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مستخلص البحث:
هػػدؼ الب ػػح ال ػػال تعػػرؼ راعميػػة برنػػامج تعميمػ مػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات باسػػت داـ
إدارة بيذة تعمـ الكتركنيػة متملمػة رػ ظ نظػاـ "المػكدؿ" ( ،)Moodleكذلػؾ بدػدؼ تعػرؼ تقنيػا
ديلة ر المجاؿ التدريسػ  ،كالػتعمـ المسػتقبم متملمػة رػ ظ تقنيػة الدكلػكجراـ ،كاالتجػا ن ػك
اسػػت دامدا ر ػ التػػدريس ،كطُبػػؽ الب ػػح عمػػس عينػػة مػػف الط ػ

المعممػػيف بالفرمػػة الرابعػػة

طالبػا ،كمػد تػػـ
بشػعبتس البيكلػكج كعمػـ الػنفس بكميػة التربيػة جامعػة المنصػكرة بمػػ ( )061ن
إعداد مجمكعػة مػف المػكاد كاادكا الب ليػةد دعػداد البرنػامج التعميمػ  ،كتملمػ رػ ظ اسػتبانة

بػػمهـ اال تياجػػا التعميميػػة لتنميػػة المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ كاالتجػػا ن ػػك اسػػت دامدا ر ػ
التػػدريس ،كبطامػػة معػػايير تقيػػيـ البرنػػامج التعميمػ  ،كاسػػت داـ طػكا التصػػميـ التعميمػ مػػف
يح (الت ميؿ ،كالتصميـ ،كادنتاج ،كالعرض كالتطبيؽ ،كالتقكيـ)د دعداد البرنػامج ،كتػـ إعػداد
أداتػ الب ػػح متملمػػة رػ ظ ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ ،كمقيػػاس اال تجػػا ن ػػك اسػػت داـ
تقنيػػػة الدكلػػػكجراـ رػػػ التػػػدريس ،كتػػػـ اتبػػػاع المػػػندج شػػػب التجريبػػػ ذك التصػػػميـ التجريبػػػ
مبميػا ،لػـ إجػراج المعالجػة ،لػـ تطبيػؽ أداتػ
لممجمكعة الكا دة ،يػح تػـ تطبيػؽ أداتػ الب ػح ن
صػاذيا بػيف
بعديا عمس عينة الب ح ،كمد أسفر نتػاذج الب ػح عػف كجػكد رػركؽ دالػة إ
ن
الب ح ن
متكسػػط درجػػا

الطػ

المعممػػيف عينػػة الب ػػح بػػالتطبيؽ القبمػ كالبعػػدم رػ أداتػ الب ػػح

لصػػالا التطبيػػؽ البعػػدم ،كمػػا ألبتػ النتػػاذج عػػدـ كجػػكد رػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػا الطػ
المعممػػيف شػػعبة البيكلػػكج كشػػعبة عمػػـ الػػنفس بػػالتطبيؽ البعػػدم رػ أداتػ الب ػػحد ممػػا يػػدؿ
عمػػػس أف البرنػػػامج كػػػاف لػػػ راعميػػػة رػػػ تنميػػػة المعررػػػة بتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ كاالتجػػػا ن ػػػك
است دامدا ر التدريس لدل الط

المعمميف بكمية التربية شعبت البيكلكج كعمـ النفس.

كمما مفتا يةظ التعمـ الذات – نظاـ المكدؿ -تقنية الدكلكجراـ -التدريس.
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Title: An Instructional Program Based on Self-Learning Using Moodle
System to Develop Knowledge of Hologram Technique and the Attitude
towards Using it in Teaching for Student Teachers at the Faculty of
Education.
Abstract
The current research objective is to define the effectiveness of a selflearning learning program using the management of an electronic learning
environment represented by: Moodle system, with the aim of developing
awareness of modern technologies in the teaching field, and future learning
represented in Hologram technology, and applied the research to a group of
students teachers (160 students) in my Department of Biology and Psychology
at the Faculty of Education, Mansoura University. A range of research
materials and tools have been prepared for the preparation of the tutorial in
order to identify the most important educational needs for the development of
awareness of the hologram technique in teaching The parameter scoring of the
tutorial, the use of educational design steps in terms of analysis, design,
production, presentation and application. To prepare the proposed tutorial, the
two research tools were developed in a knowledge test about the program A
measure of the trend towards the use of hologram technology in teaching, and
the experimental approach was followed by the same group, where the two
instruments were applied Then perform the processing, then apply the search
tools remotely to the search sample The results of the research resulted in
statistically significant differences between the average grades of students
teachers sample research by tribal and dimensional application. The results
also showed no differences between the average grades of students in the
Department of Biology and Psychology in the dimensional application of the
research tools. These results indicate that the program has been effective in
developing awareness of hologram technology in the process of teaching
students at the Faculty of Education (the Sample of research).

Keywords: Self-learning - Moodle system - Hologram Technology –
Teaching
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المقدمة:
ن ػػف ا ف نعػػيش طفػػرة نكعيػػة رػ عػػالـ الػػتعمـ الرممػ  ،كالػػذكاج االصػػطناع  ،كأصػػبا
هنػػاؾ عػػالـ ارتراض ػ ر ػ كارػػة المجػػاال د كذلػػؾ نتيجػػة لتطػػكر الصػػناعة ،كتمليرهػػا ر ػ ال يػػاة
العامة ،كعمس البشر أنفسدـ ،كيتملر التعميـ ،كبشكؿ كاضػا بدػذ التػيػ ار العالميػة التػ يجػ
أف نككف عمس كع بما ي دح ر هذا العالـ الجديد ،تس ال نعػان مػف أميػة تكنكلكجيػة تػؤلر
ر تفاع تنا مع ا

ريف ر ال اضر كالمستقبؿ.

ريمتػػاز العصػػر الػػذل نعيش ػ بػػالتطكر المعرر ػ كالتكنكلػػكج  ،كانتشػػار نظػػـ االتصػػاال
ال اسكبية ،كالتكسع ر است داـ شبكة ادنترنػ  ،ككػاف لممؤسسػا التعميميػة النصػي ااكبػر
ل سػػتفادة مػػف ال ػػدما التكنكلكجيػػة عبػػر دمػػج تكنكلكجيػػا المعمكمػػا كاالتصػػاال رػ التعمػػيـ
الذم أنتج مفاهيـ جديدة ر التعميـ ملؿظ التعمػيـ االرتراضػ  ،كالتعمػيـ االلكتركنػ  ،كالػتعمـ عػف
بعػػد ،كال كسػػبة الس ػ ابية ،كمنصػػا إنترن ػ ااشػػياج ،كالكامػػع المعػػزز ،كتفاعػػؿ ادنسػػاف مػػع
ا لة ،كالدكلكجراـ... ،كغيرها مػف المفػاهيـ التكنكلكجيػة التػ سػاهم بػدكر كبيػر رػ ت سػيف
العممية التعميمية كررع كفاجة التعميـ.
كر نفس السياؽ تشػير نػاف مصػطفس ( 0)33 ،4107أف الػتعمـ يتػملر بػمداة التعمػيـ
الت ػ يسػػت دمدا المعمػػـ ،رػػلف التكنكلكجيػػا الرمميػػة الت ػ تعتمػػد عميدػػا معالجػػا الجراريػػؾ مػػف
تكبيػػر ،كتصػػػير ،كتك ػرار ،كتػييػػر أل ػكاف ،كت ريػػؾ ،كاضػػارة تػػملي ار جديػػدة ،كمػػف

لدػػا يػػتـ

تقري ال ب ار غير المباشرة كالرمزية عاليػة التجريػد إلػس ال بػرة المباشػرةد لػتمكف المػتعمـ مػف
تصكر لأل داح ،كالع ما  ،كالتفاع

بشػكؿ أرضػؿ بكليػر مػف الطػرؽ المعتػادة ،ب كػـ مدرتػ

عمس الم اكاة ،كتجسيد المجرد مف المفاهيـ كال قاذؽ.
ظر لتكسع است داما العالـ االرتراض كتقنيات  ،جاج الب ػح ال ػال د ليسػمط الضػكج
كن نا
عمس إ دل التقنيا ال ديلة ،كهػ تقنيػة الدكلػكجراـ  Hologramالتػ تعػد طفػرة جديػدة مػف
التكنكلكجيا ال ديلة تد ؿ عالمنا.

1

يسيز التوثيق في هذا البحث وفقًا لنظام جوعية علن النفس األهزيكية ،اإلصدار السادس :اسن الوؤلف (السنة،
الصفحة):
(American Psychological Association -APA -6 th ED: Author (Year ,page
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كيشير م مد الدادم ( )92 ،4115إلػس أف ركػرة تقنيػة الدكلػكجراـ تػمت بتصػميـ كامػع
ارتراضػ ػػكؿ مػػدل إمكانيػػة د ػػكؿ المػػتعمـ إلػػس عػػالـ كامعػ تػػـ إنشػػاؤ ارتراضػ نػيا ،كهػػك كسػػط
تمامػػا ،رػػالمتعمـ يػػرم نفسػ دا ػػؿ عػػالـ
صػػناع ت يمػ ذك ل لػػة أبعػػاد يشػػب الكامػػع ال قيقػ
ن
المعمكما  ،كتصبا ال برة كاممة كامعية ،ردػذا الكامػع االرتراضػ ييسػر ال صػكؿ عمػس المعررػة

بعػػرض يػػاؿ مصػػطنع مػػف الفػػف التصػػكيرم ،كأدكا تقػػديـ العػػرض تػػؤدم إلػػس معايشػػة الكامػػع
االرتراض .
كيضػػػيؼ أ مػػػد مصػػػطفس ( )057 ،4119أف تقنيػػػة الدكلػػػكجراـ مػػػف إنجػػػا از العمػػػـ
ال ديح كالتكنكلكجيا الرممية الت تمتمؾ اصية رريدة تمكندا مف إعادة تككيف صػكرة ااجسػاـ
جػدا إذا تػـ تصػكير جسػـ با تراريػة رػ غررػة مظممػة،
ااصمية بمبعادها الل ليػة بدرجػة عاليػة ن
كيظدر عمس جزذيا الدكاج صكرة ل لية اابعاد تبدك قيقة لمجسـ ر جميع االتجاها .
كيكضػػػا ررانسػػػيس جينكيػػػز ،كهػػػارر هكايػػػ ( )880 ،0998بمنػػػ تعػػػكد جػػػذكر هػػػذ
التقنيػػة عنػػدما تػػـ التكصػػؿ لمتصػػكير المجسػػـ مػػف مبػػؿ العػػالـ الفيزيػػاذ الدنػػػارم البريطػػان
دينػػيس جػػابكر  Denis Gaborر ػ م اكلػػة من ػ د لت سػػيف مػػكة التكبيػػر ر ػ الميكركسػػكك
ادلكتركن  ،كمد تم ر ظدكر التصكير المجسـ إلس كم ظدكر الميزر عاـ 0961ـ ،كر عػاـ
0964ـ أدرؾ العػالـ أكبػاتنيكس  ،Upatnieksكالعػالـ إيميػ ليػح  Emmitt Leithمػػف
جامعػػة ميشػػيػاف University of Michiganأف الدكلػػكجراـ يمكػػف أف يسػػت دـ ككسػػيط
عػرض ل لػ اابعػادد لػذا مػر ار مػراجة كتطبيػؽ أكراؽ العػالـ  Denis Gaborكلكػف باسػػت داـ
تقنية الميزر ،كمد نج ا ر عرض صكر مجسمة بكضكح كعمؽ كامع .
كتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ م ػػػط اهتمػػػاـ الدراسػػػا رػػػ مجػػػاال متعػػػددة ،رنجػػػد دراسػػػة دينػػػا
الم مػػدم ( )4103اسػػت دم تقنيػػة الدكلػػكجراـ رػػ عمػػارة المتػػا ؼ ،كدراسػػة شػػيماج عبػػد
الكها ( )4102است دم تقنية الدكلػكجراـ رػ المسػرح ،كدراسػة م مػكد إبػراهيـ ( )4102
اهتمػػػ بتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ رػػػ مجػػػاؿ الفنػػػكف كالز ررػػػة ،رػػػ

ػػػيف نجػػػد دراسػػػة دعػػػاج جػػػكدة

( )4107اهتمػ بتقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ مجػػاؿ التسػػكيؽ ،أمػػا ر ػ مجػػاؿ التػػدريس كتكنكلكجيػػا
التعميـ نجد دراسا ظ ) ،Ahmed(2014),Upadhye(2013كأمؿ الق طان كريػـ الم يػذر
( ،)4106ك الػػد م مػػكد

( ،)4106ك نػػاف مصػػطفس ( ،)4107ك

Mavrikios, et

) ،al.(2019كباستقراج هذ الدراسا كت ميمدا نجد أندا أكد عمػس أف تقنيػة الدكلػكجراـ مػف
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التقنيػا ال ديلػة المسػتقبمية التػ يجػ أف ت ظػس بقػػدر كارػر مػف الدراسػة كالب ػح رػ العديػػد
مف المجاال كالت صصا الم تمفة ،ك اصة ر المجاؿ التعميم .
كلك ظ مف

ؿ الدراسا السابقة أن لـ يعد ر كسع المجاؿ التربػكم إال أف يسػتجي

لدذ المست دلا التكنكلكجية الت
مف ذلؾ إال أننا ر

رج عف ادطار المعتاد لمتربيػة ،كأنظمتدػا ،كلكػف بػالرغـ

اجة ماسة إلس نشر المعررة بملؿ هذ التقنيػا ال ديلػة ،كتنميػة االتجػا

ن ك است دامدا ر التدريس الت تعد المػة ااساسية لمتطمبا هذا العصرد رمداج المتعممػيف
مرتبط ارتباطنا كليقنا بكفاجة المعمـ ر التكجي  ،كالتعميـ.
كيعد الط

المعممكف بكميا التربيػة هػـ ااسػاس ااكؿ الػذم يجػ أف ي ظػس ببػرامج

تعميميػػة مػػادرة عمػػس متابعػػة التطػػك ار ر ػ مجػػاؿ الت صػػص ،كالطػػرؽ ،كالتقنيػػا ال ديلػػة ر ػ
التػػدريس الت ػ تعتمػػد عمػػس الب ػػح المسػػتمر ،كالتطمعػػا المسػػتقبميةد اف مػػا يتعمم ػ الط ػ
المعممكف دا ػؿ جػدراف كميػة التربيػة ،كالجكانػ العمميػة ب ارجدػا ،هػك كيفيػة التػدريس لمطػ
ر المدارس مستقب ن ك اصػة رػ ظػؿ االتجاهػا ال ديلػة رػ تػييػر رمسػفة التعمػيـ المصػرم،
كالت كؿ إلس الم تكل الذك كالمقر ار ادلكتركنية كاست داـ ال كاسػ الم مكلػة ،كالػتعمـ عػف

بعد ،كتفعيؿ آليا التعمـ الذات  ،كربط التعمـ ببنؾ المعررة المصرم.
كر ظؿ التقنيا ال ديلة كالتقدـ التكنكلكج كتعػدد مصػادر الػتعمـ لػـ يعػد لممعمػـ الػذم
يركػػز عمػػس فػػظ المعمكمػػا رقػػط مكػػاف يػػذكر ر ػ الػػنظـ التعميميػػة ال ديلػػة الت ػ تركػػز عمػػس
ػػػادر عمػػػس اسػػػػت داـ
ااسػػػالي التكنكلكجيػػػة ال ديلػػػػة ،كهػػػذا يتطمػػػ مػػػػف المعمػػػـ أف يكػػػكف مػ نا
كمكجدػػا
ػر كمرشػ نػدا
التكنكلكجيػػا كادارتدػػا كتكظيفدػػا ر ػ عمميػػة التعمػػيـ ،لػػذلؾ أصػػبا دكر ميسػ نا
ن
لط ب .

ار جديػدة
كر سياؽ متصػؿ يؤكػد غسػاف مطػيط ( )48-47 ،4100عمػس أف هنػاؾ أدك نا
لممعمـ مرتبطة بمربعة مجاال كاسػعة ،كهػ ظ تصػميـ التعمػيـ ،كتكظيػؼ التكنكلكجيػا ،كتشػجيع
تفاعػؿ الطػ

 ،كتطػػكير الػػتعمـ الػػذات لمطػ

د لػػذلؾ يجػ أف يتػػزكد المعمػػـ بمدػػا ار تسػػاعد

عمس تصميـ المادة الدراسية الت يدرسداد لكس يكاك العصر التقنػ المتطػكر الػذم يعتمػد رػ
جػػكهر عمػػسظ الت طػػيط كالتنظػػيـ ،كذلػػؾ بدػػدؼ إ ػراج المػػادة العمميػػة بمسػػمك شػػيؽ ،كبشػػكؿ
متناسػػؽ ،كبػػملكاف كأشػػكاؿ متعػػددة ،مدعم ػ بكػػؿ مػػا هػػك جديػػد ر ػ عػػالـ ادنترن ػ  ،كالكسػػاذط
المتعددة ،كاستراتيجيا التدريس ال ديلة ،كأنشطة التعميـ كالتعمـ ،كأسالي التقكيـ.
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لػػػذلؾ يجػػػ االهتمػػػاـ بلعػػػداد المعمػػػـ كتدريبػػػ مبػػػؿ كبعػػػد ال دمػػػة ،لمكاكبػػػة تكنكلكجيػػػا
المعمكمػػا كاالتصػػاال  ،كمعررػػة كيفيػػة التعامػػؿ معدػػا بمػػا يػػنعكس عمػػس تديذػػة الط ػ

لفدػػـ

العصر التكنكلكج  ،كاالن راط ري  ،كاكتسا مدػا ار التعامػؿ معػ  ،اامػر الػذم درػع البػا لتيف
بضػػركرة تقػػديـ برنػػامج تعميم ػ

مػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات  ،كذلػػؾ بدػػدؼ الكشػػؼ عػػف مدػػا ار

المتعمميف ر الب ح ،كالت رم ،كاالستقصاج ،كت مػؿ مسػذكلية الػتعمـ ،كذلػؾ باسػت داـ تقنيػا
تكنكلكجيػػػة ديلػػػة ،كاسػػػت داـ نظػػػاـ "المػػػكدؿ" ()Moodleد مػػػف أجػػػؿ تنميػػػة المعررػػػة بتقنيػػػة
الدكلكجراـ كاالتجا ن ك است دامدا ر التدريس.
كيعػػد الػػتعمـ الػػذات أ ػػد االسػػتراتيجيا التدريسػػية الت ػ تتمركػػز ػػكؿ المػػتعمـ نفسػػ ،
مدر أكبر مف المسؤكلية تجا عممية التعمـ ،كذلػؾ بدػدؼ تػييػر رمسػفة التعمػيـ
ريصبا مت م ن نا
كالمعممػػيف بدػػدؼ القيػػاـ بالمدػػاـ الم تمفػػة ،كال فػػظ،
القديمػػة الت ػ تركػػز عمػػس تجمػػع الط ػ
كالتػػذكر لممعمكمػػا مػػف أجػػؿ ال صػػكؿ عمػػس الػػدرجا المرتفعػػة ر ػ اال تبػػار الندػػاذ  ،رػػالتعمـ
الػػػذات ي ػػػاكؿ تقػػػديـ الفػػػرص لمطػػػ

رػػػ الت ضػػػير الجيػػػد ،كالب ػػػح ،كالت ػػػرم ،كالمنامشػػػة،

كالمشػػاركة مػػع الػػزم جد لنقػػؿ متعػػة الػػتعمـ ،كلػػيس مجػػرد التفكيػػر رػ ال صػػكؿ عمػس الػػدرجا
المرتفعة.
كنتيجة لذلؾ اهتم الدراسا ببناج برامج ماذمػة عمػس الػتعمـ الػذات ملػؿظ دراسػة أمػان
سعد الديف ( ،)4100كدراسة نجػ ج السػيد ( ،)4104كدراسػة إيمػاف نػكار ( ،)4105كدراسػة
يسرم عفيف ( ،)4106كدراسػة كػؿ مػف عػزة عبػدام كم مػد عبػد ال ميػد ( ،)4107كجػاج
ر معظـ تكصيا هذ الدراسا أف التعمـ الذات يجػ ربطػ بالمسػت دلا التكنكلكجيػة تػس
يمت لمار بشكؿ أرضؿ.
كر سياؽ متصؿ يمكف القكؿ أف التعمـ الذات مف أ د أساليب هػك الػتعمـ االلكتركنػ ،
كهػػػػػذا مػػػػػا أكػػػػػد العديػػػػػد مػػػػػف اادبيػػػػػا كالدراسػػػػػا التػػػػػ تناكلػػػػػ الػػػػػتعمـ الػػػػػذات ملػػػػػؿظ
) ،Becker,(2004كمجػػػدم إبػػػراهيـ ( ،)4117ك)(2009
( ،)4101ك)Huang,(2012
ك(al.)2012

et

 ،Al-Zoubeكنبيػػػؿ عزمػػػ

& ،Masudكم مػػػػػػػػػػػكد المشػػػػػػػػػػػددان (،)4104

 ،Piguillem,كعلمػػػاف الشػػػجاع ( ،)4105كايمػػػاف زغمػػػكؿ(،)4106

كبت ميػػػؿ هػػػذ اادبيػػػا كالدراسػػػا نجػػػد أف اسػػػت داـ آليػػػا الػػػتعمـ الػػػذات مػػػف ػػػ ؿ الػػػتعمـ
االلكتركن ػ يسػػاعد عمػػس مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف المتعممػػيف ،كالتعمػػيـ ل تقػػاف كت سػػيف
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مستكل التعمـ ،ك رية الػتعمـ رػ جػك غيػر مقيػد ب ػدكد الزمػاف كالمكػاف ،كت قيػؽ متعػة الػتعمـ
ر ػ ا تيػػار مػػا يناس ػ مدرات ػ كامكانات ػ  ،كايجابيػػة المػػتعمـ ر ػ التفاعػػؿ مػػع ال ب ػ ار بصػػكرة
مباشػػرة كت مػػؿ مسػػذكلية الػػتعمـ ،كالتػذيػػة الراجعػػة الفكريػػةد يػػح يػػتـ إ بػػار المػػتعمـ بنتيجػػة
تعمم كت ديد نقاط القكة كالضعؼ ،كالتعمـ ر جك مػف ال صكصػية كامكانيػة ادعػادة كالتكػرارد
ػدال مػػف ال فػػظ ،كمػػا يسػػاعد عمػػس الػػت مص مػػف
كتشػػػيؿ االمكانػػا كالقػػد ار العقميػػة الكامنػػة بػ ن

التكاليؼ المادية المرتفعة لمقاعا كااكراؽ المطبكعة.

