

7

د .منير سعيد عوض

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

جامعة األقصى

8

أ .أيمن محمود العكلوك

ماجستير مناهج وطرق تدريس

مشرف تربوي بو ازرة التربية والتعليم

9

أ .ماهر أحمد البزم

ماجستير أصول تربية

معلم بو ازرة التربية والتعليم

11

أ.خليل محمود عسقول

ماجستير علم نفس

مرشد تربوي بو ازرة التربية والتعليم

12

أ.بسام محمد العجرمي

ماجستير مناهج وطرق تدريس

معلم بوكالة الغوث

13

أ.صالح أحمد موسى

ماجستير مناهج وطرق تدريس

معلم بو ازرة التربية والتعليم

14

أ.هاني محمود كالب

ماجستير علوم

معلم بو ازرة التربية والتعليم

15

أ.أشرف أبو العجين

ماجستير مناهج طرق التدريس

و ازرة التربية والتعليم
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ملحق رقم ()2
جامعة األزهر
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

السيد  /ــة ........................................................ :حفظه اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

الموضوع :تحكيم مقياس اتجاهات الطالب نحو نظام موديل
يقوم الباحث  /عثمان مازن دحالن بإجراء بحث تربوي بعنوان:

"فاعلية فاعلية برنامج معزز بنظام  moodleإلكساب طالبات التعليم األساسي جبامعة
األزهر مهارات للتخطيط اليومي للدروس واجتاهاهتن حنوه" ،للحصول على درجة الماجستير
من كلية التربية بجامعة األزهر بغزة.
ولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا المقياس في ضوء خبرتكم في هذا المجال
من حيث :
 كفاية العبارات في تغطية االتجاه نحو نظام موديل

 مدى سالمة ومالئمة الصياغة اللفظية لطلبة قسم التعليم األساسي
 نوع كل عبارة من حيث السلبية وااليجابية
 حذف واضافة ما تراه مناسبا

شاكراً لكم حسن تعاونكم وداعياً املوىل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير
الباحث:عثمان دحالن
721

التعليمات
عزيزي الطالب:
فيما يلي مجموعة من العبارات التي تتعلق باتجاهاتك التعلم االلكتروني (المودل) والتي
قد توافق على بعضها بينما قد ال توافق على البعض اآلخر.
لذا ُيرجى منك قراءة كل عبارة بدقة ثم تقرر مدى موافقتك أو عدم موافقتك عليها بوضع ( )في

المكان المحدد لذلك على يسار كل عبارة.
مثال:

درجة الموافقة علي الفقرة
الرقم

1

الفقرة

أعارض
أوافق
أوافق محايد أعارض
بشدة
بشدة

استمتع بالحصول علي المعلومات حول المقرر باستخدام تقنيات
التعلم االلكتروني (المودل) .



الحظ أن الطالب الذي أوضح رأيه في العبارة موافق على أن استخدام التعلم االلكتروني (المودل)
وتقنياته بشدة.
واآلن اق أر العبارات في الصفحة التالية جيداً وأجب عنها بعناية مع العلم أن هذا المقياس
ألغراض البحث العلمي وليس له عالقة بدرجاتك في المساق.

الباحث
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درجة الموافقة علي الفقرة
الرقم

الفقرة
مناسبة

البعد األول :السعي الستخدام نظام موديل
1

أتمنى أن أحول مقرراتي التقليدية إلى التعلم االلكتروني (الموودل) .

2

سأنصح زمالئي بضرورة استخدام التعلم االلكتروني (الموودل).

3

أحرص على تعلم كل ما يتعلق بالتعلم االلكتروني (الموودل).

4

أساعد زمالئي الذين لديهم صعوبات في التدريب على التعلم االلكتروني (الموودل).

5

التدريب على التعلم االلكتروني (الموودل) أمر صعب ويحتاج جهد ووقت كبير

6

أتمنى أن تتوافر لدي مصادر متنوعة في التعلم االلكتروني (الموودل).

7

ال أرغب في استخدام التعلم االلكتروني (الموودل).