كالتعمـ االلكتركن يجمع العديد مػف الػنظـ كالتقنيػا ال ديلػة ملػؿظ ال كسػبة السػ ابية،
المعرريػػة عبػػر الكي ػ  ،كالػػتعمـ المقمػػك  ،كالػػتعمـ النقػػاؿ ،كالػػتعمـ االرتراض ػ  ،كالػػتعمـ

كالػػر

التكيفػ  ،كنظػػـ اددارة اال لكتركنيػػة ملػػؿ نظػػاـ المػػكدؿ( ،)Moodleكهػػك مكضػػع اهتمػػاـ الب ػػح
ال ال .
يػػح يشػػير ) Khoza (2016أف اسػػت داـ نظػػاـ "المػػكدؿ"( )Moodleهػػك بملابػػة
اسػػػتراتيجيا جديػػػدة رػػػ إدارة المنػػػاهج الدراسػػػيةد يػػػح يسػػػاعد عمػػػس ت سػػػيف أداج المعمػػػـ
كالمتعمـ ،كما يكص بضركرة اسػت داـ نظػاـ المػكدؿ ) (Moodleمػف أجػؿ تكليػد اسػتراتيجيا
جديدة لت سيف إدارة المعررة ،كالمدا ار المستقبمية.
كيعررػ أ مػد الػدركيش كرجػاج عبػد العمػيـ ( )92 ،4107بمنػ برنػامج Software
صػػمـ ددارة كعػػرض المقػػر ار اال لكتركنيػػة كتطػػكير الم تػػكل التعميم ػ  ،بمػػا يسػػاعد المتعممػػيف
عمس الكصكؿ إلس مكامؼ التعميـ المتا ة بالمقرر ،كالتفاعػؿ المشػترؾ مػع ا

ػريف مػف ػ ؿ

ممارسػػة أنشػػطتدا التعميميػػة المتنكعػػة ،كالتراسػػؿ التعميمػ كالم ادلػػة ،كتنفيػػذ الكاجبػػا بسػػرعة
كسدكلة االتصاؿ المباشر ،مما يتيا بيذة ارتراضية اعضاج هيذة التػدريس رػ إدارة المقػر ار
بصكرة الكتركنية.
كرػػػ نفػػػس السػػػياؽ يكضػػػا ) Salhab (2019,151أف نظػػػاـ "المػػػكدؿ" ))Moodle
شكؿ مف أشكاؿ التعميـ الرمم الذم يشكؿ عمميا التعميـ كالتعمـ ر التعميـ العال رػ جميػع
أن اج العالـ ،كذلؾ مف

ؿ تفعيؿ بيذا تعمـ ديناميكية بيف الط

كأعضاج هيذػة التػدريسد

مما يزيد مف راعمية االتجا اديجاب ن ك است داـ هذا النظاـ ادلكتركن ر التعميـ كالتعمـ.
كباسػػػتقراج الدراسػػػا التػػػ اهتمػػػ ببنػػػاج بػػػرامج الكتركنيػػػة باسػػػت داـ نظػػػاـ "المػػػكدؿ"
( )Moodleملؿظ دراسة عبد الرازؽ عبد القادر ( ،)4118كدراسػة Chung& Ackerman
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) ،(2015كدراسػػة ) ،Essel & Wilson (2017كدراسػػة مػػممكف الزبػػكف (،)4107
كدراسػػػػة نػػػػرجس مػػػػدم ( ،)4107كدراسػػػػة )، Karagiannis& Satratzemi (2018
كدراسػػػة عبػػػد ام الػامػػػدم ( )4109يمكػػػف اسػػػتنتاج أف المػػػتعمـ مػػػف ػػػ ؿ نظػػػاـ "المػػػكدؿ"
) (Moodleيقػػكـ با تيػػار الكم ػ الػػذم يناسػػب  ،كالمكضػػكع الػػذم يرغ ػ ر ػ التعػػرؼ عمي ػ ،
أيضػػا الكم ػ الػػذم
كسػػرعة العػػرض الت ػ يريػػدها ،كاالسػػتجابا الت ػ يعتقػػد أندػػا مناسػػبة ل ػ  ،ك ن
يند ري التعمـ متس يشاج ،رجميع هذ النشاطا تشكؿ ادجراجا العمميػة رػ تنفيػذ عمميتػ
التعمـ الذات  ،كتفريد التعميـ.
كر ػ ضػػكج مػػا سػػبؽ ي ػػاكؿ الب ػػح ال ػػال تصػػميـ برنػػامج مػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات
باسػػت داـ نظػػاـ المػػكدؿ ) (Moodleمػػد يسػػدـ رػ تنميػػة المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ كاالتجػػا
المعمميف بكمية التربية.

ن ك است دامدا ر التدريس لدل الط

اإلحساس بالمشكلة:
جاج اد ساس بمشكمة الب ح ال ال مف

ؿ ما يمت ظ

 -1نتااا و وتواااٌاد الدراساااد والماالتمراد التااً اهتمااد بتقنٌااة ال ولااو رام
مثل:
 دراسػػة نػػاف مصػػطفس ( )4107

التػ أكصػ بضػػركرة تػػدري معممػ العمػػكـ مبػػؿ

ال دمة عمػس كيفيػة اسػت داـ تكنكلكجيػا الدكلػكجراـ رػ تػدريس العمػكـ بم ار ػؿ التعمػيـ
الم تمفة.
 دراسة أمؿ الق طان كريـ الم يذر ( )4106الت أكص ر ضػكج نتاذجدػا بضػركرة
تػػكرير ب ػرامج لنشػػر لقارػػة الدكلػػكجراـ كالتعريػػؼ بمهميتدػػا ،كتطبيقاتدػػا التربكيػػة لػػدل
الط


المعمميف بالجامعة.

دراسة ) Goksun, et al. (2018الت اسػتددر اسػتط ع آراج الطػ

المعممػيف

ػػكؿ التقنيػػا التربكيػػة التكنكلكجيػػة رػػ الماض ػ كال اضػػر كالمسػػتقبؿ ،كأكضػػ
النتػػاذج بػػمف تقنيػػة الدكلػػكجراـ أ ػػد التقنيػػا المسػػتقبمية ،كالت ػ سػػكؼ تسػػت دـ عمػػس
نطاؽ كاسع ر المجاؿ التعميم .
 دراسػػة أمػػػان كمػػػاؿ (  )4109التػػ جػػػاج ضػػػمف أب ػػاح المػػػؤتمر الػػػدكل لتطػػػكير
التعميـ العال ر ضكج المتػي ار كالمعايير العالمية بجامعة بندا ،يػح أكػد أف مػف
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ضمف تطكير كفايا جكدة ريج كمية التربية ر ضكج ا تياجػا سػكؽ العمػؿ كفايػة
الكع بتطبيؽ التقنيا ال ديلة ر التدريس.
 مؤتمر الجمعية المصرية لمكمبيػكتر التعميمػ ( )4109تكنكلكجيػا تعمػيـ القػرف الكا ػد
كالعشػػػريف الػػػذم جػػػاج تكصػػػيات بضػػػركرة نشػػػر الػػػكع باللقارػػػة الرمميػػػة لممعممػػػيف
كالط  ،كالتدري الكار عميدا.
 يؤؤمرًش رطؤؤىَش انتيهؤؤُى وانتيهؤؤُى انيُؤؤٍ وؤؤٍ تؤؤىا اوتُبخؤؤبد ويتطهجؤؤبد ؤؤى انيًؤؤم
(المؤتمر القكم السنكم العشػركف) ( العربػ اللػان عشػر) ( )4109التػ أكضػ
إ دل جمسات بضركرة الكع باست داـ تقنيا الدكلكجراـ ر المجاؿ التعميم .
 -4ت ميؿ م تػكل مقػر ار المنػاهج كطػرؽ التػدريس ،كتكنكلكجيػا التعمػيـ التػ يػتـ تدريسػدا
بكميػػة التربيػػة جامعػػة المنصػػكرةد مػػف الفرمػػة ااكلػػس إلػػس الرابعػػة يػػح شػػمم مقػػر ار
المناهج كطرؽ التدريس عمسظ تدريس مصػر( ،)0كتدريس مصػػر ( ،)4كطػرؽ تػدريس
( ،)0كطػرؽ تػدريس ( ،)4كالمنػػاهج ،كشػمم مقػػر ار تكنكلكجيػا الػػتعمـ عمػسظ تكنكلكجيػػا
التعمػػيـ ر ػ الت صػػص ،ك اس ػ آل ػ ر ػ الت صػػص ،كتكنكلكجيػػا التعمػػيـ) ككػػاف هػػدؼ
الت ميؿظ تعرؼ مدل تضميف مكضكعا مرتبطػة بالتقنيػا التكنكلكجيػة ال ديلػة ،ك اصػة
تقنية الدكلكجراـ ،كأداة الت ميؿ ت دد ر ماذمة تضـ أهػـ المكضػكعا المرتبطػة بتقنيػة
الدكلكجراـ "مم ؽ (0أ)" ،كك دة الت ميؿ شمم المكضػكع ،كلبػا أداة الت ميػؿ يػح مػاـ
بالت ميػػؿ البا لتػػاف ،كجػػاج نتػػاذج الت ميػػؿ بػػمف نسػ التكػرار صػػفرية أم ال يكجػػد كجػػكد
لدذ المكضكعا ضمف هذ المقر ار  ،اامر الذم درع البا لتيف بضػركرة إعػداد برنػامج
تعميم يمق الضكج عمس تقنية الدكلكجراـ إ دل التقنيا ال ديلة ر مجاؿ التدريس.
 -3إجراج دراسة اسػتط عية "مم ػؽ (") 0د لتعػرؼ مسػتكل معررػة الطػ

المعممػيف بتقنيػة

الدكلكجراـد يح مام البا لتاف بتطبيؽ ا تبار معرر لتقنية الدكلكجراـ عمس عينػة مػف
الط

المعمميف بشعبت البيكلكج كعمـ الػنفس بكميػة التربيػة جامعػة المنصػكرة – غيػر

طالبػػا ،كمػػد تضػػمف اال تبػػار( ،)41كالجػػدكؿ التػػال
عينػػة الب ػػح -كبمػػع عػػددها ( )45ن
يكضا نتاذج هذ الدراسةظ

- 464 -

برنامج تعليمي قائم على التعلم الذاتي باستخدام نظام المودل ........................................ Moodle
خذول ()1
انًتى ظ واالَرشا انًيُبسٌ وَبجخ انتىاوش نالختجبس انًيشوٍ ثتقُُخ انهىنىخشاو ٌ=()52
َبجخ
االَرشا
عذد
دسخخ انتىاوش
انًتى ظ
انذسخخ انكهُخ
انتىاوش
انًيُبسٌ
األ ئهخ
نالختجبس
يُخيضخ
1.4.
142.1
84.3
52

كيتضا مف الجدكؿ السابؽ ان فػاض متكسػط درجػا الطػ

المعممػيف عمػس اال تبػارد

يػػح بمػ ػ نسػػبة المتكسػػط (  )3.28كهػػس نسػػبة من فضػػةد ممػػا يشػػير إلػػس ضػػعؼ الط ػ
المعممػػيف ر ػ معررػػة تقنيػػة الدكلػػكجراـ ككيفيػػة اسػػت دامدا ر ػ التػػدريس ،كمػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػس
مصػػػكر رػػػ بػػػرامج إعػػػداد الطالػػػ المعمػػػـ ،ك اصػػػة رػػػ ادعػػػداد ال ػػػاص بػػػالمقر ار التربكيػػػة
المرتبطة بقسم المناهج كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعميـ.

مشكلة البحث:
كر ضكج ما سبؽ كما أسفر عنػ نتػاذج الب ػكح كالمػؤتم ار  ،كالدراسػة االسػتط عية
لمب ح ،يمكف ت ديد مشكمة الب ح ال ال ر ان فاض معررػة الطػ

المعممػيف بكميػة التربيػة

بتقنية الدكلكجراـ كاست دمدا ر التدريس ،اامر الذم تطم إعػداد برنػامج تعميمػ مػاذـ عمػس
الػػتعمـ الػػذات باسػػت داـ نظػػاـ الكتركن ػ ملػػؿ نظػػاـ "المػػكدؿ" ) ،(Moodleكلػػذاد يمكػػف بمػػكرة
مشكمة الب ح ر السؤاؿ الرذيس ا ت ظ

مػػػا راعميػػػة برنػػػامج تعميمػػػ مػػػاذـ عمػػػس الػػػتعمـ الػػػذات باسػػػت داـ نظػػػاـ "المػػػكدؿ"

( ( Moodleلتنمية المعررة بتقنية الدكلػكجراـ كاالتجػا ن ػك اسػت دامدا رػ التػدريس

لدل الط

المعمميف بكمية التربية؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرذيس ااسذمة الفرعية التاليةظ
 -0مػا اال تياجػػا التعميميػة الكاجػ تكاررهػػا لػدل الطػ

المعممػػيف بكميػة التربيػػة لتنميػػة

المعررة بتقنية الدكلكجراـ كاالتجا ن ك است دامدا ر التدريس؟
 -4مػا معػػايير تصػػميـ برنػػامج تعميمػ مػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػذات باسػػت داـ نظػػاـ "المػػكدؿ"
( )Moodleلدم الط

المعمميف بكمية التربية ؟

 -3مػػا التصػػميـ التعميم ػ لمبرنػػامج القػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات باسػػت داـ نظػػاـ "المػػكدؿ"
( )Moodleلدل الط

المعمميف بكمية التربية ؟
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 -2مػػػػا راعميػػػػة برنػػػػامج تعميمػػػػ مػػػػاذـ عمػػػػس الػػػػتعمـ الػػػػذات باسػػػػت داـ نظػػػػاـ "المػػػػكدؿ"
( )Moodleرػػػ تنميػػػة المعررػػػة بتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ لػػػدل الطػػػ

المعممػػػيف شػػػعبت

البيكلكج كعمـ النفس بكمية التربية؟
 -5مػػػػا راعميػػػػة برنػػػػامج تعميمػػػػ مػػػػاذـ عمػػػػس الػػػػتعمـ الػػػػذات باسػػػػت داـ نظػػػػاـ "المػػػػكدؿ"
( )Moodleر ػ تنميػػة االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ التػػدريس لػػدل
الط

المعمميف شعبت البيكلكج كعمـ النفس بكمية التربية ؟

فروض البحث:
المعممػػيف

ػاذيا عنػػد مسػػتكل ( )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
 -0يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
شػػعبة البيكلػػكج ر ػ كػػؿ مػػف التطبيقػػيفظ القبم ػ كالبعػػدم عمػػس ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة
الدكلكجراـ لصالا التطبيؽ البعدم.
المعممػػيف

ػاذيا عنػػد مسػػتكل ( )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
 -4يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
شػػعبة عمػػـ الػػنفس ر ػ كػػؿ مػػف التطبيقػػيفظ القبم ػ كالبعػػدم عمػػس ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة
الدكلكجراـ لصالا التطبيؽ البعدم.
المعممػػيف

ػاذيا عنػػد مسػػتكل(  )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
 -3يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
شػػػعبة البيكلػػػكج رػػػ كػػػؿ مػػػف التطبيقػػػيفظ القبمػػػ كالبعػػػدم عمػػػس مقيػػػاس االتجػػػا ن ػػػك
است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس لصالا التطبيؽ البعدم.
المعممػػيف

ػاذيا عنػػد مسػػتكل ( )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
 -2يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
شػػعبة عمػػـ الػػنفس ر ػ كػػؿ مػػف التطبيقػػيفظ القبم ػ كالبعػػدم عمػػس مقيػػاس االتجػػا ن ػػك
است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس لصالا التطبيؽ البعدم.
المعممػيف رػ شػعبت البيكلػكج

صاذيا بيف متكسط درجا الط
 -5ال يكجد ررؽ داؿ إ
ن
كعمـ النفس ر التطبيؽ البعدم عمس ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ.

المعممػيف رػ شػعبت البيكلػكج

صاذيا بيف متكسط درجا الط
 -6ال يكجد ررؽ داؿ إ
ن
كعمـ النفس ر التطبيؽ البعدم عمس مقياس االتجا ن ك است داـ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ
التدريس.

- 462 -

برنامج تعليمي قائم على التعلم الذاتي باستخدام نظام المودل ........................................ Moodle

أهداف البحث:
 -0ت ديػػد كيفيػػة اسػػت داـ الػػتعمـ الػػذات باسػػت داـ "المػػكدؿ" ( ) Moodleر ػ بنػػاج البرنػػامج
التعميم د مف أجؿ إيجاد بيذة الكتركنيػة لريػة بػالمكامؼ كاانشػطة ،كذلػؾ رػ ضػكج إعػداد
بطامة معايير لمبرنامج ،كتصميـ البرنامج التعميم  ،كاعػداد دليػؿ لمطالػ المعمػـ السػت داـ
البرنامج ،كدليؿ إرشادم لمم اضر لتنفيذ .
 -4تعػػػػػػرؼ راعميػػػػػػة البرنػػػػػػامج التعميمػػػػػػ القػػػػػػاذـ عمػػػػػػس الػػػػػػتعمـ الػػػػػػذات باسػػػػػػت داـ نظػػػػػػاـ
"المػكدؿ"( )Moodleرػ تنميػػة المعررػػة بتقنيػػة الدكلػكجراـ لػػدل الطػ

المعممػػيف شػػعبت

البيكلكج كعمـ النفس بكمية التربية.
 -3تعػػػػػػرؼ راعميػػػػػػة البرنػػػػػػامج التعميمػػػػػػ القػػػػػػاذـ عمػػػػػػس الػػػػػػتعمـ الػػػػػػذات باسػػػػػػت داـ نظػػػػػػاـ
"المػػكدؿ"(Moodleرػ تنميػػة االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ رػ التػػدريس لػػدل
المعمميف شعبت البيكلكج كعمـ النفس بكمية التربية.

الط

أهمٌة البحث:
يستمد الب ح أهميت بما يسدـ ب ر تقديـ ما يم ظ
 -0تمكيف الط

المعمميف شعبت البيكلكج كعمـ الػنفس بكميػة التربيػة عمػس اسػت داـ نظػاـ

"المػػكدؿ" () Moodleد ممػػا يزيػػد مػػف مدػػا ار الػػتعمـ الػػذات  ،كآليػػا التفاعػػؿ ،كادب ػػار
كالمشاركة بيندـ البعض.
 -4مد يفيد الب ح ال ال البا ليف لمقياـ بب ػكح أ ػرل ػكؿ إعػداد المعمػـ بكميػا التربيػة أك
المعمميف ر ألناج ال دمة كرؽ االتجاها ال ديلة لمكاجدة المتػيػ ار اللقاريػة المعاصػرة
لجميع الت صصا .
 -3تقػػديـ بعػػض اادكا لقيػػاس المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ ،كاالتجػػا ن ػػك اسػػت دامدا رػػ
التدريس الت مد يستفيد مندا بعػض البػا ليف رػ مجػاؿ تعمػيـ كتعمػـ العمػكـ كعمػـ الػنفس
ر إجراج ب كح مستقبمية.
 -2تقػػديـ برنػػامج تعميم ػ مػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات باسػػت داـ نظػػاـ "المػػكدؿ" ) (Moodleمػػد
يستفيد من القاذمكف عمس برامج إعداد المعمـ عمس تنميػة المعررػة بتقنيػة الدكلػكجراـ لػدل
طػ

كميػػة التربيػػة بمػػا يسػػاعدهـ رػػ تبن ػ أسػػالي جديػػدة رػػ تػػدريس اا يػػاج كعمػػـ

النفس.
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 -5مػػد يفيػػد الب ػػح مطػػكرم منػػاهج اا يػػاج كعمػػـ الػػنفس بمر مػػة التعمػػيـ اللػػانكم مػػف ػ ؿ
تكرير مكضكعا بالمناهج الدراسية يمكف تدريسدا باست داـ تقنية الدكلكجراـ.
 -6مػد يفيػد هػذا الب ػح كميػا التربيػة رػ تطػكير مقػر ار إعػداد الطػ

المعممػيف ،كضػركرة

تضميف مكضكعا مرتبطة بدذ التقنيا ال ديلة.

حدود البحث:
يقتصر الب ح ال ال عمس ال دكد التاليةظ
 -0عينة الب حظ عينة مف الطػ

المعممػيف بالفرمػة الرابعػة شػعبت البيكلػكج كعمػـ الػنفس

بكمية التربية  -جامعة المنصكرة.
 -4زمف التطبيؽ الفصؿ الدراس ااكؿ العاـ الجامع 4141 /4109ـ.
 -3امتصر المعررة بتقنيػة الدكلػكجرـ عمػس مسػتكيا ظ (التػذكر ،كالفدػـ ،كالتطبيػؽ ،كالت ميػؿ)،
كذلؾ لمناسبتدا لطبيعية الب ح ،كالعينة المستددرة.
 -2امتصر االتجا ن ك است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس عمػس عػدة م ػاكر تملمػ رػ ظ
(الػػػػكع بالتقنيػػػػا ال ديلػػػػة ،كأهميػػػػة تقنيػػػػة الدكلػػػػكجراـ ،كتقنيػػػػة الدكلػػػػكجراـ كالتعمػػػػيـ
المستقبم  ،كتقنية الدكلكجراـ كالدارعية لمتعمـ ،كالتكعية بتقنية الدكلكجراـ) .

مواد وأدواد البحث :إعداد البا لتيف
أ -مواد البحث

 -1البرنامج التعميم القاذـ عمس التعمـ الذات باست داـ نظاـ "المكدؿ" ).(Moodle
 -2دليؿ الطال المعمـ الست داـ البرنامج.

 -3دليؿ إرشادم لمم اضر لتنفيذ البرنامج.

ب -شملد أدواد البحث الحالً على ما ٌلً:
 -0استبانة بمهـ اال تياجا التعميمية الكاج تكاررها لتنميػة المعررػة بتقنيػة الدكلػكجراـ
كاالتجا ن ك است دمدا ر التدريس.
 -4بطامػػػػة تقيػػػػيـ البرنػػػػػامج التعميمػػػػ القػػػػػاذـ عمػػػػس الػػػػتعمـ الػػػػػذات باسػػػػت داـ نظػػػػػاـ
"المكدؿ").(Moodle
 -3ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ.
 -2مقياس االتجا ن ك است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس.

متغٌراد البحث:
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 -0المتػير المستقؿظ البرنامج التعميم القػاذـ عمػس الػتعمـ الػذات باسػت داـ نظػاـ المػكدؿ
.Moodle
 -4المتػيػػػريف التػػػابعييفظ المعررػػػة بتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ – االتجػػػا ن ػػػك اسػػػت داـ تقنيػػػة
الدكلكجراـ ر التدريس.

من و البحث:
تػـ اسػت داـ المػندج شػب التجريبػ ذك التصػميـ التجريبػ لممجمكعػة الكا ػدة pre-
post Testلمتعػػرؼ عمػػس راعميػػة برنػػامج تعميمػ مػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات باسػػت داـ نظػػاـ
"المكدؿ" ( )Moodleلتنمية المعررة بتقنية الدكلكجراـ كاالتجػا ن ػك اسػت دامدا رػ التػدريس
لدل الط

المعمميف بكمية التربية ،كالجدكؿ ا ت يكضا التصميـ التجريب لمب حظ

خذول()5
انتصًُى انتدشَجٍ نهجرث
انتطجُق انجيذٌ
انًيبندخ
انتطجُق انقجهٍ
 -1اختجؤبس انًيشوؤخ ثتقُُؤخ انهىنؤىخشاو رطجُق انجشَبيح  -1اختجؤؤؤؤؤؤؤؤؤبس انًيشوؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ ثتقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنىخشاو وٍ انتذسَس4
انتيهًٍُ عهً عُُخ
وٍ انتذسَس4
 -2يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو
انجرث
 -2يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو رقُُخ
رقُُخ انهىنىخشاو وٍ انتذسَس
انهىنىخشاو وٍ انتذسَس

ماطلحاد البحث اإل را ٌة:
 -1برنامو تعلٌمً قا م على التعلم الذاتً باستخدام نظام "المودل" ):(Moodle
اذيا بمن ظ مجمكعة مف ال ب ار التربكية تقدـ مف ػ ؿ أ ػد نظػـ إدارة الػتعمـ
كيعرؼ إجر ن
االلكتركن ػ متملمػػة ر ػ نظػػاـ "المػػكدؿ"( ) Moodleالػػذم يسػػاعد عمػػس تػػكرير بيذػػة تعميميػػة/
تعمميػػة تفاعميػػة متعػػددة المصػػادر كالمدعمػػة باسػػت داـ كسػػاذط متعػػددة تفاعميػػة تلػػرم عمميػػة
اعتمادا رػ ذلػؾ عمػس آليػا
التعمـ بطريقة متزامنة كغير متزامنة دكف االلتزاـ بمكاف أك زماف،
ن
التعمـ الذات كالمنظمة مف ؿ مجمكعة مف الم ار ؿظ ادعداد ،كالتطبيؽ ،كالت قؽ مػف إتقػاف
الػػتعمـ ،كذلػػؾ بدػػدؼ تنميػػة المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ كاالتجػػا ن ػػك اسػػت دامدا رػ التػػدريس
لدل الط

المعمميف شعبت البيكلكج كعمـ النفس بكمية التربية جامعة المنصكرة.
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 -2المعرفة بتقنٌة ال ولو رام:
المعممػيف رػ شػعبت البيكلػكج كعمػـ الػنفس بكميػة

اذيا بمنػ ظ إلمػاـ الطػ
كيعرؼ إجر ن
التربية جامعة المنصػكرة بمجمكعػة مػف ال بػ ار التربكيػة ػكؿ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ التػدريس
مػػػف ػػػ ؿ برنػػػامج تعميمػػػ مػػػاذـ عمػػػس الػػػتعمـ الػػػذات باسػػػت داـ نظػػػاـ "المػػػكدؿ" (،)Moodle
كيقػػاس مػػف ػ ؿ مػػدل تعػػرؼ الط ػ
كالمعمكما

المعممػػيف عينػػة الب ػػح عمػػس مجمكعػػة مػػف المعػػارؼ

كؿ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ التػدريس ،كيقػاس بالدرجػة التػ ي صػؿ عميدػا الطػ

المعممكف عمس ا تبار المعررة بتقنيػة الدكلػكجراـ المعػد بالب ػح بمسػتكيات ظ (التػذكر  ،كالفدػـ،
كالتطبيؽ ،كالت ميؿ).

 -3االت اه نحو استخدام تقنٌة ال ولو رام فً التدرٌس:
اذيػػػا بمنػػػ ظ تعػػػرؼ مجمكعػػػة مػػػف اسػػػتجابا القبػػػكؿ أك الػػػررض لمطػػػ
كيعػػػرؼ إجر ن
المعمميف عينة الب ح ػكؿ اسػت داـ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ التػدريس ،كذلػؾ مػف ػ ؿ برنػامج
تعميم ماذـ عمس التعمـ الذات باست داـ نظاـ "المكدؿ" ( ،)Moodleكيقػاس مػف ػ ؿ تعػرؼ
اتجػػا الطػ

المعممػػيف عينػػة الب ػػح ػػكؿ اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ التػػدريس ،كيقػػاس

بالدرجة الت ي صؿ عميدا الط

المعممػكف عمػس المقيػاس المعػد بالب ػح بم ػاكر ظ( الػكع

بالتقنيػػا ال ديلػػة ،كأهميػػة تقنيػػة الدكلػػكجراـ ،كتقنيػػة الدكلػػكجراـ كالتعمػػيـ المسػػتقبم  ،كتقنيػػة
الدكلكجراـ كالدارعية لمتعمـ ،كالتكعية بتقنية الدكلكجراـ) .

االطار النظري:
المحور األول -التعلم الذاتً باستخدام نظام "المودل" ):(Moodle
يشػػدد العصػػر ال ػػال بالعديػػد مػػف التػي ػ ار السػػريعة عمػػس كارػػة ااصػػعدةد التعميميػػة،
كالتكنكلكجيػػة ،كاالمتصػػادية ،كاالجتماعيػػػة ،كالسياسػػية ،كنجػػػد أف المجػػاؿ التعميمػػػ مػػف أكلػػػر
ػدر مناسػ نػبا مػػف المعررػػة
ػملر بدػػذ التػي ػ ار  ،لػػذلؾ يج ػ االهتمػػاـ بتعمػػيـ الت ميػػذ مػ نا
المجػػاال تػ نا
اما عمينا مساعدة المتعمميف عمػس اكتسػا الجديػد
الكظيفية كالذم يملؿ
تعميما ن
ملمرا ،رمصبا لز ن
ن
مػػف المعػػارؼ كااركػػار كال ب ػ ار  ،يػػح لػػـ يعػػد تزكيػػدهـ بػػبعض ال ب ػ ار يمكػػندـ مػػف مكاجدػػة
ياتدـ المستقبمية ر ظؿ التػي ار العممية السريعة كالمت

قة ،لػذلؾ يعتبػر الػتعمـ الػذات مػف

أهـ كساذؿ التربية المستمرة كالكسيمة الت يمكف بكاسطتدا مكاجدة تمؾ التػي ار .
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كيعد التعمـ الذات أ د ااسالي الفعالة الت يست دمدا المعمػـ لمراعػاة الفػركؽ الفرديػة
بيف المتعمميف ،رالمتعمـ هك المسذكؿ عػف تعممػ كعػف النتػاذج التػ ي ققدػا ،يػح يقػرر متػس
يتعمـ؟ كأيف يبدأ؟ كمتس ينتد ؟.

 -مف وم التعلم الذاتً:

يعػػػرؼ كػػػؿ مػػػف رػػػكزم الشػػػربينس ،كعفػػػ الطنػػػاكم ( )22 ،4116الػػػتعمـ الػػػذات بمنػػػ

ااسػػمك الػػذم يعتمػػد عمػػس نشػػاط المػػتعمـ يػػح يمػػر مػػف

لػػ بػػبعض المكامػػؼ التعميميػػة

كيكتسػػ المعػػارؼ كالمدػػا ار بمػػا يتكارػػؽ مػػع سػػرعت كمدراتػػ ال اصػػة ،كيمكػػف أف يسػػت دـ
المتعمـ ر ذلؾ ما أسفر عنػ التكنكلكجيػا مػف مػكاد مبرمجػة ككسػاذؿ تعميميػة متعػددة ،كذلػؾ
بددؼ ت قيؽ أهداؼ تربكية منشكدة لمفرد المتعمـ.
ر

يف يعرر م مكد المشددان ( )632 ،4104بمف التعمـ الذات هك نشاط تعميمػ

مدركعا برغبت الذاتية ر التعمـ باالعتمػاد عمػس نفسػ  ،كاللقػة بقدراتػ  ،أم أف
يقكـ ب المتعمـ
ن
المػػتعمـ يعمػػـ نفس ػ بنفس ػ  ،بمػػا ي قػػؽ تنميػػة ش صػػيت كتكاممدػػا ،مػػف ػ ؿ مجمكعػػة مػػف
المكامػؼ كاانشػػطة التػ يمػػر بدػػا ،مػػف أجػػؿ ت قيػؽ ااهػػداؼ المنشػػكدة ،سػكاج أكػػاف ذلػػؾ مػػف
ػػػ ؿ تكظيػػػؼ تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ كالػػػتعمـ أك مػػػف ػػػ ؿ المكامػػػؼ النظريػػػة التػػػ يتعػػػرض لدػػػا
كمكجدا لمعممية التعميمية.
مرشدا
المتعمـ ،كيككف دكر المعمـ هنا
ن
ن
مػدر مػف التػيػ ار
كما يعرر ماريميف كايمر) )31 ،4107أف الػتعمـ الػذات بمنػ إ ػداح نا
متمركز كؿ المتعمـ ،سكاج أكػاف اجتمػاع المتعممػيف دا ػؿ ماعػا التػدريس،
نا
الت تجعؿ التعمـ
أك عبػػر شػػبكة ادنترن ػ يػػح يمكػػف تدعيم ػ بالكسػػاذط ،كالبرمجيػػا  ،كالتقنيػػا التكنكلكجيػػة
بمشكالدا الم تمفة ،كيمكػف أف نقػدـ التعمػيـ بػدكف التقيػد بالمكػاف ،كالزمػاف ،كالم تػكل المتػاح،
بؿ مف الممكف أف نستفيد مف عالـ ادنترن ر تدعيـ آليا التعمـ الذات .
كر ضكج ما سبؽ يمكػف تقػديـ تعريػؼ لمػتعمـ الػذات رػ ضػكج طبيعيػة الب ػح ال ػال
بمن ظ مجمكعة مف ال طكا ادجراذية المنظمػة التػ تركػز عمػس تفعيػؿ دكر الطالػ المعمػـ رػ
كمنظمػػا
الب ػػح كالت ػػرم كاالستقصػػاج لم ب ػ ار التربكيػػة ،ر ػ ػػيف يكػػكف دكر الم اضػػر معػ نػدا
ن
لمجمكعة مف المكديكال التعميمية ،كمجمكعة مف اانشطة المعرريػة ،كأنشػطة تنميػة االتجػا ،
كمػدير لمتفػػاع
نا
كمرشػدا
كمكجدػا
ن
ن

بينػ كبػيف المتعممػػيف ،كيػتـ تنفيػذ آليػػا الػتعمـ الػذات مػػف
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ؿ أ د اانظمة االلكتركنية كهك نظاـ "المكدؿ" (  ،)Moodleكيمر الػتعمـ الػذات باسػت داـ
نظاـ "المكدؿ" ( ) Moodleبال طكا ا تيةظ
أ -مرحلااة اإلعااداد :كتدػػدؼ إلػػس إعػػداد ك ػػدا صػػػيرة (مكدي ػكال تعميميػػة) تصػػمـ عػػف
طريػػؽ مجمكعػػة مػػف البػرامج ادلكتركنيػػة التػ تسػػدؿ ادب ػػار كالتصػػفا كتطبيػػؽ آليػػا
الػػػتعمـ الػػػذات  ،كتفعيػػػؿ نظػػػاـ المػػػكدؿ  ،Moodleكتتكمػػػؼ هػػػذ المر مػػػة عمػػػس مػػػد ار
كمدا ار الم اضر ر الب ح كادعػداد كالتصػميـ ،كمػا يػتـ االسػتعانة بػالتقن الم ػتص
ر تصميـ المكديكال  ،كبيذة نظاـ "المكدؿ"(.)Moodle
 مرحلااة التعلااٌم الفعلااً :كتتضػػمف هػػذ المر مػػة التنفيػػذ لتطبيػػؽ الك ػػدا التعميميػػة(المكديػػكال التعميميػػة) ،كتقػػػدـ بصػػكرة إلكتركنيػػػة ،كتعتمػػد هػػذ المر مػػػة عمػػس عنصػػػر
ادتقاف ،يح ال يتـ االنتقاؿ مف ك ػدة إلػس أ ػرم إال بعػد إتقػاف الك ػدة السػابقة ،يػح
يتـ تنفيذ آليا التعمـ الذات لمط

المعمميف ،كتقييمدا مػف ػ ؿ إدارة نظػاـ "المػكدؿ"

(.)Moodle
ج -مرحلة التحقق من إتقان الاتعلم :كتدػدؼ إلػس ت قيػؽ كػؿ ااهػداؼ الم ػددة لكػؿ ك ػدة
تعميميػة ،كبدرجػة ادتقػاف المطمكبػة ،يػح يتضػمف التقػكيـ ظالقبمػ كالمبػدذ كالتكػكين
كال تػػػام كالبعػػػدم ،كذلػػػؾ لت قيػػػؽ الدػػػدؼ مػػػف الب ػػػح ،كيػػػتـ تفعميدػػػا كربطدػػػا بنظػػػاـ
"المكدؿ" ( .)Moodle

 -التعلم الذاتً ونظم اإلدارة اإللكترونٌة:

إف المتممػػػؿ لمسػػػطكر السػػػابقة يجػػػد أف الػػػتعمـ الػػػذات يمكػػػف تنفيػػػذ مػػػف ػػػ ؿ الػػػنظـ

االلكتركنيػػة الت ػ مػػف بيندػػا نظػػاـ "المػػكدؿ" ) ،)Moodleيػػح ب ػػح التربكيػػكف عػػف أسػػالي
كتقنيا جديدة لمكصكؿ إلس أرضؿ النتاذج التعميميػة رظدػر مػا يسػمس بػالتعمـ االلكتركنػ

E-

 Learningالذم أدل است دام إلس تصميـ مقػر ار الكتركنيػة مفتك ػة طػكاؿ الكمػ عبػر
الشػػبكة العالميػػة لممعمكمػػا

يػػح يسػػتطيع الطالػ الػػد كؿ إليدػػا رػ أم كمػ كمػػف أم مكػػاف

كبتكاليؼ أمؿ كما يمكف التكاصؿ مع المعمـ كمع الط

.

كتعػػػد مصػػػادر الػػػتعمـ اال لكتركنػػػ مػػػف التطبيقػػػا المدمػػػة للػػػكرة تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػا
كاالتصاال ر التعمػيـ التػ أصػب

بكابػة المجتمعػا كال ككمػا لمػد كؿ إلػس عػالـ المعررػة

الػػػذم يتميػػػز بمصػػػادر المعرريػػػة المتعػػػددة كالمتنكعػػػة كالمتكاممػػػة كالمتفاعمػػػة كهػػػذا مػػػا درػػػع
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مكميػا تسػعس إلػس ت قيقػ كرقػان
المؤسسا التعميمية إلس تبنس التعمـ االلكتركن  ،كاعتبار هدرنا ن

لممعايير العالمية.

كيكضػػا ) Trentin & Wheeler,(2009أف نظػػـ إدارة الػػتعمـ اال لكتركنػ تعػػد مػػف
أكلر مصادر التعمـ االلكتركن انتشا ارن كالت تعبر عف تطكر الجيؿ ااكؿ لمكي  ،كمػد انتشػر

نظـ إدارة التعمـ ادلكتركن عمس مػدار السػنكا القميمػة الماضػية ملػؿظ ،Moodle, Fronter
 ،Dokeos, Web Ct, Black Boardكيعػػد نظػػاـ  Moodleااكلػػر ش ػيكعان ر ػ

االست داـ.

كر ػ سػػياؽ متصػػؿ يكضػػا عبػػد ال ػرازؽ عبػػد القػػادر(  )036 ،4118أف أنظمػػة إدارة
الػتعمـ االلكتركنػ رػ التػدريس أك إدارة الػتعمـ االلكتركنػ

Learning Management

) ،Systems (LMSكالت ػ كيطمػػؽ عميدػػا أ يان ػان اسػػـ بيذػػا الػػتعمـ االرتراضػػية

Virtual

 )VLE) Learning Environmentsبمندػا اانظمػة التػ تعمػؿ مسػاندة كمعػززة لمعمميػة

التعميميػػة ب يػػح يضػػع المعمػػـ الم ػكاد التعميميػػة مػػف م اض ػ ار كامت انػػا كمصػػادر ر ػ مكمػػع
النظ ػاـ كمػػا أف هنػػاؾ غرر ػان لمنقػػاش ك ارظػػة اعمػػاؿ الط ػ

) (E- Portfoliosكمػػف هػػذ

اانظمة الت تساعد عمس إدارة المقر ار الدراسية نظاـ المكدؿ).)Moodle
كيؤكد الػري إسماعيؿ(  )535 ،4119بمنػ تبػرز أهميػة نظػـ إدارة الػتعمـ ادلكتركنػ

ر طريقة دمػج أدكا متنكعػة رػ نظػاـ كا ػد كمنظكمػة ماذمػة بػذاتدا ددارة عمميػة الػتعمـ رػ
إطار منظكمة متكاممة لتقديـ كادارة تمؾ ال دما اطراؼ العممية التعميمية.

 -نظام "المودل" ) )Moodleكأحد أنظمة اإلدارة االلكترونٌة:

ُيعرؼ ) Branzburg, (2005نظاـ "المكدؿ" ( )Moodleبمنػ نظػاـ ددارة المقػر ار
مفتك ػة المصػدر ،يمكػف أف يسػت دم المعممػكفد دنشػاج مقػر ار الكتركنيػة يػح صػمـ عمػػس
أسس تعميميةد ليساعد المعمميف عمس تكرير بيذة تعميمية الكتركنية.
كمػا يشػػير عبػػد ال ميػػد بسػػيكن (  ) 476 ،4117أف نظػػاـ "المػػكدؿ" ( )Moodleهػػك
نظػػاـ ددارة التعمػػيـ كتطػػكير البيذػػة التعميميػػة ادلكتركنيػػة ،كهػػك نظػػاـ مفتػػكح المصػػدر صػػمـ
لمساعدة المعمـ ر تكرير بيذة تعميمية إلكتركنية ،كيمكف است دام عمػس المسػتكل الفػردم أك
المؤسس  ،كيمكف ال صكؿ عمس البرنامج مف المكمع . www.Moodle.org
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كما يعرر ط ؿ عامر ( )013 ،4103بمن أ د أنظمة التعمـ مفتك ة المصدر Open
 ، Source Softwareإما كنظاـ مستقؿ لتػدريس المقػر ار أك كنظػاـ مكمػؿ لنظػاـ تػدريس
المقر ار كجدان لكج  ،كيكزع ت

ر صة  GNUالعامة كيعنػس ذلػؾ أنػ ي ػؽ ال شػ ص أك

جدػػة أف تقػػكـ بت ميمػ كتركيبػػة كاسػػتعمال كتعديمػ كتكزيعػ مجانػػا كهػػك متػػكرر عمػػس الشػػبكة
) (http://Moodle.orgكيعتبػػر نظػػاـ المػػكدؿ أ ػػد أنظمػػة إدارة المقػػر ار

(CMS -

) ،Course Management Systemكأ د أنظمػة إدارة الػتعمـ ( LMS – Learning .
) ، Management Systemأ ػد أنظمػة إدارة م تكيػا التعمػيـ (LCMS – Learning
) ،Content Management Systemكأ د منصا التعميـ االلكتركنػ

(E-Learning

). Platform
كيتضػػا ممػػا سػػبؽ أف نظػػاـ "المػػكدؿ" ( )Moodleهػػك نظػػاـ إدارة تعمػػـ مفتػػكح المصػػدر
مصػػمـ عمػػس أسػػس تعميميػػةد لتسػػاعد المعممػػيف عمػػس تػػكرير بيذػػة تعميميػػة الكتركنيػػة لممػػتعمـ،
يح تساعد عمس أف يقكـ بتعميـ نفس بنفسػ كي تػار مػا ي تاجػ مػف معمكمػا ك بػ ار رػ
الكم ػ المناس ػ كبالسػػرعة الت ػ تناسػػب ر ػ يػػرتبط بجػػدكؿ دراس ػ  ،يػػح يسػػتطيع أف يػػتعمـ
المتعمـ ر جك مػف ال صكصػية بمعػزؿ عػف ا

ػريف كيكػرر الػتعمـ بالقػدر الػذم ي تاجػ دكف

الشػػعكر بػػال كؼ أك ال ػرج ،كيػػكرر كم ػ المعمػػـ كجدػػد لمتكجي ػ كادرشػػاد كاعػػداد اانشػػطة،
كمتابعة تعمـ المتعمميف ،كتكرير أشكاؿ متنكعة مف التفاعؿ بػيف المعمػـ كالمػتعمـ كالتركيػز عمػس
التػذية الراجعة لممتعمـ لتكجيد لممسار الص يا لمتعمـ.

 التطبٌقاد التعلٌمٌة لبٌ ة نظام "المودل" ))Moodleيكضػػا عبػػد ام المكسػ  ،كأ مػػد المبػػارؾ(  )451 -429 ،4115بػػمف نظػػاـ "المػػكدؿ"

) (Moodleيقػػػدـ العديػػػد مػػػف التطبيقػػػا التعميميػػػة ،كذلػػػؾ مػػػف ػػػ ؿ مجمكعػػػة النشػػػاطا
المتعددة الت يقكـ بدا الط

 ،كالت يقدمدا المعمـ ،كمف أبرزها ا ت ظ

أ -النشاطاد المر عٌة :كه تتنػكع مػف كتػ كمراجػع يسػردها المعمػـ لط بػ أك مكامػع
عمس ادنترن أك صف ا دا ؿ المكمع.

 النشاطاد التطبٌقٌة :كه تتطم مف الطال أف يرسؿ لمعمم ب لنا سكاج عف طريػؽالكتابة المباشرة أك إرسال عمس هيذػة ممػؼ ،كمػف لػـ يقػكـ المعمػـ بػالتعميؽ عمػس ذلػؾ

النشاط كاعطاج الطال الدرجة الت يست قدا.
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ج -التمرٌنااد والوا باااد :كهػ تتنػػكع مػف ا تبػػار مػف متعػػدد كأسػذمة الصػكا كال طػػم
كأسذمة ادجابا القصيرة  ،كبعػد أداج الطالػ لمتمػريف يعطػس درجتػ بعػد ذلػؾ ،كتكجػد
يػػا ار متعػػددة لممعمػػـ رػ كضػػع التمػػريف ،كػػمف يمكػػف الطالػ مػػف ػػؿ التمػػريف لمػػرة
كا دة أك عدة م ار  ،كت ديد رترة التمرينا كغيرها .
د-

اسااتفتاتاد :يسػػتطيع المعمػػـ أف يجػػرم اسػػتفتاجا ر ػ كػػؿ جػػزج مػػف أج ػزاج مقػػرر
لط ب  ،كال صكؿ عمس النتاذج اؿ التصكي عميدا .

ق -المشاركة فً اآلرات :كذلؾ بكاسطة سا ا ال كار.

و -التقااارٌر :يقػػدـ البرنػػامج لممعمػػـ تقري ػ ارن عػػف زيػػا ار الط ػ

لممكمػػع ،كالػػدرجا الت ػ

صمكا عميدا كالنشاطا الت مامكا بدا.

 ممٌزاد إدارة التعلم اإللكترونً بنظام المودل ):)Moodleيكضػػا عبػػد ال ميػػد بسػػيكن ( )479 ،4117بػػمف نظػػاـ "المػػكدؿ" ( )Moodleيػػكرر
إمكانا لكؿ مف المتعمـ كالمعمـ تتضا ريما يم ظ
أ -الوا باااد والم ااام :يتػػيا النظػػاـ لممعمػػـ أف يقػػكـ بطم ػ بػػمداج مدمػػة مػػا ،أك التكميػػؼ
بالكاج المنزل  ،كما يمكن ت ديد كم التسميـ.
 التراسااال باااٌن الماااتعلم والمعلااام :يتػػػيا النظػػػاـ كسػػػيمة سػػػدمة لمتراسػػػؿ كالتكاصػػػؿ بػػػيفالمتعمميف كمعمميدـ بمم شكؿ ممكف بددؼ إيصاؿ كشرح المعمكمة بمم طريقة مطمكبػة
صكتية ،مرذية أك مكتكبة.
ج -التنبٌ اد واإلعالناد :يمكف لممعمـ ر

الة ا تياج ل ع ف أك إرسػاؿ تنبيػ ي ػص

العممية التعميمية بسدكلة رعؿ ذلؾ عبر أداة التنبيدا المم قة بالنظاـ.

د -المنتدٌاد :يمكف مف

ؿ النظاـ إنشاج منتدم نقاش ػاص بم ػد مكضػكعا المػندج

الدراس .

ق -التقٌااٌم والاادر اد :يسػػتطيع المعمػػـ تقيػػيـ المتعممػػيف بشػػكؿ مسػػتمر ،كرصػػد درجػػا
اال تبػػا ار كالكاجبػػا كاانشػػطة الم تمفػػة بشػػكؿ سػػريع كبسػػيط ،كيمكن ػ كػػذلؾ إرسػػاؿ
التقييـ النداذ لجميع المتعمميف بضػطة زر كا دة رقط.
ك -تحمٌاال الملفاااد (الاادروس والشااروحاد) :يتػػيا نظػػاـ المػػكدؿ ررػػع الممفػػا ال اصػػة
بشػػرح المنػػاهج مػػف المعمػػـ لممتعممػػيف ،كت ػكرير الػػدركس عبػػر ش ػراذا العػػرض ببرنػػامج
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البكربكينػػػ  ،أك البرمجػػػة ادلكتركنيػػػة ،كررعدػػػا عمػػػس النظػػػاـد ليػػػتمكف المتعممػػػكف مػػػف
ت ميمدا كاالستفادة مندا.
ز -بنك المعلوماد :دمة ت زيف أم عدد ممكف مػف البيانػا عبػر النظػاـد ليسػتفيد مندػا
المتعممكف كالمعممكف ر الم ار ؿ الم تمفة.
ح -التقوٌم الدراسً :يتضمف أدكا م تمفة لمتقكيـظ (مداـ ،أنشػطة ،ا تبػا ار  ،اسػتبانا )
كتكرر هذ ال اصية إمكانية إدراج جميع اانشطة التعميمية س تػكاري إمامتدػا ،ممػا
يسػػػاعد المتعممػػػيف كالمسػػػت دميف البقػػػاج عمػػػس اطػػػ ع بكػػػؿ المكاعيػػػد المدمػػػة ،كيمكػػػف
تنبيددـ عمس ذلؾ بشكؿ مستمر.
ط -االختباااراد :يمكػػف لممعمػػـ عقػػد أم نػػكع مػػف اال تبػػا ار المرغكبػػة اال تبػػا ار السػػريعة
 quizzesأك اال تبػػػا ار القصػػػيرة أك تػػػس اال تبػػػا ار النداذيػػػة ،كيمكػػػف ت ديػػػد كمػػػ
معيف ل

تبار ب يح ال يتعدا المتعمـ  ،هذا بادضارة إل إمكانيػة سػا الدرجػة عمػس

الفكر ،كميزة التص يا التمقاذ .
ؾ -المدوناد :يسػتطيع كػؿ مػتعمـ كمعمػـ مػف إنشػاج مدكنػة اصػة ريػ  ،يجمػع ريػ شػتا
المعارؼ الت أراد مندا لتعـ الفاذدة لدل الجميع.
ؿ -االساااتطالعاد :إذا ا تػػػاج المعمػػػـ إلػػػس معررػػػة رأم المسػػػتفيديف رػػػ مكضػػػكع معػػػيف،
رسيستفيد مف اصية االستفتاج المتكررة ر هذا النظاـ.
كمػػػا يضػػػيؼ عبػػػد الم سػػػف الػػػػدياف (  )31-49 ،4101مميػػػ از لنظػػػاـ إدارة الػػػتعمـ
ادلكتركن المكدؿ ( )Moodleكمندا ما يم ظ
أ -إنشاج المجمكعا مف مبؿ المعمـ كالطال .
 يطم النظاـ اسـ المست دـ ككممة السر مف المشرريف كالمعمميف كالطج -يكرر دما القبكؿ كالتسجؿ المبدذ لممتعمميف مف

لممكلكمية.