8

أرغب في أن يكون مجال بحثي في الماجستير عن التعلم االلكتروني (الموودل).

9

أتناقش مع زمالئي حول كيفية استخدام التعلم االلكتروني (الموودل).

11

أتجنب المشاركة في أي دورة تدريبية متعلقة التعلم االلكتروني (الموودل).

11

أتمنى أال أدرس أي مقرر من خالل التعلم االلكتروني (الموودل).

البعد الثاني :أهمية استخدام نظام الموديل
1

التعلم من خالل التعلم االلكتروني (الموودل) مضيعة للوقت.

2

أؤيد استخدام التعلم االلكتروني (الموودل) في كافة المراحل التعليمية والمقررات
الدراسية.

3

التعلم االلكتروني (الموودل) يعد من أقوى نظم إدارة المقررات في التعليم
االلكتروني

4

التعلم من خالل التعلم االلكتروني (الموودل) ال يراعي الفروق الفردية بين الطالب .

5

أتوقع أن تزيد مهارتي في التعليم االلكتروني باستخدامي التعلم االلكتروني
(الموودل).
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غير
مناسبة

مالحظات

6

يتميز التعلم االلكتروني (الموودل) بمرونة كبيرة في إدارة المقررات االلكترونية.

7

التعلم االلكتروني (الموودل) تجعل الطالب أكثر فعالية ونشاط من خالل ما تتيحه
لهم من فعاليات.

8

التعلم من خالل التعلم االلكتروني (الموودل) سيحدث ثورة في التعليم االلكتروني.

9

أعتز لتوفر التعلم االلكتروني (المودل) في جامعتي.

11

ستساعد خصائص ومميزات التعلم االلكتروني (الموودل) على نشر التعليم
االلكتروني.

11

يتيح التعلم االلكتروني (الموودل) وسائل متعددة لالتصال بين الطلبة والعاملين
تزامنيا وال تزامنيا.

البعد الثالث :متعة استخدام الموديل
1

استخدام التعلم االلكتروني (الموودل) في التعليم مجهد.

2

التعلم االلكتروني (الموودل) معقد وصعب التعامل معه.

3

أتجنب قراءة كل ما يتعلق التعلم االلكتروني (الموودل).

4

امتنع عن استخدام التعلم االلكتروني (الموودل) بمجرد انتهائي من األنشطة المكلف
بها.

5

التعلم االلكتروني (الموودل) يثير ويجذب انتباهي.

6

أشعر بالملل عندما اتعامل مع التعلم االلكتروني (الموودل).

7

التعليم التقليدي أفضل بكثير من التعليم االلكتروني من خالل التعلم االلكتروني
(الموودل).

8

أقضي وقتا أكثر في دراسة المقرر بالتعلم االلكتروني (المودل).

9

استمتع بالمشاركة في التعلم االلكتروني (المودل).
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ملحق ()3

جامعة األزهر
عمادة الدراسات العليا

كلية التربية

قسم المناهج وطرق التدريس

اختبار قياس مهارات التخطيط اليومي للدروس
إعـداد الباحث
عثمان مازن دحالن
إشراف الدكتور

إشراف الدكتور

عطا حسن درويش

سامي سليم أبو ناصر
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عزيزي الطالب:

تعليمات االختبار

يهدف هذا االختبار إلى قياس مهاارات للتخطايط الياومل للادروس لاد طلباة التعلايم األساسال بجامعاة
األزهر فل كتاب العلوم للصف الرابع األساسل.

أرجااو ااجابااة عااة أسااالة هااذا االختبااار بكاال دقااة وعنايااة علمي ااب بااتة نتااااج هااذا االختبااار ستسااتخدم فقااط

ألغراض البحث ولة يطلع على هذه النتااج أحد سو الباحث.
أرجو قراءة التعليمات التالية قبل البدء بعملية اإلجابة:

 -2يتكااوة هااذا االختبااار مااة  35ساالاالب مااة نااوعية همااا المقااالل المقاانة و االختيااار مااة متعااددس لكاال ساالال
أربع إجابات ثالثة منها خاطاة وواحدة منها فقط صحيحة.