ؿ اسـ مست دـ كرمـ مركر.

د -رػ اال تبػػا ار يػكرر النظػػاـ لممعمػـ ررصػػة كضػع أنػكاع متعػددة مػػف ااسػذمة كمػػا يسػػما
باسترداد ااسذمة أك تصديرها.
ق -ر إدارة المقر ار يمنا النظػاـ المعمػـ مرامبػة ال ضػكر كادارة المشػاركا الصػفية كادارة
كعرض مصادر الم اضرة.
ك -يمنا النظاـ المعمـ يا ار تكزيع مكضكعا المقرر بااسبكع أك بالمكضكع كغيرها.
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ز -يمكف النظػاـ المعممػيف مػف متابعػة تػرددا الطالػ لممقػرر كنشػاطات كيسػتطيع الطالػ
متابعة التطكر كالتقدـ ر اانشطة ال اصة ب .
يتضػػا ممػػا سػػػبؽ أف نظػػاـ "المػػكدؿ" ( )Moodleيملػػػؿ أداة لعػػرض م تػػكل تعميمػػػ ،
كيساعد ر متابعة الطال مف بداية د كل لمنظاـ ك تس ركج مع تػكرير تقريػر لكػؿ طالػ ،
كيتضػػمف أدكا م تمفػػة لمتقػػكيـظ (مدػػاـ ،كأنشػػطة ،كا تبػػا ار  ،كاسػػتبانا ) ،كمػػا يعطػ ررصػػة
جيػػدة لممػػتعمـ بلرسػػاؿ كاجبات ػ كالمدػػاـ المكمػػؼ بدػػا مػػف مبػػؿ المعمػػـ  ،كت ميمدػػا عمػػس المكمػػع
بصػيع م تمفػة مػف أجػؿ تقػديمدا لممعمػـ كرد  Wordأك بكربكينػ  ،Power pointكيػكرر
غػػرؼ دردشػػة كمنتػػديا لم ػكار التعميم ػ  ،كيسػػاعد المعمػػـ عمػػس التص ػ يا كتسػػجيؿ الػػدرجا
تمقاذي ػان س ػ معػػايير ي ػػددها ال تبػػا ار اال تيػػار مػػف متعػػدد أك الصػػا كال طػػم أك غيرهػػا مػػف

أنماط اال تبا ار .

كرػ ضػػكج مػػا سػػبؽ نجػػد أف نظػػاـ "المػػكدؿ" ( )Moodleمػػف أنظمػػة إدارة بيذػػا الػػتعمـ
ادلكتركنية كالت كان م ط اهتماـ العديد مػف الدراسػا نػذكر مندػاظ دراسػة عبػد ام عرمػاف
( )4119الت ػ تكصػػم إلػػس راعميػػة اسػػت داـ برنػػامج المػػكدؿ ر ػ تنميػػة ت صػػيؿ الط ػ
مقرر اا ياج الطب  ،كدراسة علماف د
بنظاـ  Moodleر إكسا طػ
) Ani (2013الت ػ أكض ػ

رػ

ف ( )4104الت تكصػم إلػس راعميػة برنػامج معػزز

التعمػيـ ااساسػ مدػا ار الت طػيط اليػكم  ،كدراسػة Al-
تػػملير التعمػػيـ المػػدمج باسػػت داـ نظػػاـ المػػكدؿ  Moodleر ػ

الت صػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػ رػػػػػػ جامعػػػػػػة السػػػػػػمطاف مػػػػػػابكس بعمػػػػػػاف ،كدراسػػػػػػة

&Sallam

) Alzouebi(2014الت كضع تصك ار السػت داـ نظػاـ المػكدؿ  Moodleلت سػيف جػكدة
التدريس كالػتعمـ رػ المػدارس ال اصػة بادمػا ار المت ػدة ،كدراسػة مػزة عبػد القػادر()4108
الت استددر تنمية مدا ار است داـ نظاـ المػكدؿ  Moodleلػدل طػ

جامعػة المنصػكرة،

كذلؾ مف ػ ؿ تصػميـ بيذػة ارتراضػية كالػدمج بػيف الػتعمـ النشػط كتطبيقػا جكجػؿ التفاعميػة،
كدراسة م مد عبد الكها ( )4105الت استددر راعمية نظػاـ المػكدؿ رػ الت صػيؿ كالقػدرة
عمػػس ادنجػػاز لػػدل طػػ

التعمػػيـ التجػػارم ،كجميػػع هػػذ الدراسػػا أكػػد أف نظػػاـ "المػػكدؿ"

) (Moodleهػػك نظػػاـ مفتػػكح يتػػيا إدارة المقػػر ار كالب ػرامج ادلكتركنيػػة بشػػكؿ مػػرف كسػػدؿ
االسػػت داـ لمط ػ

كالمعممػػيف ،اامػػر الػػذم درػػع البػػا لتيف إلػػس اسػػت دام ر ػ تنميػػة المعررػػة
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كاالتجا ن ك است داـ تقنية هامػة مػف تقنيػا التػدريس ال ديلػة كهػ تقنيػة الدكلػكجراـ لػدل
الط

المعمميف بكمية التربية ،كنعرضدا ر السطكر ا تية.

المحور الثانً -تقنٌة ال ولو رام:
 -مف وم تقنٌة ال ولو رام:

تتملؼ الكممة اليكنانية  Hologramمف المقطعيف  Holoبمعنس "التصػكير الشػامؿ" ك

gramبمعنس "المكتك " كالدكلكجراـ تسجيؿ ل لػ اابعػاد لتػدا

بػيف مكجػا ضػكج الميػزر

)(Universal-Hologram, 2009
كيشير)  Ackermann& Eichler,( 2007بمن يعكد تاري تقنيػة الدكلػكجراـ لعػاـ
0972ـ يػػح تكصػػؿ العػػالـ دينػػيس جػػابكر  Dennis Gaborلمتصػػكير الدكلػػكغرار ر ػ
م اكلت ػ لجعػػؿ عمميػػة المجدػػر االلكتركن ػ أكلػػر ميمػػة مػػف عمم ػ السػػابؽ ،كنظ ػ ار لعػػدـ كجػػكد
تكنكلكجيا الميزر ر مر مة مبكرة مف تصكير ل ل اابعاد ،امتصر العػالـ دينػيس جػابكر عمػس
المصػػػدر الك يػػػد المتػػػاح لمضػػػكج أ ػػػادم المػػػكف الػػػذم يكػػػكف ادضػػػاجةد لػػػذلؾ كانػػػ ادضػػػاجة
من فضة نسبيا ،ككان الصكر المجسمة التػ تنػتج رػ هػذا الكمػ غيػر مرضػية ،لػذلؾ تػم ر
ظدػػكر التصػػكير المجسػػـ إلػػس كمػ ظدػػكر الميػػزر عػػاـ 0961ـ ،كبعػػد ظدػػكر الميػػزر كتطػػكير
تكنكلكجيػػا الميػػزر تطػػكر التصػػكير الدكلػػكجرام بشػػكؿ كبيػػرد ليعط ػ نتػػاذج مبدػػرة لممجسػػما
ل لية اابعاد.

 -فكرة عمل ال ولو رام:

يكضػا ( Wilson (2010بػػمف تقػػكـ ركػػرة الدكلػػكجراـ عمػػس أنػ يػػتـ نقػػؿ الصػػكر عبر

ادنترن  ،كتستقبؿ تقنية الدكلكجراـ الصكرة الت تعتمد ركرتدا عمس كجكد مصدر لشعاع ليػزر
يػػتـ تسميط عمػػس مجػػزج لمضػػكج ،عبػػارة عػػف منشػػكر أك عدسػػة اصػػة تقػػكـ بتجزذػػة الشػػعاع
السػػػامط إلػػػس شػػػعاعيف ،كيمػػػر هػػػذاف الشػػػعاعاف عبر مجمكعػػػة مرايػػػا لتكجيػػػ ااضػػػكاج رػػػ
االتجاها المطمكبة ،لـ بعدسة مفرمة لمضكج تقكـ بت كيؿ الشػعاع المركػز إلػس زمػة عريضػة
تسقط عمس كامػؿ الجسػـ المػراد تصػكير  ،لػـ يػتـ تمريػر أ ػد الشػعاعيف عمػس الجسػـ لػـ يسػقط
عمس الفيمـ( -الفيمـ الدكلكج ارم هك ريمـ اص ذك مدرة ت ميمية عالية لمضكج) ،-بينمػا يػتـ
تكجيػ الشػػعاع ا

ػػر مباشػػرة إلػػس الفػػيمـ ،كينػتج مػػف تػػدا

ت اك كؿ التضاريس الدميقة لمجسـ.
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كما تعرض أمؿ الق طان ك ريـ الم يذر(  )312 ،4106ركػرة عمػؿ الدكلػكجراـ بمنػ ظ
تصكير مجسـ ل ل اابعاد بدرجػة عاليػة جػدا ،يػح إندػا زمػة مػف المكجػا الضػكذية التػ
تصطدـ بالجسـ المراد تصكير كتقكـ بت طيط لـ تقكـ المكجػا الضػكذية بنقػؿ بيانػا الجسػـ
الت ػ مام ػ ااداة بت طيط ػ عػػف الت طػػيط الل ل ػ اابعػػاد يػػح هػػذ التكنكلكجيػػا تعتمػػد عمػػس
تسجيؿ مكجة الجسـ كعمس جداز اسم الدكلكجراـ ،ب يح إذا أضئ يكػكف مػف الممكػف إعػادة
تككيف صدر المكجة.
كيعػػرؼ ) Conn (2010تقنيػػة الدكلكجراـ بمندػػا عمػػـ إنتػػاج الصػػكر المجسػػمة أم
ت كيؿ الصكر الفكتكغ اررية إلس مجسـ ل ل اابعاد ذا عمؽ.
كيتضا مما سبؽ أف الدكلكجراـ هك النػاتج مػف تقنيػة التصػكير الل لػ اابعػاد ،ت ػدح
مجسػ نػما ل لػ اابعػػاد ،تػػتـ تمػػؾ العمميػػة باسػػت داـ أشػػعة الميػػزر عمػػس شػػكؿ ضػػكج يػػنعكس رػ
الفراغ تسمس عممية التصكير بالدكلجرار  Holographyكمػف عمميػة التصػكير ن صػؿ عمػس
مجسـ الدكلكجراـ .Hologram

 تطبٌقاد تقنٌة ال ولو رام فً التعلٌم:يشػير كػؿ مػػف

;)Maaike, (2008); Aina,( 2010); Bonsor, (2010

) Ghuloum, (2010أن مف تطبيقا تقنيا الدكلكجراـ ر التعميـ ما يم ظ
أ -المعلم ال ولو رامً :تسػمس هػذ التقنيػة تقنيػة التكاجػد عػف بعػد ،يػح تجػاكز هػذ
التقنيػػة الفيػػديك التفػػاعم بم ار ػػؿ ،ريظدػػر مجسػػـ المعمػػـ الدكلػػكجرام كمن ػ ر ػ غررػػة
الصؼ بشكؿ قيق  ،كيسػتطيع المتعممػكف رؤيتػ كالتفاعػؿ معػ  ،كأيضػا يسػتطيع معمػـ
كا د إلقاج م اض ار ر العديػد مػف القاعػا الدراسػية مػف أم مكػاف رػ نفػس الكمػ ،
يح تقكـ هذ التقنية بلسقاط صكرة المعمـ ال قيق بجميػع أبعػاد رػ الػزمف ال قيقػ
ليتفاعؿ مع المتعمميف مع مركنة المعمـ ال قيق .
 االتاال عن بعد فً القاعااد الدراساٌة :مػف ػ ؿ تقنيػة الدكلػكجراـ يػتـ ربػط غػرؼدراسية كاممة ببعضدا الػبعض ،رمػل يمكػف ربػط ماعػة دراسػية رػ كميػة التربيػة جامعػة
المنصػػكرة بقاعػػػة دراسػػػية أ ػػػرل رػػ أم دكلػػػة أ ػػػرل تػػػس يتمكنػػكا مػػػف االن ػػػراط رػػػ
م ادلػػا

قيقيػػة كتبػػادؿ اللقارػػا كيمكػػػف أف تسػػت دـ رػػ تسػػديؿ ضػػكر المقػػػاجا

كالمؤتم ار العممية دكف ال اجة إلس عناج السفر.
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ج -الحضور عن بعاد :تػمت تقنيػة الدكلػكجراـ لت ػؿ مشػكمة صػعكبة تكاجػد المػتعمـ بػررػة
الصؼ ال سب مف ااسبا  ،يح يتمكف المتعمميف مف ػ ؿ هػذ التقنيػة المشػاركة
ر الم اضػ ار كالتفاعػؿ مػع المعمػـ كهػـ رػ منػازلدـ ،مػف ػ ؿ نقػؿ أك إسػقاط ضػكج
المػػتعمـ دا ػػؿ غررػػة الدراسػػة ريظدػػر المػػتعمـ كمن ػ مكجػػكد ر ػ الػررػػة الدراسػػية بشػػكؿ
قيق ينامش كيجي بفاعمية مع المعمـ كزم ذ .
د -استحضااااار الخٌااااال :يكجػػػػد العديػػػػد مػػػػف المكضػػػػكعا كالمكامػػػػؼ كالظػػػػكاهر يصػػػػع
امعيػػا لػررػػػة الصػػؼ ملػػػؿ الش صػػيا المشػػػدكرة أك التاري يػػة أك بعػػػض
است ضػػارها ك ن
ال يكانا المفترسة أك المنقرضة ،أك بعض الظػكاهر الطبيعيػة ملػؿ الكسػكؼ كال سػكؼ
كالزالزؿ كالبراكيف ،تكرر تقنية الدكلكجراـ امكانية است ضارها بشكؿ مجسـ عف أنفسػدـ
ملػػؿ است ضػػار ش صػػية عػػالـ مػػف العممػػاج دا ػػؿ غررػػة الصػػؼ ،كي ػػاكر المتعممػػكف
كيت دح معدـ عف اكتشارات  ،بشكؿ يشب الس د كبير الكامع ال قيق .
ق -إضافة بعد دٌد إلى المحتوى التعلٌمً :تمكف هػذ التقنيػة مػف ادبػداع رػ الم تػكل
التعميم  ،مف جم الكامع إلس الفصكؿ الدراسية مف صك كصكرة تس إندػا مػد تػتمكف
مف إضارة بعد الراذ ة ،كتساعد تقنية الدكلكجراـ عمس تصكير المفاهيـ لممتعممػيف عمػس
شػػكؿ ل لػ أبعػػاد رػػيمكف لطػ

الطػ أف يشػػر كا جلػػة هكلكجراميػػة أرضػػؿ مػػف الجلػػة

ال قيقية الت مد تككف مكمفة كر نفس الكمػ يصػع ال صػكؿ عميدػا ك طكرتدػا رػ
مؿ اامراض.
ك -سااد الاانقص فااً الوسااا ل التعلٌمٌااة :تعػػان العديػػد مػػف المؤسسػػا التعميميػػة سػػكاج
مدارس أك جامعا مف نقص الكساذؿ التعميمية كصعكبة نقؿ بعض الكسػاذؿ مػف مكػاف
ر ،رمل يمكف أف تتكرر سبكرة تفاعميػة كا ػدة رػ المركػز الرذيسػ لممؤسسػة كمػف
الصع نقمدا مف مكاف

ػر ،لكػف مػف ػ ؿ هػذ التقنيػة يمكػف تكظيفدػا كاسػت دامدا

كه مكجكدة رػ مكاندػا دكف ال اجػة إلػس نقػؿ السػبكرة التفاعميػة ،أم أف هػذ التقنيػة
تسما دسقاط ادمكانا كالكساذؿ التعميمية ر أكلر مف مكاف ر نفس الكم .
كانط مػان ممػػا سػػبؽ عرضػ يتضػػا أف تقنيػػة الدكلػػكجراـ لدػػا تطبيقػػا عديػػدة رػ مجػػاؿ

التػػدريس مندػػاظ المعمػػـ الػػذ يسػػت دـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ يسػػتطيع عػػرض م اضػػرة رػ أكلػػر مػػف
مكاف ر كم كا د ،كالقضاج عمس مشكمة نقص كساذط التعمـ ،كعرض المفػاهيـ التػ يصػع
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است ضػػارها لممتعممػػيف كمػ التػػدريس كػػالتعرؼ عمػػس التركيػ الػػدا م لجسػػـ ادنسػػاف ،كعمػػؿ
الػػدماغ البشػػرم ر ػ ألنػػاج ػػاال التػػكتر كالقمػػؽ ،كالتعػػرؼ عمػػس ككاك ػ المجمكع ػة الشمسػػية
كالفضػػاج ،كمشػػاهدة مػػاع الب ػػار كمن ػ

قيق ػ كغيرهػػا مػػف المكضػػكعا  ،ك مقابمػػة عػػالـ مػػف

العممػػػػاج كالتعػػػػرؼ عمػػػػس إنجازاتػػػػ  ،ك مشػػػػاهدة أشػػػػ اص ر مػػػػكا عػػػػف ال يػػػػاة رػػػػ صػػػػكرتدـ
الدكلكجرامية.

 -أهمٌة تقنٌة ال ولو رام فً م ال التعلٌم:

يكضػا كػؿ مػف ) Aina (2010) ، Jurmain, et al .( 2008أف هنػاؾ ركاذػد

كاسػػت داما متعػػددة لتقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ العمميػػة التعميميػػة ،يػػح يسػػميدا الػػبعض تقنيػػة
ادبداع لفكاذدها المتعددة لمتعميـ ،كمف هذ الفكاذد ما يم ظ
أ -تست دـ لتعميـ المكاد الدراسية النػادرة التػ يصػع تػمميف تكػاليؼ تعميمدػا ،ممػا يسػاعد
عمس تكرر عنصر المركنة كااماف.
 عدـ التقيد ر مكاف عرض م دد يمكف عرض المجسـ رػ الدػكاج الطمػؽ دكف ال اجػةلشاشة عرض.
ج -تصػػكر الكامػػع ال قيق ػ بجميػػع اتجاهات ػ  ،كالػػت كـ بالمجسػػـ الل ل ػ اابعػػاد مػػف ػ ؿ
الممس.
د -ت طػػيـ ػكاجز الكمػ كالمسػػارة ،كاسػػت دام رػ المقػػاجا العمميػػة ك ضػػكر المػػؤتم ار
كالسفر كالتجكاؿ كتبادؿ العمكـ كاللقارا دكف تكمفة كعناج.
ق -است ضار ال ياؿ أك تقري الكامعد مما يساعد عمس إلارة التعمـ ررع كفاجة التعميـ.
ك -است ضار الزماف كالمكاف ملؿ است ضار ش صيا أك است ضار مكامع.
ز -إلراج الم تكل التعميم  ،مما يسدـ ر زيادة مستكل تفاعؿ الط

كتشكيقدـ لمتعمـ.

ح -تعزز اددراؾ ال س بعمؽ كأبعاد الفراغ.
كيتضا مما سبؽ أف تقنية الدكلػكجراـ تػكرر إمكانػا غيػر م ػدكدة كابداعيػة رػ مجػاؿ
التعمػػيـ ،كمػػف المتكمػػع أف تصػػبا هػػذ التقنيػػة أرضػػؿ مػػف طػػرؽ العػػرض الت ػ ت ػػاك الكامػػع
ال قيق  ،رتست دـ ػيف ال نسػتطيع تػكرير الكامػع ال قيقػ  ،كمػا تسػاعد عمػس جػذ كاسػتمتاع
المتعمـ بعممية التعمـ ،كما أندا تساعد عمس نقؿ ااركار كال ب ار كالمعارؼ كتبادلدػا ،بادضػارة
إلس

ضكر المؤتم ار كالمقاجا كالنػدكا رػ أم مكػاف رػ العػالـ دكف ال اجػة لعنػاج السػفر
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قيقيػػة أـ اليػػة ،كذلػػؾ مػػف ػ ؿ مشػػاهدة المػػتعمـ

أك لقػػاج ش صػػيا لعممػػاج س ػكاج كان ػ

المجسـ الدكلكجرام ر الدكاج كامكانية لمس المجسـ كت ريك كيفما يشاج.
كهناؾ العديد مف الدراسا التػ اهتمػ باسػت داـ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ التػدريس ملػؿظ
دراسػػة

) Kalansooriya, et al.(2015الت ػ اسػػتددر تقيػػيـ راعميػػة تطبيػػؽ تقنيػػة
ػيف أف هنػاؾ

سػنة التكنكلكجيػا لمتعمػيـ عػف بعػد ،رػ
التصكير المجسـ ل ل اابعاد كػمداة م ن
دراسػػا اهتم ػ ب ػ ر ػ عمميػػة التػػدريس مندػػا دراسػػة كػػؿ مػػف أمػػؿ الق طػػان  ،ريػػـ الم يػػذر
( )4106التػػػ أكصػػػ بنشػػػر الػػػكع بػػػيف المسػػػؤكليف بػػػدكر تقنيػػػة الدكلػػػكجراـ رػػػ التعمػػػيـ،
كتشػػػجيع أعضػػػاج هيذػػػة التػػػدريس لممشػػػاركة بالتػػػدريس بتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ مػػػف ػػػ ؿ دك ار
تدريبية،ك دراسة ناف مصطفس ( )4107التػ تكصػم إلػس راعميػة اسػتراتيجيا مقتر ػة رػ
تػػدريس العمػػكـ معػػززة بتكنكلكجيػػا الدكلػػكجراـ كألرهػػا رػ االسػػتيعا المفػػاهيم كتنميػػة التفكيػػر
المنطق ػ كالتنػػكر الجيكلػػكج لػػدل طػػ
) Kharbat (2018الت ػ أكض ػ

الصػػؼ ااكؿ االعػػدادم ،كدراسػػة

& Awad

التصػػميـ ااكؿ لمدكلػػكجراـ الػػذك ر ػ التػػدريس ،كمػػا

اهتمػ دراسػػة ) Mavrikios, et al.(2019بالكشػػؼ عػػف تػػملير اسػػت داـ الدكلػػكجراـ رػ
تنظيـ الم تكل التعميم كالتفاعؿ مع مف

ؿ البيذا التدريسية االصطناعية.

إ راتاد البحث:

ً
أوال -إعداد استبانة االحتٌا ااد التعلٌمٌاة الوا اب توافرهاا لادى الطاالب المعلماٌن بكلٌاة
التربٌة لتنمٌة المعرفة بتقنٌة ال ولو رام واالت اه نحو استخدام ا فً التدرٌس:
أ -تحدٌد ال دف العاام مان اساتبانة االحتٌا ااد التعلٌمٌاة :لمػا كػاف الب ػح ال ػال يدػدؼ
إلس تنمية المعررة بتقنية الدكلكجراـ كاالتجا ن ك است دامدا رػ التػدريس لػدل الطػ
المعممػػيف بكميػػة التربيػػة ،تتطم ػ ذلػػؾ إعػػداد اسػػتبانةد لت ديػػد اال تياجػػا التعميميػػة كرقن ػا

لرؤيتدـ الفعمية.

 مرحلااة بنااات وتنظااٌم اسااتبانة االحتٌا اااد التعلٌمٌااة :تػػـ اسػػتقراج اادبيػػا كت ميمدػػاكالب ػػكح التربكيػػة التػ اهتمػ بتقنيػػة الدكلػػكجراـ رػ الت صصػػا الم تمفػػة مػػف نا يػػة،
كرػػػػ المجػػػػاؿ التعميمػػػػ مػػػػف نا يػػػػة أ ػػػػرل ،كرػػػػ ضػػػػكذدا تػػػػـ اشػػػػتقاؽ مجمكعػػػػة مػػػػف
المكضكعا كارتباطدا بمجمكعة مف العناصر الفرعيػة ،كتػـ إعػدادها رػ صػكرة اسػتبانةد
لت ديد مدل اال تياج التعميم لمط

المعمميف عينة الب ح لدا.
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ج -التحقااق ماان ااادق اسااتبانة تقاادٌر االحتٌا اااد التعلٌمٌااة :بعػػد إعػػداد االسػػتبانة رػػ
صػػػكرتدا المبدذيػػػة أصػػػب

مابمػػػة لم كػػػـ عميدػػػاد كذلػػػؾ لمتكصػػػؿ إلػػػس صػػػكرتدا القابمػػػة

لمتطبيػػػؽ ،كت ديػػػد أهػػػـ اال تياجػػػا التعميميػػػة رػػػ ضػػػكذدا ،كتػػػـ اسػػػتط ع رأل السػػػادة
الم كميف ر مجاؿ المناهج كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعمػيـ "مم ػؽ ( ،")4كمػد هػدؼ
اسػػتط ع ال ػرأم إلػػس تعػػرؼ آراج الم كمػػيف ػػكؿظ مراجعػػة مكضػػكعا التعمػػيـ المقتر ػػة،
كالعناصر الفرعية لدا ،كتنقي دا ،كامكانية ادضارة إليدا أك التعديؿ أك ال ذؼ.
كبعػػد ت ميػػؿ آراج السػػادة الم كمػػيف ػػكؿ االسػػتبانة التػ أجمعػ بمناسػػبتدا ،كأصػػب
صال ة لمتطبيؽ عمس عينة الب ح" مم ؽ( ،" )3كعمي رقد تـ الت قؽ مف صدؽ االستبانة.
د -تطبٌق استبانة االحتٌا اد التعلٌمٌة على عٌنة البحث :تضمن االستبانة مجمكعة مف
البيانػػا ااساسػػية ،متملمػػة رػػ االسػػـ كالشػػعبة كالعػػاـ الدراسػػ  ،كامػػت ؾ اسػػ آلػػ
متصػػػؿ بادنترنػػػ  ،كبعػػػض التعميمػػػا  ،لػػػـ اال تياجػػػا التعميميػػػة الفعميػػػة ،كتػػػـ تطبيػػػؽ
استبانة اال تياجا التعميميػة عمػس ( )081طالػ معمػـ بشػعبت البيكلػكج كعمػـ الػنفس
بكميػػػة التربيػػػة – جامعػػػة المنصػػػكرة ،كمػػػد مػػػر م ار ػػػؿ تطبيػػػؽ االسػػػتبانة عمػػػس الطػػػ
جيػدا مبػؿ البػدج رػ إعطػاج االسػتجابة،
المعمميف بالشكؿ ا ت ظ ضػركرة مػراجة التعميمػا
ن
المعمميف عمس ت ديد درجة اال تياج التعميم  ،كتكجي الطػ المعممػيف
كتشجيع الط
بػػمف آراجهػػـ سػػكؼ تؤ ػػذ ر ػ عػػيف االعتبػػار عنػػد إعػػداد البرنػػامج ر ػ ضػػكج ا تياجػػاتدـ
التعميمية الفعمية ،كالرد عمس أم استفسا ار

اصة بالكتابة أك البنكد المصا بة.

ر -معال ة نتا و تطبٌق استبانة االحتٌا اد التعلٌمٌة إحاا ًٌا:
 بت ميػػؿ الس ػؤاؿ ال ػػاص بدػػؿ يكجػػد لػػديؾ جدػػاز اس ػ آل ػ متصػػؿ بادنترن ػ ؟ ،كان ػالنسػػبة المذكيػػة لمتكػ ار ار  %88كهػػس نسػػبة مقبكلػػة ،كيػػتـ اسػػتبعاد  %04مػػف الطػ
المعممػػيف بالشػػػعبتيف عينػػة الب ػػػح لعػػدـ تػػػكارر اسػػ آلػػػ لػػديدـ متصػػػؿ بادنترنػػػ ،
كيتضا نتاذج الت ميؿ اد صاذ ل ستبانة مف
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خذول ()8
ا تدبثبد انطالة انًيهًٍُ وىل االوتُبخبد انتيهًُُخ ٌ=()132
َبجخ
االَرشا
عذد
انًتى ظ
يرىس االوتُبخبد
االوتُبج
انًيُبسٌ
انجُىد
ً
أوال -انثىسح انصُبعُخ انشاثيخ
%3.4..
24.22
.43.
8
ورطجُقبرهب انتيهًُُخ4
%5845
142.8
1542.
.
ثبًَُب -يبهُخ رقُُخ انهىنىخشاو4
ثبنثًب -رقُُخ انهىنىخشاو وانىاقع
%3341.
14.35
1241.
.
االوتشاتٍ4
ساث ًيب -انتذسَس ثب تخذاو رقُُخ
%5543.
14281
18458
2
انهىنىخشاو4
بب -رطجُقبد عًهُخ نتقُُخ
خبي ً
%3541.
24315
342.
8
انهىنىخشاو ثب تخذاو انهبرف انزكٍ4

جاج

استجابا

الط

كبير لديدـ ،يح تراك

المعمميف كؿ اال تياجا

2
1
.
5
8

التعميمية ،عمس أن هناؾ ا تياج

نسبة اال تياج مف ( )%93.4 -%87.22كه نس

يدؿ عمس أهمية البرنامج التعميم لديدـ ،كا تياج الط

انتشرُت

كبيرة ،مما

المعمميف لدراست .

ثانًٌا -اشتقاق استبانة معاٌٌر تامٌم البرنامو التعلٌمً القا م على الاتعلم الاذاتً باساتخدام
نظام المودل ( ،)Moodleوبطاقة مطابقة البرنامو ل ذه المعاٌٌر.
أ -تحدٌد ال دف العام من بنات استبانة المعاٌٌر :يت ػدد الدػدؼ العػاـ مػف بنػاج االسػتبانة
ر التكصؿ إلس معايير تصػميـ البرنػامج التعميمػ القػاذـ عمػس الػتعمـ الػذات باسػت داـ
نظاـ المكدؿ .Moodle
 إعداد وبنات استبانة معاٌٌر تامٌم البرنامو التعلٌمً :تـ بنػاج اسػتبانة المعػايير مػفػ ؿ ت ميػػؿ اادبيػػا كالب ػػكح السػػابقة  ،كاُ تيػػر المناس ػ مندػػا بمػػا يناس ػ طبيعػػة

البرنامج التعميم .

ج -التحقااق مااان ااادق اساااتبانة المعااااٌٌر :بعػػد إعػػػداد االسػػتبانة رػػػ صػػكرتدا المبدذيػػػة
أصب

مابمة لمت كيـ ،كذلؾ لمتكصؿ إلس الصكرة النداذية لقاذمة المعػايير ،كلمتمكػد مػف

صدؽ هذ المعايير مام البا لتاف باستط ع رأل الم كميف ر مجػاؿ المنػاهج كطػرؽ
التدريس كتكنكلكجيا التعميـ.
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كمد هدؼ استط ع الرأم إلس تعرؼ آراج الم كميف كؿ ت ديد درجة أهمية كؿ مف
المعايير كالمؤش ار

بالنسبة لمبرنامج التعميم عف طريؽ كضع ع مة ( )ر ال انة الت

تعبر عف ذلؾظ (مدمة ،كغير مدمة) ،كما هدؼ استط ع الرأم إلس إضارة أك ذؼ أك تعديؿ
أيضا مدل ا رتباط المؤش ار بالمعايير ر ضكج طبيعة الب ح ،كمدل كفاية
ما يركن
مناسبا ،ك ن
ن
تمؾ المؤش ار .
كبعد دراسة آراج السادة الم كميف تبيف لمبا لة اتفاؽ الم كميف عمس ا ت ظ أهمية
المعايير كمعظـ المؤش ار

ال اصة بدا ،كالتمكيد عمس مدل ارتباط المعايير بفمسفة عمؿ

البرنامج ،كتـ التكصؿ إلس ماذمة المعايير النداذية ( )9معايير ،كمجمكعة مف المؤش ار
الفرعية الت تـ عرضدا ر بطامة تقييـ البرنامج مف

لدا " .مم ؽ (.")2

ً
ثالثااا -إعااداد البرنااامو التعلٌمااً  :اعتمااد البحااث الحااالً علااى مراحاال التااامٌم التعلٌمااً
إلعداد البرنامو ومر بالخطواد اآلتٌة:
أ -مرحلة التحلٌل :وهى أولى خطواد التامٌم التعلٌمً ،وتشمل هذه المرحلة علاى ماا
ٌأتً:
المعممػكف بكميػة التربيػة هػـ
 -0تحلٌل خاا ص المتعلمٌن ،وحا ات م التعلٌمٌة :رػالط
الفذػػػة المسػػػتددرة ،كمػػػف لػػػـ يجػػػ مراعػػػاة صاذصػػػدـ رػػػ ت ديػػػد ااهػػػداؼ ،كصػػػياغة
الم تػػػكل التعميمػػػ  ،كت ديػػػد ال بػػػ ار كتتابعدػػػا ،كاانشػػػطة كالمدػػػاـ كمسػػػتكل التفاعػػػؿ،
ككسػػاذط الػػتعمـ ،كالتقػػكيـ ،كت ديػػد ا تياجػػاتدـ التعميميػػة الفعميػػة ػػكؿ البرنػػامج التعميمػ
لػديدـ ا تيػاج رعمػ

مف ػ ؿ االسػتبانة التػ تػـ تطبيقدػا مسػبقنا التػ ألبتػ أف الطػ

لدراسة البرنامج.

 -4تحدٌاد بٌ اة الااتعلم :يػح يػتـ عػرض البرنػػامج مػف ػ ؿ بيذػة تعمػػـ الكتركنيػة مػف ػ ؿ
است داـ إدارة نظاـ "المكدؿ" ( ،)Moodleكذلؾ تطبيقنا لمتعمـ الذات .

 -3دارسة واقع الماادر التعلٌمٌة :يح يتـ التمكػد مػف أف الطػ

المعممػيف عينػة الب ػح

لػػديدـ اسػ آلػ متصػػؿ بادنترنػ د دمكانيػػة تطبيػػؽ البرنػػامج ،كبالفعػػؿ تػػـ الت قػػؽ مػػف
ذلؾ مف

ؿ استبانة اال تياجا التعميمية.
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ب -مرحلة التامٌم :ومرد مرحلة التامٌم بم موعة من المراحل نوضح ا فٌما ٌأتً:
 -1تحدٌااد أهااداف البرنااامو التعلٌمااً :كتملم ػ ر ػ أهػػداؼ عامػػة لمبرنػػامج ككػػؿ ،كأهػػداؼ
سمككية متنكعة مرتبطة بكؿ مكديكؿ مف مكديكال البرنامج.

 -4تحدٌااد محتااوى وموضااوعاد البرنااامو :تػػـ ت ديػػد م تػػكل كمكضػػكعا البرنػػامج مػػف
ػ ؿ االطػػ ع عمػػس اادبيػػا كالب ػػكح المرتبطػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ ،لػػـ اسػػتط ع آراج

السػػادة الم كمػػيف لمكضػػكعا البرنػػامج كمػػدل مناسػػبتدا ،كمراعػػاة اال تياجػػا التعميميػػة
لمط

المعمميف ،كاشتمؿ البرنامج عمس مس مكديكال يضـ كؿ مكديػكؿ مجمكعػة مػف

العناصر.

اعتمػادا عمػس
 -3تحدٌد األنشطة التعلٌمٌة :تػـ تصػميـ مجمكعػة مػف اانشػطة لعينػة الب ػح
ن
الػػػتعمـ الػػػذات باسػػػت داـ "المػػػكدؿ" ( )Moodleالتػػػ تنكعػػػ مػػػا بػػػيف اانشػػػطة الفرديػػػة
كالجماعيػػػة ،كمػػػا تػػػـ االعتمػػػاد عمػػػس أنشػػػطة لمتجريػػػ المكسػػػع كهػػػ شػػػكؿ مػػػف أشػػػكاؿ
اانشطة ادلراذية المرتبطة بالبرنامج.

 -2تحدٌااد الوسااا ط التعلٌمٌااة :تنكع ػ الكسػػاذط مػػا بػػيف اسػػت داـظ النصػػكص االلكتركنيػػة،
كالصػػكر التعميميػػة كتػػـ ال صػػكؿ عميدػػا مػػف ػ ؿ م ركػػا الب ػػح المتعػػددة ،كالرسػػكـ
الت طيطيػػػة باسػػػت داـ البػػػرامج االلكتركنيػػػة ،كال ػػػراذط الذهنيػػػة االلكتركنيػػػة ،كالفيػػػديكها
التعميمية باست داـ اليكتيك  ،ك اصة الت تعتمد عمس تقنية الدكلكجراـ.

 -5تحدٌد استراتٌ ٌة التدرٌس :تـ االعتمػاد عمػس اسػتراتيجية الػتعمـ الػذات باسػت داـ نظػاـ
"المكدؿ") )Moodleر ضكج مجمكعة مف ال طكا ادجراذية نعرضدا ريما يمت ظ

المرحلة األولى :مرحلة اإلعداد كتددؼ إلس إعداد ك دا صػيرة (مكديكال تعميمية) تبػدأ
با تبار مبم د لت ديد مستكل كؿ طال  ،كتعد نقطة البداية ر عممية التعمـ ،كتمػر بمجمكعػة
مف ادجراجا كا ت ظ
 تـ إعداد المكديػكال التعميميػة مسػتعينا رػ ذلػؾ بمجمكعػة مػف البػرامج ادلكتركنيػة التػ
تسػػدؿ التصػػفا كادب ػػار بػػالمكديكؿ التعميم ػ  ،كمػػا تػػـ االسػػتعانة بالصػػكر كالفيػػديكها
التعميمية المناسبة بكؿ مكديكؿ ،كتـ ال صكؿ عميدػا مػف ػ ؿ م ركػا الب ػح ،كمنػكا
اليكتيػػػك  ،كمػػػا تػػػـ ربػػػط المكديػػػكال بمجمكعػػػة مػػػف المكامػػػع ادلكتركنيػػػة ،أك الػػػركابط
التشعبيةد لمزيد مف ادب ار كالمشاركة.
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 تػػـ تنفيػػذ العديػػد مػػف ا ليػػا د لتفعيػػؿ الػػتعمـ الػػذات كربطدػػا بنظػػاـ "المػػكدؿ" ))Moodle
كا ت ظ
 التصفا الذات لممكديكؿ.
 ت ميؿ الفيديكها بالمكديكؿد لتسدؿ مشاهدتدا.


التقيػػػيـ الػػػذات

يػػػح يتبػػػع كػػػؿ عنصػػػر سػػػؤاؿ تكػػػكين  ،كاعطػػػاج التػذيػػػة الراجعػػػة

المناسبة.
 ا تكاج كؿ مكديكؿ عمس مجمكعة مف اانشطة يتـ ربطدا بنظاـ "المػكدؿ" ))Moodle
ر التنفيذ.
 ا تكاج البرنامج عمس أنشطة لمتجري المكسع ،كربطدا بنظاـ "المكدؿ" ).)Moodle
 كما ت تكل المكديكال عمس نظاـ لمتممؿ الذات يتـ ربط بنظاـ "المكدؿ").)Moodle
كبعػد إعػداد المكديػكال التعميميػة رػ هػذ المر مػة يػتـ عرضػدا عمػس السػادة الم كمػيف
ر مجاؿ المناهج كطرؽ التدريس كتكنكلكجيا التعمػيـد لتعػرؼ التعػدي
البرمجة الفعمية ،كبعد إجػراج التعػدي

المناسػبة مبػؿ مر مػة

تػتـ البرمجػة ادلكتركنيػة -كتعػرض مفصػمة رػ مر مػة

االنتاج-د لتنفيذ المر مة التالية مف م ار ؿ االستراتيجية.

المرحلة الثانٌة :التعلٌم الفعلً
كتتضمف هذ المر مة التنفيذ لتطبيػؽ الك ػدا التعميميػة (المكديػكال التعميميػة) ،كتقػدـ
بصكرة الكتركنيػة ،كتعتمػد هػذ المر مػة عمػس عنصػر ادتقػاف ،يػح ال يػتـ االنتقػاؿ مػف ك ػدة
ا رم إال بعد إتقاف الك دة السابقة ،كتمر بمجمكعة مف ادجراجا كا ت ظ
 يػتـ ررػػع المكديػكال التعميميػة عمػػس المكمػػع التفػاعم بنظػػاـ "المػػكدؿ" ) ،(Moodleكذلػػؾ
بعد االنتداج مف التطبيؽ القبم ادات الب ح.
 يتـ ربط كؿ مكديكؿ بػررػة ػكار عمػس نظػاـ "المػكدؿ" ) ،)Moodleكذلػؾ بدػدؼ اسػتقباؿ
االستفسا ار كالمراس

كؿ المكديكؿ.

 كما يتـ ربط كؿ مكديكؿ بمجمكعػة مػف المدمػا كاانشػطة يػتـ إداراتدػا عػف طريػؽ نظػاـ
"المكدؿ" ).)Moodle
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المرحلة الثالثة :مرحلة التحقق من إتقان التعلم
كتددؼ إلس ت قيؽ كؿ ااهداؼ الم ددة لكػؿ ك ػدة تعميميػة ،كبدرجػة ادتقػاف المطمكبػة،
يػػح يضػػمف التقػػكيـ ميػػاس المعررػػة ػػكؿ تقنيػػة الدكلػػكجراـ ،كاالتجػػا ن ػػك اسػػت دامدا ر ػ
التدريس ،كذلؾ لت قيؽ الددؼ مف الب ػح ،كيػتـ تفعميدػا كربطدػا بنظػاـ "المػكدؿ" )Moodle
) ،بالشكؿ ا ت ظ
 يتـ عرض ا تبار مبػدذ رػ بدايػة كػؿ مكديػكؿد لتعػرؼ ال مفيػا السػابقة لمطػ

ػكؿ

المكديكؿ كشرط د كؿ لممكديكؿ التعميم اجتياز نسبة أمؿ مف .%95
 يتـ ربط كؿ عنصر مف عناصر المكديكؿ بتقييـ ذات كاعطاج التػذيػة الراجعػة المناسػبة ،
كيعد تقكيـ تككين .
 يػػتـ عػػرض ا تبػػار تػػام  ،كذلػػؾ لتعػػرؼ الفػػرؽ بػػيف اال تبػػار المبػػدذ كال تػػام كدرجػػة
الت سف ر المعررة .
 يتـ ربط المكديكال بميقكنة اصة لمتممؿ الذات كتعبر عػف كجدػا نظػر كػؿ طالػ معمػـ
كؿ المكديكؿ ،كذلؾ لمكشؼ عف اتجاها الط

المعمميف.

 كمػػػا يػػػتـ ربػػػط المكديػػػكال بمجمكعػػػة مػػػف اانشػػػطةد لتػػػدعيـ المعررػػػة كاالتجػػػا لمطػػػ
المعمميف ،كمزيد مف ادب ار كالمشاركة كتفعيؿ التعمـ الذات .

 -6تحدٌد أسالٌب التقوٌم :تنكع أسالي التقكيـ لمبرنامج كذلؾ مف

ؿ مػا يمػ ظ التقػكيـ

القبم كتطبيػؽ أداتػ الب ػح ،كالتقػكيـ المبػدذ د لتعػرؼ ال مفيػا السػابقة ػكؿ مكضػكع

المكديػػػكؿ ،كالتقػػػكيـ التكػػػكين د لت ديػػػد نقػػػاط القػػػكة كالضػػػعؼ ،كتقػػػديـ التػذيػػػة الراجعػػػة
المناسػػػبة ،كالتقػػػكيـ ال تػػػام مػػػرتبط بقيػػػاس ال بػػػ ار التػػػ تعػػػرض لدػػػا الطالػػػ المعمػػػـ
لممكديكؿ التعميم  ،كالتقكيـ البعدم ادات الب ح ،كتعرؼ مدل ت قيؽ أهداؼ الب ح.

 -7تامٌم الرساالة /المحتاوى التعلٌماً علاى الوساا ط :تػـ إعػداد الرسػالة التعميميػة التػ

سيتـ كضعدا عمس عناصر الكساذط المتعددة الت تـ ا تيارها ر ضكج عناصػر الم تػكل

التعميم  ،كرس ضكج معايير بناج البرنػامج ،كذلػؾ مػف ػ ؿ السػيناريك ال ػاص بالبرنػامج
ال ال الذل تضمف مسة مكديكال د ليتضا الكصػؼ الكامػؿ لعناصػر الكسػاذط المتعػددة
بمشكالدا المتنكعة بادضارة إلس أسالي ادب ػار كالػربط الػذم سػيتبع الطالػ المعمػـ رػ
ألنػػاج التعامػػؿ مػػع البرنػػامج ،كأسػػمك تتبػػع عػػرض الشاشػػا كتفرعاتدػػا ،كأسػػمك التػزامف
كالتكارػػؽ بػػيف عناصػػر الكسػػاذط المتعػػددة الت ػ سػػيتعامؿ معدػػا الطال ػ المعمػػـ ،ك ريطػػة
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المسػػار /التػػدرؽ ال اصػػة بالبرنػػامج التػػدريب  ،كمكديكالت ػ " مم ػػؽ ( 5أ) " الت ػ تكضػػا
ال طكا التنظيمية لسير العمؿ ببيذة البرنامج كالمكديكال  ،كمد تضمف م طط السػيناريك
التعميم ػ "مم ػػؽ( " ) 5كصػػؼ م تكيػػا الشاشػػة ،كعناصػػر الكسػػاذط المتعػػددةظ (نػػص
مكتػػك  ،كالصػػكر ،كالفيػػديك ،كالرسػػكـ الت طيطيػػة أك ال ػراذط الذهنيػػة ،ككركك ػ ادطػػار،
كأسمك الربط كاالنتقاؿ).

ج -مرحلة اإلنتاج:
 -0ر هذ المر مة تـ ال صكؿ عمس المكاد كالكساذط التعميميػة التػ تػـ ت ديػدها ،كا تيارهػا
ر مر مة التصميـ ،كذلؾ مػف ػ ؿ االمتنػاج مػف متػكرر أك التعػديؿ مػف متػكرر أك إنتػاج
جديد ،لـ رممنة هذ العناصػر ،كت زيندػا ،كانشػاج المكديػكال  ،كأدكا التفاعػؿ ،كتسػجيؿ
المعمكما  ،كاعداد ركابط عناصر البرنػامج التعميمػ  ،كركابػط مكامػع الكيػ المطمكبػة ،لػـ
تػػػمليؼ البرنػػػامج كتنفيػػػذ السػػػيناريك المعػػػد ،كذلػػػؾ لررػػػع البرنػػػامج التعميمػػػ عمػػػس نظػػػاـ
المػػكدؿ( ،)Moodleكاعػػداد اسػػـ مسػػت دـ ،كرمػػـ مػػركر لعينػػة الب ػػح ،كتػػـ اسػػت داـ
مجمكعة مف البرامج االلكتركنية ر ادنتاج التعميم بمساعدة التقن الم تص.
 -4كبعػػد ادنتػػاج تػػـ عػػرض البرنػػامج عمػػس مجمكعػػة مػػف المت صصػػيف ر ػ مجػػاؿ المنػػاهج
كطػرؽ التػػدريس كتكنكلكجيػػا التعمػػيـد لت ديػػد مطابقػػة البرنػػامج لمعػػايير التصػػميـ ،كمػػد
أسػػفر بعػػض نتػػاذج الت كػػيـ عػػف تػييػػر شػػكؿ أيقكنػػا البرنػػامج مػػف شػػكؿ السػ
شػػػكؿ المربعػػػا لمناسػػػبتدا لممر مػػػة العمريػػػة لمطػػػ

إلػػس

 ،كالتقميػػػؿ مػػػف اسػػػت داـ الرسػػػكـ

الكرتكنيػػة كاسػػت داـ صػػكر مناسػػبة ،كضػػركرة إضػػارة منتػػدل تعميم ػ بػػالمكمع التفػػاعم د
درسػاؿ الطػ
إجراج التعدي

المعممػيف االستفسػػا ار المناسػبة ،كرػ ضػكج آراج السػػادة الم كمػيف تػػـ
كالم

ظا ال اصة بالبرنامج.