 -1اقا أر كاال ساالال هواجاباتااو جيااداب وحاادد ااجابااة الصااحيحةس ثاام

ااع مربااع حااول الرمااز الاادال علااى ااجابااة

الصحيحة.

وفل ما يلل مثاال محلوال لتو يح طريقة ااجابة:

ما الهدف العام لهذا الدرس:
أ-

أة يتعرف الطالب على أهمية ال وء.

ب -أة يذكر الطالب بعض استخدامات ال وء.
ت -أة يتعرف الطالب على سلوك ال وء .
ث -أة يدرك الطالب أهمية ال وء .

فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ هي ذات الرمز (أ) ،لذا نضع مربع حول الرمز (أ) على الخيار كما هو مبين أعاله

ما الهدف العام لهذا الدرس:
أ-

أة يتعرف الطالب على أهمية ال وء.

ب -أة يذكر الطالب بعض استخدامات ال وء.
ت -أة يتعرف الطالب على سلوك ال وء .
ث -أة يدرك الطالب أهمية ال وء .

الباحث
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اقرأ وفكر ثم أجب عن األسئلة التالية:

 -1الهدف العام لهذا الدرس هو:
أ-

أة يتعرف الطالب على أع اء الجهاز
اله مل.

ب-

أة يستوعب الطالب مما يتكوة الجهاز اله مل
.

ت-

أة يذكر الطالب وظيفة الجهاز اله مل .

ث-

أة يميز الطالب بية أجزاء الجهاز اله مل .

-2أحد األهداف السلوكية مناسب لهذا للدرس هو:
أ-

أة يعرف الطالب الجهاز اله مل .

ب-

أة يدرك الطالب أجزاء الجهاز اله مل .

ت-

أة يعدد الطالب أع اء الجهاز اله مل.

ث-

أة يستوعب الطالب مكونات الجهاز اله مل .

-3التقويم التكويني للهدف السابق هو:
أ-

قارة بية مكونات الجهاز اله مل.

ب-

ما وظيفة البعلوم .

ت-

يفهم مكونات الجهاز اله مل .

ث-

اذكر مكونات الجهاز اله مل.

-4المتطلب السابق لهذا الدرس هو:
أ-

كيف يحدث الصوت؟

ب-

ما مصادر الصوت ؟

ت-

ما المقصود بالصوت ؟

ث-

عدد بعض استخدامات الصوت .

-5الهدف السلوكي المناسب للدرس هو:
أ-

أة يشرح الطالب كيفية حدوث الصوت .

ب-

أة يستنتج الطالب أهمية الصوت .

ت-

أة يقارة بية الطبل والمزمار.

ث-

أة يدرك الطالب كيفية حدوث الصوت .
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 -6التمهيد األكثر مناسبة لهذا الدرس هو:
أ-

يقوم المعلم بتشغيل أي داارة كهربااية مثال مصباح غرفة الصف ثم إطفااو ويستل المعلم السالال التالل:

كيف انتقلت الكهرباء إلى المصباح؟

ب -يقوم المعلم بإح ار مجموعة صور لمصابيح م ياة ثم يعر ها على الطالب ويستل المعلم لسالال
التالل :كيف انتقلت الكهرباء إلى المصباح؟

ت -يقوم المعلم بإح ار مجموعة صور لمصابيح غير م ياة ثم يعر ها على الطالب ويستل المعلم لسالال
التالل :كيف انتقلت الكهرباء إلى المصباح؟

ث -هذا الدرس جديد وال يحتاج إلى تمهيد .

 -7يتوقع أن يكون هدف النشاط السابق هو:

أ-

 -8التقويم التكويني المناسب للهدف السابق هو:

أ-

أة يصنف الطالب الكاانات الحية.

تصنف الكاانات الحية إلى مجموعتية اذكرها ؟

ب -أة يذكر الطالب المقصود بالتصنيف .

ب -ما المقصود بالتصنيف .

ت -أة يبية الطالب أهمية التصنيف .

ت -اذكر أهمية التصنيف .

ث -قارة بية التصنيف واسم الجنس ؟

ث -أة يقارة الطالب بية التصنيف واسم الجنس.
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 -9الطريقة األكثر مناسبة لشرح هذا الدرس:
أ-

حل المشكالت

ب-

لعب األدوار

ت-

التعلم الذاتل

ث-

الشرح على السبورة

 -11ما اإلجراءات التعليمية التعلمية الناسبة
لتحقيق الهدف التالي" :أن يتعرف الطالب على أهمية
السماد"؟

اكتب في نقاط مختصرة.

....................................................
....................................................
....................................................
.......................................... ..........
....................................................

....................................................
....................................................

....................................................
....................................................

................................................... .
....................................................

....................................................
....................................................
...........
 -11المتطلب السابق لهذا الدرس هو:
أ-

ما هو المغناطيس؟

ب-

ما مصادر المغناطيس ؟

ت-

ما خواص المغناطيس ؟

ث-

عدد بعض استخدامات المغناطيس.

 -12يتوقع أن يكون الهدف السلوكي لهذا الدرس:
أ-

أة يعرف الطالب خصااص المغناطيس.

ب-

أة يدرك الطالب خصااص المغناطيس.

ت-

أة يذكر الطالب خصااص المغناطيس.

ث-

أة يستوعب الطالب خصااص
المغناطيس.

 -13ما اإلجراءات المناسبة لتحقيق الهدف
السابق؟

...................................................
...................................................

........................................... ........
...................................................
...................................................

...................................................
...................................................
...................................................
........................................ ...........
....................
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 -14يمكن أن يكون الواجب البيتي األكثر مناسبة

هو:

أ-

التمييز ما بية األجهزة المذكورة فل
الدرس.

ب-

ذكر استخدامات لمجموعة أخر مة
األجهزة تستخدم بالبيت ولم تذكر فل
الدرس.

ت-

ذكر آلية عمل األجهزة الكهربااية .

ث-

عمل تقرير عة مخاطر األجهزة
الكهربااية

 -15الهدف العام لهذا الدرس هو:
أ-

أة يتعرف الطالب على أجزاء العية.

ب-

أة يستوعب الطالب مما يتكوة العية.

ت-

أة يذكر الطالب وظيفة العية .

ث-

أة يميز الطالب بية أجزاء العية.

-16األهداف السلوكية األكثر مناسبة لهذا للدرس

هو:

أ-

أة يعرف الطالب العية .

ب-

أة يدرك الطالب أجزاء العية.

ت-

أة يعدد الطالب أجزاء العية.

ث-

أة يستوعب الطالب أجزاء العية.

 -17التعلم السابق لهذا الدرس هو:
أ-

مصادر ال وء.

ب-

تحليل ال وء.

ت-

سلوك ال وء.

ث-

أهمية ال وء.

 -18ما الوسيلة التعليمية المناسبة لهذا الدرس
هو:
أ-

صور للعية.

ب-

مجسم للعية.

ت-

عية حقيقية.

ث-

ال يحتاج لوسيلة تعليمية.
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 -19المشهد المقابل يصلح لـ:
أ-

تمهيد درس الصوت.

ب-

تطبيق عملل.

ت-

نشاط إبداعل.

ث-

فقط وسلة تعليمية تستخدم الحقا

 -21الوسيلة التعليمية األكثر مناسبة لهذا الدرس؟
أ-

ال يحتاج لوسيلة تعليمية .

ب-

صور لخاليا شمسية .

ت-

عينة للخاليا الشمسية

ث-

فليم لخاليا شمسية.

 -21الواجب البيتي المناسب لهذا الدرس:
أ-

أكتب ثالث استخدامات للخاليا الشمسية.

ب-
ت-

اكتب مقاالب علميا عة الخاليا الشمسية .
ما مكونات الخاليا الشمسية.