 -3تم إعداد دلٌل الطالب المعلم " ملحق( ")6لمتعامؿ مع البرنامج ال ال  ،كتػـ ررعػ رػ
صكرت النداذية عمس نظاـ "المكدؿ"(.)Moodle
 -2كما تـ تطبيؽ البرنامج التعميمػ عمػس عينػة اسػتط عية -غيػر عينػة الب ػح ، -كتككنػ
مػػػف ( )01طالػػػ معمػػػـ ،كذلػػػؾ دجػػػراج التقػػػكيـ البنػػػاذ لمبرنػػػامج كصػػػ

يت لمتطبيػػػؽ

ااساسػ  ،كهػػدؼ التقػػكيـ البنػػاذ إلػػس معررػػة المشػػاكؿ كالصػػعكبا الت ػ مػػد تقابػػؿ عينػػة
الب ػػح ر ػ ألنػػاج التطبيػػؽ كذلػػؾ لمعالجتدػػا ،كر ػ ضػػكج مػػا أسػػفر عن ػ نتػػاذج الدراسػػة
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االسػػتط عية ،بػػمف هنػػاؾ بعػػض الصػػعكبا ال اصػػة بعػػرض المكدي ػكال  ،ك اصػػة بنظػػاـ
اانشطة كالمداـ ،كتـ ؿ المشكمة مػع التقنػ الم ػتص ،كالتكصػؿ إلػس الصػكرة النداذيػة
لمبرنامج الصال ة لمتطبيؽ.

 -5تاام إعااداد دلٌاال إرشااادي للمحاضاار" ملحااق( ")7؛ السػػت دام رػ إدارة نظػػاـ المػػكدؿ
( )Moodleمبؿ كر ألناج التطبيؽ.

د -مرحلة العرض والتطبٌق:
كبعد التمكد مف ص

ية البرنامج لمتطبيؽ تـ تطبيؽ البرنػامج بصػكرت االلكتركنيػة عمػس

عينة الب ح ،كتكزيع رمـ المست دـ ككممة المركر لمد كؿ إلس نظاـ المكدؿ (.)Moodle

هـ -مرحلة التقوٌم:
كتددؼ إلس معررة تعرؼ الفركؽ اد صاذية بػيف درجػا التطبيػؽ القبمػ كالبعػدم اداتػ
الب ح ،كمدل ت قيؽ الب ح اهدار .

راب ًعا -بنات أداتً البحث:
أ -إعداد اختبار المعرفة بتقنٌة ال ولو رام:
ر ضكج ااهداؼ العامة كادجراذية ،كالم تكل التعميم لمبرنامج تـ تصميـ ،كبناج
اال تبار بصكرت المكضكعية ،كمد مر اال تبار ر إعداد بالم ار ؿ ا تية ظ
 -0تحدٌااد ال اادف ماان االختبااار :تػػـ إعػػداد اال تبػػار بدػػدؼ ميػػاس مسػػتكل معررػػة الط ػ
المعممػػيف عينػػة الب ػػح بتقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ المسػػتكيا ا تيػػةظ (تػػذكر  ،ردػػـ ،تطبيػػؽ،
كبعديا .
مبميا
ت ميؿ) ،كذلؾ بتطبيق
ن
ن

 -4تحدٌااد نااور مفاارداد االختبااار واااٌا ت ا :بعػػد االط ػ ع عمػػس اادبيػػا كالب ػػكح الت ػ
تناكل ػ أسػػالي التقػػكيـ كأدكات ػ بصػػفة عامػػة ،كاال تبػػا ار المكضػػكعية بصػػفة اصػػة تػػـ
ا تيار أسذمة اال تيػار مػف متعػددد كالصػكا كال طػم ،كذلػؾ لمركنتدػا ،كالسػرعة كالسػدكلة
ر ادجابة عندا كسرعة التص يا ،إلس جان تػطية جزج كبير مف مجاؿ القياس.
 -3تقاادٌر الدر ااة وطرٌقااة التاااحٌ  :تػػـ تقػػدير الدرجػػة ( )1،0يػػح ادجابػػة الص ػ ي ة
ي صؿ الطال المعمـ عمس ( ،)0كال طم ي صؿ عمس (.)1
 -2اٌا ة تعلٌماد االختبار :تعتبػر التعميمػا دلػي ن يكضػا لمطالػ المعمػـ كيفيػة اسػت داـ
اال تبػػار ،ككيفيػػة ادجابػػة عن ػ  ،كتبػػدأ التعميمػػا بمقدمػػة بسػػيطة عػػف اال تبػػار ،كأهميت ػ
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بالنسػػبة لمطالػػ المعمػػـ ،كتػػـ صػػياغتدا رػػ مقدمػػة اال تبػػار ،كمػػد تػػـ مراعػػاة أف تكػػكف
كاض ة ،كدميقة كم تصرة كمباشرة كمبسطة.
 -5تحدٌااد ااادق االختباااار :بعػػد صػػياغة مفػػػردا اال تبػػار رػػ صػػػكرتدا ااكليػػة ،ككضػػػع
التعميمػػا ال زمػػة ل ػ  ،كتقػػدير الدرجػػة كطريقػػة الدرجػػة كطريقػػة التص ػ يا كػػاف البػػد مػػف
التمكد مف ص

ية اال تبار لمتطبيؽ ،كتـ ذلؾ مف

ؿ ت ديد صدؽ اال تبػار مػف ػ ؿ

صدؽ الم كميف ،يح تـ عرض اال تبار عمس عدد مػف المت صصػيف رػ مجػاؿ المنػاهج
كطرؽ التدريس ،كذلؾ دبداج الرأم كؿظ م جمػة ااسػذمة لممسػتكيا المعرريػة كالم ػددة
بجدكؿ المكاصفا  ،كارتباط البػداذؿ أك العبػا ار بػرأس السػؤاؿ ،كالسػ مة العمميػة لمفػردا
اال تبار ،كمدل س مة ككضكح تعميما اال تبار ،كمد أسػفر نتػاذج الت كػيـ عػف ا تػ ظ
تػييػػر مسػػتكل أ ػػد ااسػػذمة مػػف التطبيػػؽ إلػػس الفدػػـ ،كاعػػادة صػػياغة بعػػض ااسػػذمة مػػف
النا ية المػكية.
كر ضكج ما سبؽ ،تـ مراعاة آراج الم كميف كاجراج التعدي
النداية ل

تبار القابمة لمتطبيؽ عمس التجربة االستط عية.

ال زمة ،كصكنال لمصكرة

 -6الت ربة االستطالعٌة لالختبار :تـ تطبيؽ ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ عمػس ()31
طال معمـ -غير عينة الب ح ،-كذلؾ بػرض ما يم ظ

 حساب االتساق الداخلً:
 تػػـ التمكػػد مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػدا م بػػيف كػػؿ عبػػارة كالبعػػد الػػذل تنتمػػس إلي ػ  ،كجػػاج
النتاذج كمػا هػ مبينػة "بمم ػؽ ( ")8أف معػام

االرتبػاط جػاج دالػة عنػد مسػتكم داللػة

 ،1.10ممػػا يػػدؿ عم ػ مػػكة الع مػػة بػػيف درجػػة مفػػردا ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ
كالدرجة الكمية ل

تبار.

 تـ التمكد مف صدؽ االتسػاؽ الػدا م بػيف أبعػاد اال تبػار كالدرجػة الكميػة ل
مكضا بالجدكؿ التال ظ
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خذول ().
ييبيالد اسرجبط أثيبد اختجبس انًيشوخ ثتقُُخ انهىنىخشاو ثبنذسخخ انكهُخ نالختجبس
يبتىي انذالنخ
ييبيم االسرجبط
أثيبد االختجبس
2421
24138
انتزكش
2421
24115
انيهى
2421
241..
انتطجُق
2421
24.3
انترهُم

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽظ يتضػػا أف معػػام

االرتبػػاط مكجبػػة كذا داللػػة إ صػػاذية عنػػد

مستكل داللة  1.10مما يدؿ عمس صدؽ االتساؽ الدا م ال تبػار المعررػة بتقنيػة الدكلػكجراـ
ر التدريس.

 حساب ثباد االختبار:
تػػـ سػػا لبػػا اال تبػػار باسػػت داـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ ابعػػاد اال تبػػار كالدرجػػة الكميػػة
كما هك مكضا بالجدكؿ التال ظ
خذول ()2
ييبيالد انثجبد أنيب ألثيبد اختجبس انًيشوخ ثتقُُخ انهىنىخشاو ونالختجبس ككم
ييبيم انثجبد أنيب
عذد انًيشداد
أثيبد االختجبس
24.35
51
انتزكش
24385
81
انيهى
24.51
5
انتطجُق
24.18
11
انترهُم
24321
1.
االختجبس ككم

مف الجدكؿ السابؽ يتضاظ أف معام
( ،) 1.834 – 1.1.740كه

ميـ لبا

اللبا

ابعاد اال تبار جاج

مقبكلة ،كل

ر

المدل

تبار ككؿ جاج معامؿ اللبا

=

 ،1.856مما يدؿ عمس م ذمة اال تبار اغراض الب ح.
 تحدٌااد زماان االختبااار :تػػـ سػػا الػػزمف ال ػ زـ ل جابػػة عػػف مفػػردا اال تبػػار ،كذلػػؾ
بتسػػجيؿ الػػزمف الػػذل اسػػتػرم كػػؿ طالػ معمػػـ مػػف العينػػة االسػػتط عية رػ ادجابػػة عػػف
أسػػذمة اال تبػػار ،لػػـ سػػا متكسػػط الػػزمف ال ػ زـ ل جابػػة عػػف اال تبػػار ،كمػػد بمػػع زمػػف
تطبيؽ اال تبار(  )51دميقة.
 حساب معامالد الس ولة والاعوبة :تـ سػا معػام

السػدكلة كالصػعكبة ل

كجاج النتػاذج كمػا هػ مكضػ ة "بمم ػؽ ( ")8كتراك ػ المعػام
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كهذ القيـ ر
سا معام

دكد المدل المسمكح بػ لقبػكؿ المفػردة كتضػميندا رػ اال تبػار ،كمػد تػـ
التمييز لمفردا اال تبار كمد تراك

( )‚5 -‚2كه ميـ مقبكلة.

 -7إعداد االختبار باورته الن ا ٌة :كر ضكج نتاذج التجربة االستط عية تـ الكصكؿ إلس
الصػػكرة النداذيػػة ل

تبػػار القابمػػة لمتطبيػػؽ عمػػس عينػػة الب ػػح كبمػػع عػػدد ااسػػذمة( )67

سػػػؤ ناال "مم ػػػؽ (9أ)" ،كيكضػػػا "مم ػػػؽ ( ") 9جػػػدكؿ مكاصػػػفا ا تبػػػار المعررػػػة بتقنيػػػة

الدكلكجراـ بصكرت النداذية.

 -8إنتاج االختبار الكترونًٌا :بعد صياغة عبا ار اال تبار كالكصكؿ إلس الصػكرة الندايػة لػ ،
إلكتركنيا ،كررع عمس نظاـ المػكدؿ ()Moodleد ممػا يتػيا لمطالػ
تم برمجة اال تبار
ن
المعمـ الد كؿ ل جابة عف اال تبار مف ؿ اسـ مست دـ كرمـ المركر ،كال صػكؿ عمػس
الدرجة مباشرة ركر االنتداج مف ادجابة.

ب -إعداد مقٌاس االت اه نحو استخدام تقنٌة ال ولو رام فً التدرٌس:
أيضػا تعػرؼ االتجػا ن ػك
بجان التركيز عمس المعررة بتقنيػة الدكلػكجراـ  ،هػدؼ الب ػح ن
اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ رػ التػػدريس ،كلدػػذا تػػـ بنػػاج مقيػػاس االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة
الدكلكجراـ ر التدريس ر ضكج ال طكا ا تيةظ
 -0تحدٌد ال دف من المقٌاسظ تـ بناج مقيػاس االتجػا ن ػك اسػت داـ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ
التدريس ،كذلؾ لتعرؼ االتجاها اديجابية أك السمبية لمطػ

مبػؿ كبعػد المػركر بدراسػة

البرنامج التعميم .
 -4إعداد الاورة األولٌة للمقٌاس :تـ االط ع عمس اادبيا كالب كح التربكية الت اهتم
بمقػػاييس االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ التكنكلكجيػػا رػ التػػدريس بكجػ عػػاـ ،كمقػػاييس االتجػػا
ن ك است داـ تقنية الدكلكجراـ بكج

اص ،بادضارة إلػس الدػدؼ مػف البرنػامج ،كطبيعػة

عينة الب ح الت ر ضػكذدا تػـ ت ديػد مككنػا المقيػاس ،كم ػاكر كأهػـ البنػكد الفرعيػة
ل

يح تضمف المقيػاس مسػة مػف الم ػاكر الرذيسػة اشػتمم عمػس (الػكع بالتقنيػا

ال ديلػػػة ،كأهميػػػة تقنيػػػة الدكلػػػكجراـ ،كتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ كالتعمػػػيـ المسػػػتقبم  ،كتقنيػػػة
الدكلكجراـ كالدارعية لمػتعمـ ،كالتكعيػة بتقنيػة الدكلػكجراـ) ،كلكػؿ م ػكر تضػمف مجمكعػة
مف البنكد الفرعية الت تعبر عف الددؼ مف المقياس.
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 -3طرٌقة تاحٌ المقٌاس :تـ تص يا المقياس كأعطيػ لػ ح درجػا لمكارػؽ ،كدرجتػاف
لم ايد ،كدرجة لػير مكارؽ ،كذلؾ ر العبا ار المكجبة ر

يف كاف العكس رػ العبػا ار

السػػالبة ،كهػػذا يعنػ أف الدرجػػة العظمػػس لممقيػػاس هػ ( )051درجػػة ،كالدرجػػة الصػػػرل
ه ( )011درجة ،كدرجة ال ياد( )51درجة.

 -4تعلٌماد المقٌاس :تػـ صػياغة تعميمػا المقيػاس  ،يػح تضػمن ظ تكضػيا الدػدؼ مػف

المقيػاس ،كتقػػديـ كصػؼ م تصػػر لممقيػاس كمككناتػ  ،كاعػ ـ المتعممػػيف بمهميػة ادجابػػة
عف جميع بنكد المقياس ،كتكضيا كيفية ادجابة عندا.

 -5ضاابط المقٌاااس :تػػـ ضػػبط المقيػػاس لمتمكػػد مػػف صػ

يت لمتطبيػػؽ ،كاعتمػػد البا لتػػاف

عمػس صػدؽ الم كمػػيف ،ربعػد إعػداد الصػػكرة المبدذيػة لممقيػاس تػػـ عرضػ عمػس مجمكعػػة
مف الم كميف المت صصيف ر مجاؿ المنػاهج كطػرؽ التػدريس كتكنكلكجيػا التعمػيـ كعمػـ
الػػنفس ،ل رػػادة مػػف آراذدػػـ ريمػػا يم ػ ظ مػػدل انتمػػاج كػػؿ بنػػد مػػف بنػػكد المقيػػاس لمم ػػكر
الػػػرذيس لدػػػا ،كمػػػدل سػػػ مة الصػػػياغة ادجراذيػػػة لمفػػػردا المقيػػػاس ككضػػػك دا ،كمػػػدل
مناسبة أسمك تصميـ المقياس لت قيؽ أهدار  ،كمد أسفر نتاذج الت كيـ تػيير صػياغة
بعض العبا ار  ،كضركرة المكازنة بيف العبػا ار اديجابيػة كالسػمبية بػيف عبػا ار المقيػاس،
كر ضكج نتاذج الت كػيـ تػـ القيػاـ بالتعػدي
العينة االستط عية.

كصػكنال إلػس الصػكرة القابمػة لمتجريػ عمػس

 -6الت ربة االستطالعٌة للمقٌاس :تـ تطبيؽ المقياس عمػس نفػس العينػة التػ طبػؽ عميدػا
ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـد كذلؾ بػرض إجراج ا ت ظ

 ادق االتساق الداخلً:
 تػػـ التمكػػد مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػدا م بػػيف كػػؿ عبػػارة كالبعػػد الػػذل تنتمػػس إليػ  ،كجػػاج
النتػػاذج كمػػا ه ػ مبينػػة "بمم ػػؽ ( ")01أف معػػام

االرتبػػاط جػػاج دالػػة عنػػد مسػػتكم

داللة  ،1.10مما يدؿ عم مكة الع مة بيف درجة مفردا مقيػاس االتجػا ن ػك اسػت داـ
تقنية الدكلكجراـ ر التدريس بالدرجة الكمية لألبعاد المنتمية إليدا.



لمتمكػػد مػػف صػػدؽ التكػػكيف الفرض ػ (االتسػػاؽ الفرض ػ ) لمقيػػاس اال تجػػا ن ػػك اسػػت داـ
تقنية الدكلكجراـ ر التدريس ،تػـ سػا معامػؿ ارتبػاط درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد مقيػاس
االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ رػ التػػدريس بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس ،كيكضػػا
الجدكؿ التال ميـ معام

االرتباط كمستكيا داللتداظ
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خذول ()1
ييبيالد اسرجبط أثيبد يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو رقُُخ انهىنىخشاو وٍ انتذسَس ثبنذسخخ انكهُخ
نهًقُبس
يبتىي انذالنخ
ييبيم االسرجبط
أثيبد انًقُبس
و
2421
24.3
انىعٍ ثبنتقُُبد انرذَثخ
1
2421
24.5
أهًُخ رقُُخ انهىنىخشاو
5
2421
24.55
رقُُخ انهىنىخشاو وانتيهُى انًبتقجهٍ
8
2421
2413
رقُُخ انهىنىخشاو وانذاويُخ نهتيهى
.
2421
2431
انتىعُخ ثتقُُخ انهىنىخشاو
2

مف الجدكؿ السابؽظ يتضا أف معام

االرتباط مكجبة كذا

مستكل داللة 1.10مما يدؿ عمس صدؽ االتساؽ الدا م

داللة إ صاذية عند

لمقياس االتجا ن ك است داـ

تقنية الدكلكجراـ ر التدريس.

ج -حساب ثباد المقٌاس:
تػػـ سػػا لبػػا المقيػػاس باسػػت داـ معادلػػة ألفػػا كركنبػػاخ ابعػػاد المقيػػاس كالدرجػػة
الكمية كما هك مكضا بالجدكؿ التال ظ
خذول ().
ييبيالد انثجبد أنيب ألثيبد يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو رقُُخ انهىنىخشاو وٍ انتذسَس وانًقُبس ككم
ييبيم انثجبد أنيب
عذد انًيشداد
أثيبد انًقُبس
و
2435
12
انىعٍ ثبنتقُُبد انرذَثخ
1
24385
3
أهًُخ رقُُخ انهىنىخشاو
5
243.
15
رقُُخ انهىنىخشاو وانتيهُى انًبتقجهٍ
8
2438.
15
رقُُخ انهىنىخشاو وانذاويُخ نهتيهى
.
24328
3
انتىعُخ ثتقُُخ انهىنىخشاو
2
24353
22
انًقُبس ككم

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػاظ أف معػػام

اللبػػا ابعػػاد المقيػػاس جػػاج ر ػ المػػدل

( ،)1.82 – 1.813كه ميـ لبا مقبكلػة ،كلممقيػاس ككػؿ جػاج معامػؿ اللبػا = ،1.898
مما يدؿ عمس م ذمة المقياس اغراض الب ح.
 -7الاورة الن ا ٌة لمقٌاس االت اه :ر ضكج نتاذج التجربة االسػتط عية لممقيػاس أصػبا
عمػػس درجػػة عاليػػة مػػف الصػػدؽ كاللبػػا كصػػالا لمتطبيػػؽ عمػػس العينػػة ااساسػػية لمب ػػح،
كأصبا رػ صػكرت النداذيػة "مم ػؽ (00أ)" ،يػح بمػع عػدد المفػردا المككنػة لممقيػاس
رػ صػكرتدا النداذيػة ( )51مفػردة ،كيكضػػا مم ػؽ "( ") 00جػدكؿ مكاصػفا المقيػػاس
مف يح أبعاد كنكع المفردا كاارماـ كالعدد.
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 -8إعااداد المقٌاااس باااورته اإللكترونٌااة :بعػػد الكصػػكؿ لمصػػكرة النداذيػػة القابمػػة لمتطبيػػؽ
الكتركنيا ،كررع عمس نظاـ "المػكدؿ" ))Moodle
عمس عينة الب ح تـ برمجة المقياس
ن
يػػح تتػػيا لمطال ػ المعمػػـ ا تيػػار التقػػدير المناس ػ لمعبػػارة لكصػػؼ اتجاه ػ  ،كال صػػكؿ
عمس الدرجة ركر االنتداج مف ادجابة عف المقياس ككؿ.

خام ًسااا -الت رٌااب المٌاادانً للبحااث :قامااد الباااحثتٌن بالت رٌااب المٌاادانً وف ًقااا
للخطواد اآلتٌة:
المرحلة األولً -اإلعداد لت ربة البحث:
معممػػػػا بالفرمػػػػة الرابعػػػػة شػػػػعبت عمػػػػـ الػػػػنفس
تػػػػـ ت ديػػػػد عينػػػػة الب ػػػػح ( )061ن
طالبػػػػا ن
طالبػػا ،رػ ػػيف بمػػع عػػدد
كالبيكلػػكج  ،كبمػػع عػػدد الطػ المعممػػيف بشػػعبة عمػػـ الػػنفس( )88ن

الطػ

الطػػػ

مبدذيػػة مػػع

طالبػػا ،كتػػـ القيػػاـ بػػلجراج عػػدة مقػػاب
المعممػػيف شػػعبة البيكلػػكج ( )74ن
المعممػػػيف شػػػعبة البيكلػػػكج كعمػػػـ الػػػنفس بالفرمػػػة الرابعػػػة بكميػػػة التربيػػػة  -جامعػػػة

المنصكرة ،كذلؾ دجراج ا ت ظ
أ -االسػػتعانة بمجمكعػػا الفػػيس بػػكؾ  Facebookلعينػػة الب ػػح ،كذلػػؾ لنشػػر مكمػػع نظػػاـ
المػكدؿ) )Moodleلمبرنػامج لسػدكلة التعامػؿ معػ كالػد كؿ إلػس المكمػع بطريقػة مباشػػرة،
كتكزيػػع اسػػـ المسػػت دـ كرمػػـ المػػركر لكػػؿ طال ػ بالعينػػة ،كالػػذيف تػػـ ت ػػدديدـ مػػف لػػديدـ
اس آل متصؿ بادنترن .
 -تكجيػػػ الطػػػ

بضػػػركرة إجػػػراج التطبيػػػؽ القبمػػػ اداتػػػ الب ػػػحظ (ا تبػػػار المعررػػػة بتقنيػػػة

الدكلكجراـ  ،كمقياس االتجا ن ػك اسػت داـ تقنيػة الدكلػكجراـ رػ التػدريس)د كذلػؾ بدػدؼ
التمكد تكارؤ الط

المعمميف شػعبت عمػـ الػنفس كالبيكلػكج  ،كيكضػا الجػدكليف التػالييف

النتػاذج القبميػة ال تبػػار المعررػة بتقنيػة الدكلػػكجراـ  ،كمقيػاس االتجػا ن ػػك اسػت داـ تقنيػػة
الدكلكجراـ ر التدريسظ
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خذول ()3
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انطالة انًيهًٍُ عُُخ انجرث وٍ
اختجبس انًيشوخ ثتقُُخ انهىنىخشاو قجهُبً
دسخبد يبتىي
االَرشا
قًُخ (د)
انًتى ظ
ٌ
انشيجخ
األثيبد
انرشَخ انذالنخ
انًيُبسٌ
14233
8455
33
عهى انُيس
غُش
123
24.15
انتزكش
دانخ
24588
.421
.5
انجُىنىخٍ
1481
.455
.5
عهى انُيس
غُش
123
24582
انيهى
دانخ
14525
2413
.5
انجُىنىخٍ
24523
1411
.5
عهى انُيس
غُش
123
14.55
انتطجُق
دانخ
24382
1455
.5
انجُىنىخٍ
24182
5485
.5
عهى انُيس
غُش
123
143.
انترهُم
دانخ
241551
5418
.5
انجُىنىخٍ
14.32
15452
.5
انذسخخ عهى انُيس
غُش
123
14533
انكهُخ
دانخ
14135
18453
.5
انجُىنىخٍ
نالختجبس
خذول ()5
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انطالة انًيهًٍُ عُُخ انجرث وٍ
يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو رقُُخ انهىنىخشاو وٍ انتذسَس قجهُب
دسخبد يبتىي
االَرشا
قًُخ (د)
انًتى ظ
ٌ
انشيجخ
أثيبد انًقُبس
انذالنخ
انرشَخ
انًيُبسٌ
-1انىعٍ
145.2
15433
33
عهى انُيس
غُش
123
141.8
ثبنتقُُبد
دانخ
5421
1845.
.5
انجُىنىخٍ
انرذَثخ
14.5.
15421
33
-5أهًُخ رقُُخ عهى انُيس
غُش
123
24..1
دانخ
143.5
1541.
.5
انهىنىخشاو انجُىنىخٍ
54553
1.4.2
33
عهى انُيس
-8رقُُخ
غُش
انهىنىخشاو
123
2438
دانخ
وانتيهُى
5421.
1.4..
.5
انجُىنىخٍ
انًبتقجهٍ
54222
1.4.8
33
-.انهىنىخشاو عهى انُيس
غُش
123
24.85
وانذاويُخ
دانخ
54231
1.423
.5
انجُىنىخٍ
نهتيهى
-2انتىعُخ
14512
1541.
33
عهى انُيس
غُش
123
24232
ثتقُُخ
دانخ
14335
15432
.5
انهىنىخشاو انجُىنىخٍ
.4.55
.845.
33
انذسخخ انكهُخ عهى انُيس
غُش
123
2413.
دانخ
نالختجبس
.48.2
.845.
.5
انجُىنىخٍ
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يتضا مف الجدكليف السابقيف أف ميـ " " غيػر دالػة ممػا يشػير لعػدـ كجػكد رػركؽ دالػة
المعممػػيف عينػػة الب ػػح ر ػ ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة

ػاذيا بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
إ صػ ن
الدكلػػكجراـ كمقيػػاس االتجػػا ن ػػك اسػػت دامدا ر ػ التػػدريس مبمي ػان ،كهػػذا يشػػير إلػػس تكػػارؤ
الشعبتيف ر أدات الب ح.