ث-

تلخص درس اليوم .

 -22قياس المتطلب السابق لهذا الدرس هو:
أ-

ما هل أجزاء البركاة؟

ب-

ما هو البركاة ؟

ت-

ما هل أسباب حدوث البركاة ؟

ث-

ما هل مناطق حدوث البركاة؟
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 -23الهدف العام لهذا الدرس هو:
أ-

أة يتعرف الطالب على أجزاء الزهرة.

ب-

أة يعرف الطالب أجزاء الزهرة.

ت-

أة يفهم الطالب أجزاء الزهرة.

ث-

أة يميز الطالب أجزاء الزهرة.

 -24الوسيلة التعليمية المناسبة لهذا الدرس؟
أ-

صور لزهور.

ب-

مجسم للزهرة.

ت-

عينو مة الزهور.

ث-

فليم يو ح تركيب الزهرة.

 -25الهدف العام لهذا الدرس هو:
أ-

أة يتعرف الطالب على المجموعة

الشمسية.
ب-

أة يعرف الطالب المجموعة الشمسية.

ت-

أة يفهم الطالب المجموعة الشمسية.

ث-

أة يميز الطالب كواكب المجموعة
الشمسية.

 -26الطريقة األكثر مناسبة لهذا الدرس؟
أ-

لعب األدوار.

ب-

المناقشة.

ت-

المحا رة.

ث-

التعلم الذاتل.

 -27المشهد المقابل يصلح لـ:
أ-

تمهيد لدرس لكواكب والنجوم.

ب-

تطبيق عملل مباشر لدرس الكواكب
والنجوم.

ت-

نشاط إبداعل على درس الكواكب
والنجوم.

ث-

غلق لدرس الكواكب والنجوم.
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 -28الطريقة المناسبة لشرح هذا الدرس:
أ-

حل المشكالت

ب-

لعب األدوار

ت-

التعلم الذاتل

ث-

االقاء (المحا رة) .

 -29ما اإلجراءات التعليمية المناسبة لتحقيق
الهدف التالي" :أن يتعرف الطالب على أهمية

الضوء"؟

...................................................
...................................................

................................................ ...
................................ ...................
...................................................

...................................................
................................................ ...
...................................................

...................................................
...................................................

...................................................

.............

-31أحد األهداف السلوكية مناسب لهذا للدرس هو:

أة يتعرف الطالب على األلواة المكونة ل وء

أ-

الشمس
ب-

أة يتعرف الطالب على مصطلح تحليل
األلواة .

ت-

أة يعدد الطالب ألواة الطيف.

ث-

أة يميز لطالب بية ألواة ال وء.

 -31الوسيلة التعليمية المناسبة للدرس المقابل:
أ-

المنشور الزجاجل.

ب-

صورة أللواة الطيف.

ت-

مجسم ل وء الشمس.

ث-

مشاهدة قوس قزح.

-32التقويم التكويني للهدف السابق هو:
أ-

قارة بية ألواة ال وء.

ب-

ما وظيفة ألواة ال وء .

ت-

يفهم مكونات ألواة ال وء .

ث-

اذكر ألواة المكونة ل وء الشمس.
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 -33المتطلب السابق لهذا الدرس هو:
أ-

ما المقصود بعملية التنفس؟

ب-

ما وظيفة الجهاز التنفسل؟

ج-

ما أهمية الجهاز التنفسل؟

د-

صحة وسالمة الجهاز التنفسل؟

 -34اقترح تمهيداً مناسباً لهذا الدرس هو:

.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................

.......................................... ...............
..................................................... ....
................................................... ......
........................................ .................
 -35ما اإلجراءات المناسبة للهدف التالي" :أن يتعرف
الطالب عمليتي الشهيق والزفير"؟

.........................................................
.........................................................

........................................ .................

................................................. ........
.........................................................
.........................................................
.......................................... ...............
.........................................................
.........................................................

.........................................................

 -36ما التقويم المرحلي للهدف السابق؟

.............................. ...........................
.........................................................
.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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