ج -تكجيػػػ الطػػػ

بضػػػركرة ت ميػػػؿ دليػػػؿ الطالػػػ المعمػػػـ مػػػف المكمػػػع لسػػػدكلة التعامػػػؿ مػػػع

البرنػػػامج ،كاسػػػت داـ أيقكنػػػة االتصػػػاؿ بنػػػا رػػػ المكمػػػع عػػػف طريػػػؽ البريػػػد االلكتركنػػػ أك
المنتػػدل التعميمػػ ل ستفسػػا ار

ػػكؿ البرنػػامج ككػػؿ ،أك غررػػة ال ػػكار ل ستفسػػار ػػػكؿ

المكديكال التعميمية.

المرحلة الثانٌة -تنفٌذ ت ربة البحث :
تػػـ تنفيػػذ المعالجػػة التجريبيػػة لمب ػػح بطريقػػة إلكتركنيػػة ،كمػػد اسػػتػرم مػػدة التجربػػة ()6
أسابيع مف تاري  4109/01/00تس.4109/00/47
مالحظاد على سٌر الت ربة :أظدر الط

المعممػكف عينػة الب ػح استفسػاراتدـ ػكؿ

البرنػػامج مػػف ػ ؿ أيقكنػػة اصػػة بالبرنػػامج كهػػس االتصػػاؿ بنػػا ،كآراجهػػـ ػػكؿ المكدي ػكال
التعميميػػة ،كمػػد كان ػ بميقكنػػة اصػػة بدػػا بػػالمكديكال التعميميػػة ،كهػػس أيقكنػػة التممػػؿ الػػذات ،
كجاج بعض هذ التعميقا ال اصة بالط

المعمميف بالشكؿ ا ت ظ

 -0المكديكال التعميمية تـ إعدادها بطريقة جاذبة كبدا متعة التصفا.
 -4الم تػػكل التعميمػ بػػالمكديكال كالمػػرتبط بتقنيػػة الدكلػػكجراـ مػػرتبط بمسػػت دلا التػػدريس
الت يج أف نككف عمس معررة بدا ر مجاؿ الت صص.
 -3الفيػػديكها التعميميػػة المرتبطػػة بػػالمكديكال التػ تعػػرض تطبيقػػا الدكلػػكجراـ رػ مجػػاؿ
تػدريس عمػػـ الػنفس كالبيكلػػكجس تقػػر إلػس الػػذهف المفدػكـ كتليػػر يػػاؿ المػتعمـد لػػذا رػػلف
ضركريا ر ضكج متػي ار العصر.
أمر
است دامدا مد يعد نا
ن
المعمميف ضركرة أف يككف لػدينا لقارػة تكنكلكجيػة ،كمعررػة جيػدة بتكنكلكجيػا
 -2أكد الط
التػػدريس ال ديلػػة ،كاتجػػا إيجػاب ن ػػك اسػػت دامدا بشػػكؿ مكسػػع رػ تػػدريس الت صػػص
الدميؽد اندػا لػػة العصػر ال ػال  ،يػح مػاـ الطػ
كتنفيذ عف طريؽ الداتؼ الذك .
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 -5جػػاج معظػػـ استفسػػا ار الط ػ

المعممػػيف ػػكؿ تكضػػيا بعػػض المفػػاهيـ ملػػؿ إنترن ػ

ااشػػياج ،كت ػـ تػػكجيدـ بضػػركرة الب ػػح عندػػا ،كتػػـ امت ػراح أهػػـ المكامػػع المرتبطػػة بدػػذا
المفدكـ.
 -6جػػاج تعميقػػا الط ػ

المعممػػيف المرتبطػػة بالتممػػؿ الػػذات لممكدي ػكال  ،بػػمندـ اكتسػػبكا

مدػػا ار ب ليػػة اصػػة بالب ػػح ر ػ بنػػؾ المعررػػة المصػػرم ،كمكامػػع الكت ػ االلكتركنيػػة،
كتنزيؿ برامج هامة لقراجة الممفا ملؿ  ،Pdfكالتعامؿ مع بعػض مدػا ار بػرامج ااكرػيس
 Officeر إعداد ممفا كرد  ،wordأكبكر بكين .Power point
 -7ال ظػ البا لتػػاف نشػػاط كاهتمػػاـ ك مػػاس الطػ

المعممػػيف عينػػة الب ػػح ألنػػاج دراسػػتدـ

لممكديكال التعميمية لمبرنامج ،مما درع إلس تكريمدـ بشدادا تقدير" مم ؽ( . ")04

المرحلة الثالثة  -بعد تطبٌق البرنامو :
كارتبط بػالتطبيؽ البعػدم اداتػ الب ػح ،يػح تػـ تطبيػؽ أداتػ الب ػح كالمتملمػة رػ ظ
ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ ر التدريس ،كمقياس االتجا ن ػك اسػت دامدا رػ التػدريس
عمس عينة الب ح بعد االنتداج مف المعالجة التجريبية ،كتـ رصد الدرجا كمعررة الفركؽ بػيف
التطبيقيفظ القبم كالبعدم لمط

المعمميف عينة الب ح.

ساد ًسا -عرض نتا و البحث ،ومناقشت ا ،وتفسٌرها:
ريما يم عرض اهػـ النتػاذج التػ تػـ التكصػؿ إليدػا ل جابػة عػف أسػذمة الب ػح كالت قػؽ
مف ص ة رركض .

 -اختبار احة الفرض األول:

يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػػاذيان عنػػد مسػػتكل(  )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ

المعممػػيف

شعبة البيكلكج ر كؿ مػف التطبيقػيفظ القبمػ كالبعػدم عمػس ا تبػار المعررػة بتقنيػة الدػكجراـ
لصالا التطبيؽ البعدم.
كال تبػػار هػػذا الفػػرض تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار"

" لممجمكعػػا المرتبطػػة لت ديػػد داللػػة

الفػركؽ بػيف متكسػط درجػا التطبيػؽ القبمػ كالبعػدم لشػعبة البيكلػكج رػ ا تبػار المعررػػة
بتقنية الدكلكجراـ ر التدريس ،كيتضا ذلؾ مف
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خذول ()12
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انتطجُق انقجهٍ وانجيذٌ نشيجخ
انجُىنىخٍ وٍ اختجبس انًيشوخ ثتقُُخ انهىنىخشاو
األثيبد
انتزكش
انيهى
انتطجُق
انترهُم
انذسخخ
انكهُخ
نالختجبس

انتطجُق

ٌ

انًتى ظ

قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ

.
5

.421
15452
2413
52421
1455
3421
5418
124.1
18453

بعدي

.
5
.
5
.
5
.
5

االَرشا
انًيُبسٌ
24588
1
14525
2432.
24382
242
24151
24.53
14135
1.313

64.28

قًُخ (د)

دسخبد
انرشَخ

يبتىي
انذالنخ

قًُخ
()η2

ودى
انتأثُش

18341

.1

2421

24551

كجُش

13.415

.1

2421

24553

كجُش

.3455

.1

2421

245.

كجُش

5.415

.1

2421

24555

كجُش

51.4.5

.1

2421

24555

كجُش

مف الجدكؿ السابؽ يتضا أنػ ظ تكجػد رػركؽ ذا داللػة إ صػاذية بػيف التطبيػؽ القبمػ
كالبعػػدم لط ػ

شػػعبة البيكلػػكج ر ػ جميػػع أبعػػاد ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ لصػػالا

التطبيؽ البعدم (المتكسط ااكبر ر جميع اابعاد) ،يح جاج ميـ " " ذا داللػة إ صػاذية
عند مستكم داللة  ،1.10كبذلؾ يقبؿ الفرض ااكؿ.
كما يتضا أف جـ تملير البرنامج ر تنمية أبعاد المعررػة بتقنيػة الدكلػكجراـ كبيػر ،يػح
جػػػاج تراك ػػػ مػػػيـ جػػػـ التػػػملير لمبرنػػػامج مػػػا بػػػيف ( ،)1.998 -1.994كبمػػػػ ميمتدػػػا
( )1‚999لمدرجة الكمية4

 -اختبار احة الفرض الثانً:

يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػػاذيان عنػػد مسػػتكل(  )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ

المعممػػيف

شعبة عمـ النفس ر كؿ مف التطبيقيف القبم كالبعدم عمس ا تبػار المعررػة بتقنيػة الدكلػكجراـ
لصالا التطبيؽ البعدم.
كال تبػػار هػػذا الفػػرض تػػـ ا تبػػار "

" لممجمكعػػا المرتبطػػة لت ديػػد داللػػة الفػػركؽ بػػيف

متكسػػػط درجػػػا التطبيػػػؽ القبمػػػ كالبعػػػدم لشػػػعبة عمػػػـ الػػػنفس رػػػ ا تبػػػار المعررػػػة بتقنيػػػة
الدكلكجراـ ،كيتضا ذلؾ مف

ؿ الجدكؿ التال ظ
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خذول ()11
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انتطجُق انقجهٍ وانجيذٌ نشيجخ عهى
انُيس وٍ اختجبس رقُُخ انهىنىخشاو
االَرشا
األثيبد

انتطجُق
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ

انتزكش
انيهى
انتطجُق
انترهُم
انذسخخ
انكهُخ
نالختجبس

ثيذٌ

ٌ

33
33
33
33
33

انًتى ظ
8455
52
.455
5245.
1411
34.5
5485
12411
15452
1.4.5

انًيُبس
ٌ
14233
2451
1481
24.58
24523
24111
24182
24...
14.32
1488.

دسخبد
انرشَخ

يبتىي
انذالنخ

قًُخ
()η2

ودى
انتأثُش

1554.1

3.

2421

2455.

كجُش

1..

3.

2421

24551

كجُش

.5483

3.

2421

24512

كجُش

35455

3.

2421

24535

كجُش

53.43.

3.

2421

24555

كجُش

قًُخ (د)

مف الجدكؿ السابؽ يتضا أن ظ تكجد رركؽ ذا داللة إ صػاذية بػيف التطبيػؽ القبمػ
كالبعػدم لطػ

شػػعبة عمػػـ الػػنفس رػ جميػػع أبعػػاد ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ لصػػالا

التطبيؽ البعدم (المتكسط ااكبر ر جميع اابعاد) ،يح جاج ميـ " " ذا داللػة إ صػاذية
عند مستكم داللة  ،1.10كبذلؾ يقبؿ الفرض اللان .
كما يتضا أف جـ تملير البرنامج ر تنمية أبعاد المعررة بتقنية الدكلكجراـ كبيػر ،يػح
جػػػاج تراك ػػػ مػػػيـ جػػػـ التػػػملير لمبرنػػػامج مػػػا بػػػيف ( ،)1.996 -1.965كبمػػػػ ميمتدػػػا
( )1‚999لمدرجة الكمية.

مناقشة النتا و الخااة باختبار المعرفة بتقنٌة ال ولو رام ،وتفسٌرها:
ألبت النتاذج ال اصة بتطبيؽ ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ عمػس الطػ

المعممػيف

كبعديا أف هناؾ ررؽ ذا داللة إ صاذية لصػالا التطبيػؽ
مبميا
ن
شعبتس البيكلكج كعمـ النفس ن
البعدم كيمكف إرجاع ذلؾ إلس ما يم ظ
 -0طريقػػة إعػػداد المكدي ػكال التعميميػػة بصػػكرة الكتركنيػػة كتفاعػػؿ الكسػػاذط المتعػػددة بدػػا مػػفظ
نػػػص الكتركنػػػ  ،كصػػػك  ،كصػػػكرة ،كريػػػديكها التػػػ سػػػاعد عمػػػس زيػػػادة رغبػػػة الطػػػ
المعمميف ر التصفا كالمعررة.
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 -4اسػػت داـ آليػػا الػػتعمـ الػػذات المتعػػددة ،كربطدػػا بنظػػاـ "المػػكدؿ" ) ،)Moodleكذلػػؾ عػػف
طريؽظ
أ -طريقة تصػميـ المكمػع االلكتركنػ لمبرنػامج ،كالمكديػكال التعميميػة سػاهم رػ مراعػاة
إمكانا كؿ طال معمـ ر التصفا ر الكم كالمكاف كالطريقة المناسبة سػكاج أكانػ
عػػف طريػػؽ الدػػاتؼ الػػذك أك عػػف طريػػؽ ال اس ػ ا ل ػ  ،كذلػػؾ تطبيقنػػا لفمسػػفة الػػتعمـ

الذات .

 التقػػػكيـ القبمػػػ كالبعػػػدم لممكديػػػكال التعميميػػػة ،كمعررػػػة مػػػدل ت سػػػف المعررػػػة بتقنيػػػةالدكلكجراـ لمط

المعمميف.

ج -نظاـ إدارة اانشطة كالتقييـ لدا مف مبؿ الم اضر أعطػ تػذيػة راجعػة مناسػبة لمطػ
المعمميف.
د -تقديـ أسذمة التقكيـ الذات كالتػذية الراجعة لدا كان بملابة تقكيـ تككين مستمر.
ق -تقديـ التػذية الراجعة المناسػبة ممػا يسػدؿ عمػس الطالػ المعمػـ عمميػا الػتعمـ ،كامبالػ
ب ماس لدراسة المكديكال .
ك -إيجابية الطال المعمـ ألناج عممية التعمـ كتفاعم مع الم تكل التعميم .
ز -ت مؿ الط

المعمميف مسؤكلية تعممدـ.

ح -المكامػع االلكتركنيػػة كاسػػت داـ بنػػؾ المعررػػة المصػػرم ،كبعػػض مكامػػع الكتػ االلكتركنيػػة
دعم المعررة بتقنية الدكلكجراـ لمط

المعمميف.

ط -نظاـ المنتػدل التعميمػ لمبرنػامج ككػؿ سػاعد عمػس تقػديـ االستفسػا ار مػف مبػؿ الطػ
المعمميف ،كالػرد مػف مبػؿ الم اضػر ،كمػا يكجػد نظػاـ لم ػكار كالدردشػة كهػك ػاص بكػؿ
مكديػػكؿ ،كذلػػؾ لتكجي ػ أل استفسػػار ن ػػك المكديػػكؿ ،ممػػا سػػاعد عمػػس دعػػـ عمميػػا
التكاصػػػؿ االلكتركنػػػ بػػػيف الطػػػ

المعممػػػيف كالم اضػػػر كازالػػػة الػمػػػكض ػػػكؿ النقػػػاط

الصعبة أك غير المفدكمة.
مناسػبا مػف ال بػ ار
مػدر
كهذا يكضا أف البرنامج مد ساهـ ر إكسا الط المعمميف نا
ن
كالمفاهيـ كال قاذؽ المرتبطة بتقنية الدكلكجراـ كاست دامدا رػ التػدريس ،كتتفػؽ هػذ النتيجػة
مع نتاذج بعض الدراسا ملػؿظ دراسػة ) ،Kalansooriya,et al.(2015كدراسػة Awad
) ،& Kharbat (2018كدراسة ).Mavrikios, et al.(2019
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 -اختبار احة الفرض الثالث:

المعممػػيف

ػاذيا عنػػد مسػػتكل( )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
شػػعبة البيكلػػكج ر ػ كػػؿ مػػف التطبيقػػيف القبمػ كالبعػػدم عمػػس مقيػػاس االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ
تقنية الدكلكجراـ ر التدريس لصالا التطبيؽ البعدم.
" لممجمكعػػا المرتبطػػة لت ديػػد داللػػة

كال تبػػار هػػذا الفػػرض تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار "

الفركؽ بػيف متكسػط درجػا التطبيػؽ القبمػ كالبعػدم لشػعبة البيكلػكج رػ مقيػاس االتجػا
ؿ الجدكؿ التال ظ

ن ك است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس ،كيتضا ذلؾ مف

خذول ()15
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انتطجُق انقجهٍ وانجيذٌ نشيجخ
انجُىنىخٍ وٍ يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو رقُُخ انهىنىخشاو وٍ انتذسَس
أثيبد
انًقُبس
-1انؤؤؤؤؤؤؤؤىعٍ
ثبنتقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤبد
انرذَثخ
-5أهًُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
رقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنىخشاو
-8رقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنؤؤؤىخشاو
وانتيهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُى
انًبتقجهٍ
-.رقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنؤؤؤىخشاو
وانذاويُؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
نهتيهى
-2انتىعُؤؤؤؤؤخ
ثتقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنىخشاو
انذسخخ
انكهُخ
نهًقُبس

انتطجُق

قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ

ٌ
.5
.5

قجهٍ
ثيذٌ

.5

قجهٍ
ثيذٌ

.5

قجهٍ
ثيذٌ

.5

ثيذٌ
قجهٍ

.5

انًتى ظ

االَرشا
انًيُبسٌ

1845.

54212

55411

14815

1541.

143.5

55412

14222

1.4..

5421.

88455

54553

1.423

54231

8845.

143.8

15432

14335

55423

14531

..42.
1.243
3

.4881
842.5

قًُخ (د)

دسخبد
انرشَخ

يبتى
ي
انذالنخ

قًُخ
()η2

ودى
انتأثُش

1548.5

.1

2421

24532

كجُش

.5411.

.1

2421

24511

كجُش

8.411

.1

2421

24521

كجُش

.5411

.1

2421

24515

كجُش

.8

.1

2421

24518

كجُش

184.58

.1

2421

245..

كجُش

مف الجدكؿ السابؽ يتضا أن ظ تكجد رركؽ ذا داللة إ صػاذية بػيف التطبيػؽ القبمػ
كالبعػػػدم لطػػػ

شػػػعبة البيكلػػػكج رػػػ جميػػػع أبعػػػاد مقيػػػاس االتجػػػا ن ػػػك اسػػػت داـ تقنيػػػة

الدكلػػكجراـ رػ التػػدريس لصػػالا التطبيػػؽ البعػػدم (المتكسػػط ااكبػػر رػ جميػػع اابعػػاد) ،يػػح
جاج ميـ " " ذا داللة إ صاذية عند مستكم داللة  ،1.10كبذلؾ يقبؿ الفرض اللالح.
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كما يتضا أف جـ تملير البرنامج رػ تنميػة أبعػاد مقيػاس االتجػا ن ػك اسػت داـ تقنيػة
الدكلػػػكجراـ رػػػ التػػػدريس كبيػػػر ،يػػػح جػػػاج تراك ػػػ مػػػيـ جػػػـ التػػػملير لمبرنػػػامج مػػػا بػػػيف
( ،)1.985 -1.950كبمػ ميمتدا ( )1‚977لمدرجة الكمية.

 -اختبار احة الفرض الرابع:

المعممػػيف

ػاذيا عنػػد مسػػتكل(  )‚15بػػيف متكسػػط درجػػا الط ػ
يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
شػعبة عمػـ الػنفس رػ كػؿ مػف التطبيقػػيف القبمػ كالبعػدم عمػس مقيػاس االتجػا ن ػك اسػػت داـ

تقنية الدكلكجراـ ر التدريس لصالا التطبيؽ البعدم.
كال تبػػار هػػذا الفػػرض تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار "

" لممجمكعػػا المرتبطػػة لت ديػػد داللػػة

الفركؽ بيف متكسط درجا التطبيؽ القبمػ كالبعػدم لشػعبة عمػـ الػنفس رػ مقيػاس االتجػا
ن ك التدريس ،كيتضا ذلؾ مف

ؿ الجدكؿ التال ظ

خذول ()18
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انتطجُق انقجهٍ وانجيذٌ نشيجخ عهى
انُيس وٍ يقُبس االردبِ َرى ا تخذاو رقُُخ انهىنىخشاو وٍ انتذسَس
أثيبد انًقُبس

انتطجُق

-1انىعٍ
ثبنتقُُبد
انرذَثخ
-5أهًُخ
رقُُخ
انهىنىخشاو
-8رقُُخ
انهىنىخشاو
وانتيهُى
انًبتقجهٍ
-.رقُُخ
انهىنىخشاو
وانذاويُخ
نهتيهى
-2انتىعُخ
ثتقُُخ
انهىنىخشاو

قجهٍ
ثيذٌ
قجهٍ
ثيذٌ

ٌ
33
33

قجهٍ
ثيذٌ

33

قجهٍ
ثيذٌ

33

قجهٍ
ثيذٌ

33

قجهٍ

انذسخخ انكهُخ
نهًقُبس
ثيذٌ

33

انًتى ظ
15433

االَرشا
انًيُبسٌ
145.

55421

14155

15421

14.5.

554.1

1413.

1.4.2

54553

884.2

54183

1.4.8

5422

88415

54188

1541.

14512

554.2

14535

.845.
1.141
.

.4.55
84825

قًُخ
(د)

دسخبد
انرشَخ

يبتىي
انذالنخ

قًُخ
()η2

ودى
انتأثُش

..48.
.

3.

2421

2453.

كجُش

214..
1

3.

2421

245.8

كجُش

.142.
8

3.

2421

24521

كجُش

.8481
8

3.

2421

245.2

كجُش

25411
2

3.

2421

24515

كجُش

.245.
.

3.

2421

24538

كجُش

- 314 -

برنامج تعليمي قائم على التعلم الذاتي باستخدام نظام المودل ........................................ Moodle

مف الجدكؿ السابؽ يتضا أن ظ تكجد رركؽ ذا داللة إ صػاذية بػيف التطبيػؽ القبمػ
كالبعػػػدم لطػػػ

شػػػعبة عمػػػـ الػػػنفس رػػػ جميػػػع أبعػػػاد مقيػػػاس االتجػػػا ن ػػػك اسػػػت داـ تقنيػػػة

الدكلػػكجراـ رػ التػػدريس لصػػالا التطبيػػؽ البعػػدم (المتكسػػط ااكبػػر رػ جميػػع اابعػػاد) ،يػػح
جاج ميـ " " ذا داللة إ صاذية عند مستكم داللة  ،1.10كبذلؾ يقبؿ الفرض الرابع.
كما يتضا أف جـ تملير البرنامج رػ تنميػة أبعػاد مقيػاس االتجػا ن ػك اسػت داـ تقنيػة
الدكلػػػكجراـ رػػػ التػػػدريس كبيػػػر ،يػػػح جػػػاج تراك ػػػ مػػػيـ جػػػـ التػػػملير لمبرنػػػامج مػػػا بػػػيف
( ،)1.982 -1.950كبمػ ميمتدا ( )1‚983لمدرجة الكمية.

مناقشاااة النتاااا و الخاااااة بمقٌااااس االت ااااه نحاااو اساااتخدام تقنٌاااة ال ولاااو رام فاااً
التدرٌس ،وتفسٌرها:
ألبت ػ النتػػاذج ال اصػػة بتطبيػػؽ مقيػػاس االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ
مبميػػا
كبعػديا أف هنػاؾ رركمػان
ن
التػدريس عمػس الطػ المعممػيف شػعبت البيكلػػكج كعمػـ الػنفس ن
ذا داللة إ صاذية لصالا التطبيؽ البعدم كيمكف إرجاع ذلؾ إلس ما يم ظ
 -0البرنامج بما تتضػمن مػف التممػؿ الػذات لكػؿ مكديػكؿ سػاهـ رػ تػدعيـ االتجػا االيجػاب
ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ رػػ التػػدريس لػػدل الطػػ

المعممػػيف ،كمعررػػة آراذدػػػـ

كاتجاهاتدـ ن ك المكديكال  ،كما بدا مف نقاط مػكة كنقػاط ضػعؼ ،يػح كانػ هػذ ا راج
داعػػـ مػػكل رػ تشػػكيؿ االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ آليػػا التػػدريس ال ديلػػة التػ مػػف بيندػػا
تقنية الدكلكجراـ.
 -4الفيػػػديكها التػػػ تػػػـ عرضػػػدا بػػػالمكديكال التعميميػػػة تضػػػمن كيفيػػػة التػػػدريس بتقنيػػػة
لدػا ،كتقريػ المصػػطم ا بشػػكؿ أكبػػر ،مماسػػاهـ

الدكلػػكجراـ ،كجػػذ االنتبػػا المصػػا

ذلػػؾ رػ دعػػـ االتجػػا االيجػػاب ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ رػ التػػدريسد لتكضػػيا
المفاهيـ المرتبطة بالت صص بشكؿ أكلر إجراذية.
 -3ارتػبط البرنػامج بلليػا لػدعـ الػتعمـ الػػذات باسػت داـ نظػاـ المػكدؿ  Moodleرػ االب ػػار
كالتصفا ،كتعرؼ آليا تػدريس جديػدة اامػر الػذم درػع الطػ

إلػس الرغبػة ال قيقػة رػ

ػػدا
اسػػػت داـ هػػػذ التقنيػػػة كظدػػػر ذلػػػؾ بشػػػكؿ كاضػػػا رػػػ إعػػػداد مربػػػع الدكلػػػكجراـ ،تمديػ ن
الست دام الفعم ر مجاؿ التدريس.
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 -2التشػػجيع المسػػتمر مػػف مبػػؿ البا لتػػاف عمػػس ضػػركرة الػػكع التقنػ كاللقارػػة الرمميػػة ػػكؿ
متعػػػة الػػتعمـ ،ممػػػا انتقػػؿ ذلػػؾ إلػػػس دعػػـ االتجػػػا

آليػػا التػػدريس ،دعمػػػ إلػػس الطػػ

االيجاب ن ك است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس.
كتتفؽ هذ النتيجة مع نتاذج بعػض الدراسػا مندػاظ Ahmed (2014) ; Upadhye
) ،(2013الد م مكد ( .)4106

 -اختبار احة الفرض الخامس:

ػاذيا بػػيف متكسػػط درجػػا الطػ
ال يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
كعمـ النفس ر التطبيؽ البعدم عمس ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ.
ال تبػػار هػػذا الفػػرض تػػـ ا تبػػار "
متكسط درجػا الطػ

المعممػػيف شػػعبت البيكلػػكج

" لممجمكعػػا المسػػتقمة لت ديػػد داللػػة الفػػركؽ بػػيف

المعممػيف شػعبت البيكلػكج كعمػـ الػنفس رػ التطبيػؽ البعػدم عمػس

ا تبار المعررة بتقنية الدكلكجراـ  ،كيتضا ذلؾ مف

ؿ الجدكؿ التال ظ

خذول ()1.
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انطالة انًيهًٍُ شيجتٍ
انجُىنىخٍ وعهى انُيس وٍ انتطجُق انجيذٌ عهً اختجبس انًيشوخ ثتقُُخ انهىنىخشاو ثيذَبً
دسخبد يبتىي
قًُخ
االَرشا
انًتى ظ
ٌ
انشيجخ
األثيبد
انرشَخ
انذالنخ
(د)
انًيُبسٌ
2451
52
33
عهى انُيس
غُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش
123
241.
انتزكش
دانخ
1
1545
.5
انجُىنىخٍ
24.58 5245.
.5
عهى انُيس
غُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش
123 14..5
انيهى
دانخ
2432. 52421
.5
انجُىنىخٍ
24111
34.5
.5
عهى انُيس
غُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش
123 24.25
انتطجُق
دانخ
242
3421
.5
انجُىنىخٍ
24... 12411
.5
عهى انُيس
غُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش
123 14..3
انترهُم
دانخ
24.53 124.1
.5
انجُىنىخٍ
1488. 1.4.5
.5
انذسخخ انكهُخ عهى انُيس
غُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤش
123 241..
دانخ
نالختجبس
14818 1.453
.5
انجُىنىخٍ

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ يتضػػا أنػػ ظ ال تكجػػد رػػركؽ ذا داللػػة إ صػػاذية متكسػػط
درجػػا الط ػ

المعممػػيف شػػعبت البيكلػػكج كعمػػـ الػػنفس ر ػ التطبيػػؽ البعػػدم عمػػس ا تبػػار

بعديا ،كبذلؾ يقبؿ الفرض ال امس.
المعررة بتقنية الدكلكجراـ
ن
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 -اختبار احة الفرض السادس:

المعممػػيف شػػعبت البيكلػػكج

ػاذيا بػػيف متكسػػط درجػػا الطػ
ال يكجػػد رػػرؽ داؿ إ صػ ن
كعمػػـ الػػنفس ر ػ التطبيػػؽ البعػػدم عمػػس مقيػػاس االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ

التدريس.
ال تبػػػار هػػػذا الفػػػرض تػػػـ اسػػػت داـ ا تبػػػار "
الفػركؽ بػيف متكسػط درجػا الطػ

" لممجمكعػػػا المسػػػتقمة لت ديػػػد داللػػػة

المعممػػيف شػعبت البيكلػكج كعمػـ الػنفس رػ التطبيػػؽ
ؿ الجدكؿ التال ظ

البعدم لمقياس االتجا ن ك التدريس ،كيتضا ذلؾ مف

خذول ()12
قًُخ " د " ودالنتهب اإلوصبئُخ نهيشو ثٍُ يتى طٍ دسخبد انطالة انًيهًٍُ شيجتٍ انجُىنىخٍ
وعهى انُيس وٍ انتطجُق انجيذٌ عهً يقُبس االردبِ َرى انتذسَس ثيذَبً
االَرشا
انًيُبسٌ
14155
14815
1413.
1422
54183

انًهبساد

انشيجخ

ٌ

انًتى ظ

-1انىعٍ ثبنتقُُبد
انرذَثخ

عهى انُيس
انجُىنىخٍ
عهى انُيس
انجُىنىخٍ
عهى انُيس

33
.5
.5
.5
.5

55421
55411
554.1
55412
884.2

انجُىنىخٍ

.5

88455

54553

عهى انُيس

.5

88415

54188

انجُىنىخٍ

.5

8845.

143.8

عهى انُيس
انجُىنىخٍ
عهى انُيس
انجُىنىخٍ

.5
.5
.5
.5

554.2
55423
1.141.
1.2433

14535
14531
84825
842.5

-5أهًُؤؤؤؤؤؤخ رقُُؤؤؤؤؤؤخ
انهىنىخشاو
 -8رقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤىخشاو
وانتيهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤُى
انًبتقجهٍ
 -.رقُُؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤخ
انهىنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤىخشاو
وانذاويُخ نهتيهى
-2انتىعُؤؤؤخ ثتقُُؤؤؤخ
انهىنىخشاو
انذسخؤؤؤؤؤؤؤخ انكهُؤؤؤؤؤؤؤخ
نهًقُبس

قًُخ
(د)

دسخبد
انرشَخ

يبتىي
انذالنخ

24.51

123

غُش
دانخ

2412.

123

غُش
دانخ

24.18

123

غُش
دانخ

2418.

123

غُش
دانخ

2431.

123

242.8

123

غُش
دانخ
غُش
دانخ

مف الجدكؿ السابؽ يتضا أن ظ ال تكجد رركؽ ذا داللػة إ صػاذية متكسػط درجػا
الط

المعمميف شعبت البيكلكج كعمـ النفس ر التطبيؽ البعدم عمس مقياس االتجػا ن ػك

است داـ تقنية الدكلكجراـ ر التدريس بعديا ،كبذلؾ يقبؿ الفرض السادس ظ
منامشة النتػاذج ال اصػة بعػدـ كجػكد رػركؽ بػيف الطػ

المعممػيف عينػة الب ػح رػ كػؿ

مػػػف ا تبػػػار المعررػػػة بتقنيػػػة الدكلػػػكجراـ ،كمقيػػػاس االتجػػػا ن ػػػك اسػػػت دامدا رػػػ التػػػدريس،
كتفسيرهاظ
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صاذيا بػيف متكسػط درجػا الطػ
ألبت النتاذج أن ال يكجد ررؽ داؿ إ
ن

المعممػيف

رػ شػػعبت البيكلػػكج كعمػػـ الػنفس رػ التطبيػػؽ البعػػدم رػ كػؿ مػػف ا تبػػار المعررػػة بتقنيػػة
الدكلػػكجراـ كمقيػػاس االتجػػا ن ػػك اسػػت داـ تقنيػػة الدكلػػكجراـ ر ػ التػػدريس كيرجػػع ذلػػؾ لمػػا
يمت ظ
 -0مناسػػبة المكضػػكعا المقدمػػة بالبرنػػامج التجاهػػا الط ػ

المعممػػيف كميػػكلدـ ،كمػػا أف

طبيعية البرنامج بما يتضمن مف تملي ار م تمفة ألناج عرض تقنية الدكلػكجراـ سػاهـ رػ
تنميػػة المعررػػة بتقنيػػة الدكلػػكجراـ ،ك االتجػػا ن ػػك اسػػت دامدا رػ التػػدريس لػػدل الطػ
المعمميف شعبت البيكلكج كعمـ النفس.
 -4اال تياجػػػا التعميميػػػة المشػػػتركة لمشػػػعبتيف رػػػ دراسػػػة البرنػػػامج يػػػح جػػػاج نتػػػػاذج
اال تياجا كبيرة.
 -3المتابعػػة المسػػتمرة مػػف مبػػؿ البػػا لتيف لمشػػعبتيف كالػػرد عمػػس ال استفسػػار لدػػـ ،كعرض ػ
عمس المنتدل التعميم العاـ لمبرنامجد مما يتيا االستفادة لمجميع.
 -2القاسػػـ المشػػترؾ بػػيف عمػػـ الػػنفس كالبيكلػػكج كاالهتمػػاـ بجسػػـ ادنسػػاف ،كتركيػػز معظػػـ
الفيػػػديكها التعميميػػػة لمدكلػػػكجراـ بػػػالمكديكال عميدػػػا ،جعمػػػ المكضػػػكعا بدػػػا تقػػػار
لمشعبتيف.

تعلٌق عام على النتا و السابقة:
ؿ ما سبؽ عرض مف نتاذج الب ح ،يتضا ما يم ظ

مف


اكلػػػ البا لتػػػاف البػػػا راعميػػػة البرنػػػامج التعميمػػػ رػػػ تنميػػػة المعررػػػة بتقنيػػػة
الدكلكجراـ كاالتجا ن ك اسػت دامدا رػ التػدريس ،رتػييػر الػتعمـ مػف الشػكؿ المعتػاد
إلػػس الشػػكؿ القػػاذـ عمػػس الػػتعمـ الػػذات كاسػػت داـ نظػػاـ المػػكدؿ Moodleجعػػؿ مػػف

كر لت مؿ مسذكلية التعمـ.
الطال المعمـ م نا
 الطالػػ المعمػػـ لديػػ القػػد ار كادمكانيػػا التػػ تمكنػػ أف يكػػكف منػػتج جيػػد ،كلكػػف
المد

كالعمميا إذا كان ضعيفة كؿ تركيزهػا عمػس نقػؿ المعمكمػة دكف إنتاجدػا ،

كػػاف المنػػتج ر ػ الندايػػة ضػػعيؼ ل ػ ميمػػة قيقيػػة  ،كظدػػر ذلػػؾ ر ػ رغبػػة الط ػ
المعممػػيف رػػ

التفاعػػؿ مػػع البرنػػامج كالرغبػػة ر ػ معررػػة تقنيػػة جديػػدة ملػػؿ تقنيػػة

الدكلكجراـ ،كتنمية االتجا االيجاب ن ك است دامدا ر التدريس.
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 التقنيا ال ديلة ه لػة الجيؿ ال ال  ،رقدرة المعمـ عمس است داـ هذ التكنكلكجيػا
ال ديلة ،كمساعدة الط

عمس تطبيؽ ما تعممػك مػف أمػكر كرنيػا تكنكلكجيػة رػ

المذاكرة أك ال صكؿ عمس المعمكما  ،كالبداية تمتس مف الطال المعمـ بكميػة التربيػة،
لػـ مػػف المتعممػػيف بالمػػدارس ،رػػالط

المعممػػيف هػػـ البدايػػة التػ نكػػكف مػػف

لدػػا

منتج جيد مكاك لمتػي ار العالمية ر التػدريس ،رمػف ػ ؿ هػذا الب ػح كمػف ػ ؿ
نتاذج هناؾ دعكة لضركرة دمج هذ التقنيا ال ديلة ر التدريس ،كتدري الطػ
المعمميف عمس است دامدا.

تواٌاد البحث والبحوث المقترحة :
التواٌاد:
رػػ ضػػكج النتػػاذج التػػ تكصػػؿ إليدػػا الب ػػح ال ػػال يمكػػف تقػػديـ التكصػػيا

كالمقتر ا ا تيةظ

 -0ضركرة إلقاج الضكج عمػس هػذ التقنيػا ال ديلػة رػ مقػر ار طػرؽ التػدريس كتكنكلكجيػا
التعميـ بكميا التربية تس يككف ال ريج عمس كع كاؼ بدا.
 -4االستفادة مف تقنية الدكلػكجراـ رػ تقػديـ الم اضػ ار لمطػ

كالتقميػؿ مػف سػفر الطػ

مف مكاف لمكاف.
اذيػػا لمط ػ
 -3االسػػتفادة مػػف المكدي ػكال التعميميػػة لمب ػػح بػػمف تكػػكف م تػػكل
تعميميػػا إلر ن
ن
المعمميف بكميا التربية.
 -2ضػركرة تكػػكيف االتجػا االيجػػاب لمطػ

المعممػيف بكميػػا التربيػػة ن ػك ضػػركرة اسػػت داـ

هذ التقنيا ال ديلة ر التدريس ،كذلؾ عػف طريػؽ دعػـ المعررػة  ،كالتطبيقػا التربكيػة
المرتبطة بدا.
 -5ربط التعمـ الجامع ك اصة بكميا التربية ببعض المستجدا رػ المجػاؿ التدريسػ عػف
طريػػؽ مكاعػػد المعمكمػػا  ،كنظػػـ اددارة االلكتركنيػػة ،كذلػػؾ بدػػدؼ مسػػايرة التقػػدـ العمم ػ
كالتػدرؽ المعررػ  ،ممػا يشػػجع الطػ

المعممػػيف عمػس الب ػػح كالتعػرؼ عمػػس المكضػػكعا

أكاديميػػا كتدريسػ نػيا
التربكيػػة المرتبطػػة بالتػػدريس المسػػتقبم د ممػػا يجعمدػػـ مػػؤهميف تػػمهي ن
ن
كلقاريا بالشكؿ الكار .
كتكنكلكجيا
ن
ن
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 -6تشػػجيع أعضػػاج هيذػػة التػػدريس بكميػػا التربيػػة بضػػركرة أف يكػػكف هنػػاؾ جػػزج أساسػػ
بمقرراتدـ التدريسية يرتبط بالمست دلا التكنكلكجية كالتطبيقا التربكية لدا ،كذلؾ عػف
طريؽ تكرير الدك ار التدريبية المناسبة لذلؾ.

البحوث المقترحة:
تكص البا لتاف بػلجراج مجمكعػة مػف الدراسػا المسػتقبمية المرتبطػة بطبيعيػة

الب ح ،كالتال ظ

 -0راعميػػة برنػػامج تعميم ػ لتنميػػة أعضػػاج هيذػػة التػػدريس بكميػػا التربيػػة بػػالكع

بتقنيػػة

الدكلكجراـ ر التدريس.
 -4راعميػػة برنػػامج مػػاذـ عمػػس نظػػـ إدارة المقػػر ار ادلكتركنيػػة لتنميػػة الكفايػػا التدريسػػية
لمط

المعمميف بكمية التربية.

 -3ألر است داـ تقنية الدكلكجراـ ر تدريس مندج اا ياج بالمر مة اللانكيػة لتنميػة مدػا ار
التفكير المرك كالكع التقن .
 -2ألر است داـ تقنية الدكلكجراـ ر تدريس مندج عمػـ الػنفس كاالجتمػاع بالمر مػة اللانكيػة
لتنمية مدا ار التفكير الت يم كاللقارة الرممية.
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ً
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 أحمد عبداهلل الدرويش ورجاء عمى عبد العميم .)2117(.المستحدثات التكنولوجية والتجديدد التربدوي.القاىرة :دار الفكر العربي.

 -أحمد وحيد مصطفي .)2119( .تكنولوجيا الواقع االفتراضي :متاح عمى:

, http://www.ergo - eg.com/ppt/vrtecppt.pdf -may 15, 2019.

 أماني كمال .)2119(.تطوير كفايات خريجي كميات التربية في ضوء احتياجات سوق العمل .ورقةبحثيددة مقدمددة لددى المددرتمر الدددولي لتطددوير التعمدديم العددالي فددي ضددوء المتمي درات والمعددايير العالميددة

بجامعة بنيا .في الفترة من  23 -22يناير ،ص ص.11-1

 -أمدداني محمددد سددعد الدددين .)2111( .فاعميددة برنددامت مقتددرح لمتنميددة المينيددة قددامم عمددى الددتعمم ال د اتي

لمعممي العموم بالمرحمة االبتدامية في تنمية أداميم التدريسي وأثره في ميارات تفكير تالمي ىم ،مجمدة

كمية التربية ،جامعة اسكندرية ،مت  ،21ع ( ،)6ص ص .227 -123

 -أمددل سددفر القحطدداني ،ريددم عبددداهلل المحي د ر .)2116(.مدددع وعددي أعضدداء ىيمددة التدددري

بجامعددة

األميرة نورة بتقنية التصوير التجسيمي( اليولدوجرام) فدي التعمديم عدن بعدد .د ارسدات عربيدة فدي التربيدة

-

وعمم النف  ،ع ( ،)71ص ص .333-299

يم ددان حس ددن ( م ددول .)2116(.أث ددر نمط ددي ال ددتعمم الد د اتي والتع دداوني باس ددتخدام تطبيق ددات الحوس ددبة
اللكترونيددة والدافعيددة ل نجددا( لدددع طالبددات كميددة التربيددة

-

السددحابية فددي تنميددة ميددارات كوانتدداج الكت د
بجامعة المجمعة .دراسات عربية في التربية وعمم النف  ،ع ،78ص ص .71-41

يمان عبد الحميد نوار .)2115( .برنامت مقترح في المستحدثات الكيميامية قدامم عمدى الدتعمم الد اتي

لتنميدة ميددارات اتخددا القدرار لددع طددال ندوادي العمددوم بالمرحمددة الثانويدة ،د ارسددات عربيددة فددي التربيددة

وعمم النف  ،ع ( ،)57ص .124 -97

 حم د(ة محمددود عبددد القددادر .)2118(.تصددميم بيمددة افت ارضددية قاممددة عمددى ال دددمت بددين الددتعمم الن ددطوتطبيقددات جوجددل التفاعميددة لتنميددة ميددارات اسددتخدام نظددم دارة الددتعمم اللكترونددي لدددع طددال كميددة

التربية .رسالة دكتوراه .كمية التربية .جامعة المنصورة.

 حند ددان مص د ددطفى أحم د ددد .)2117( .اس د ددتراتيجيات مقترح د ددة ف د ددي ت د دددرياليولوجرام وأثرىا عمى االستيعا

العم د ددوم مع د دد((ة بتكنولوجي د ددا

المفاىيمي وتنمية التفكير المنطقي والتنور الجيولوجي لددع طدال

الص ددأل األول االع دددادي ،مجم ددة التربي ددة العممي ددة ،الجمعي ددة المصد درية لمتربي ددة العممي ددة ،م ددت  ،21ع

( ،)12ص ص .94 -33
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 خالد عوض محمود .)2116 ( .تطوير استخدام النم جة والمحاكاة وتقنيات الواقدع االفت ارضدي فديالد ارسددات المسددتقبمية .رسددالة دكتددوراه .معيددد بحددوث ود ارسددات العددالم السددالمي .جامعددة أم درمددان

السالمية .السودان.

 -دعداء عبدد الدرحمن جدودة  .)2117(.رريدة فكريدة تقنيدة لتطدوير نظدم التسدويق لمنتجدات التصدميم

الددداخمي واألثدداث المصددري .المددرتمر األول لتنميددة االبتكددار والبددداع لمصددناعات التقميديددة والتراثيددة

والسياحية -القاىرة -مرك( البداع الفني -في الفترة من  19-18بريل ،ص ص28-1

 دينا المحمدي .)2113( .الواقع االفتراضي بتكنولوجيا اليولوجرام كأداة عرض في عمارة المتاحأل.رسالة ماجستير ير من ورة ،كمية اآلدا  ،جامعة القاىرة.

-

دديماء ب دراىيم عبددد الوىددا  .)2114( .نظريددة المسددرح الرقمددي وثقافددة مددا بعددد الحداثددة ،د ارسددة فددي

النص والعرض .رسالة دكتوراه ير من ورة .كمية اآلدا  ،جامعة اسكندرية.

 -طددالل ددعبان عددامر .)2113 (.فعاليددة تقددديم مقددررف مقدمددة فددي تكنولوجيددا المعمومدداتف مددن خددالل

الم ددودل لطمبد ددة التأسيسد ددي بجامعد ددة السد ددمطان قدددابو  .المد ددرتمر الد دددولي الثد دداني لتقنيد ددات المعمومد ددات

واالتصاالت في التعميم والتدري  .تون  .في الفترة من  6-4نوفمبر ،ص ص .113-99

 عب ددد الد درا(ق مخت ددار عب ددد الق ددادر .)2118(.فعالي ددة برن ددامت لكترون ددي مقت ددرح باس ددتخدام نظ ددام م ددودل Moodleفددي تنميددة الثقددة فددي التعمدديم اللكترونددي واالتصددال التفدداعمي وتحصدديل الطددال
طرق تدري

فددي مقددرر

العموم ال رعية .مجمة القراءة والمعرفة .كمية التربية .جامعة عين م  ،ع( ،)85ص

ص .181 -112

 عبد اهلل عرمان .)2119(.أثر استخدام التعمم اللكتروني في تحصيل طال مقرر األجيد(ة الطبيبدةالحيوية في جامعة بوليتكنيك بفمسطين .رسالة دكتوراه .جامعة عين م .

 عبد اهلل محمد المامدي .)2119(.فاعمية استخدام نظام مودل في التحصيل الدراسي لمادة الحاساآلل ددي لط ددال

المرحم ددة الثانويد دة .مجم ددة كمي ددة التربي ددة األساس ددية لمعم ددوم التربوي ددة والنس ددانية ،جامع ددة

بابل،ع( ،)42ص ص .253 -232

 -عبددد الحميددد بسدديوني2117( .م)  .التعمدديم اللكترونددي والتعمدديم الج دوال .القدداىرة :دار الكت د

العمميددة

لمن ر والتو(يع.

 عبد ددد اهلل عبد دددالع(ي( الموسد ددي ،أحمد ددد عبد دددالع(ي( المبد ددارك .)2115( .التعمد دديم االلكتروند ددي األس د دوالتطبيقات .الرياض :مرسسة بكة البيانات.

 عب ددد المحس ددن ب ددن عب دددالر(اق الم ددديان . )2111( .أنظم ددة دارة التعم دديم االلكترون ددي :د ارس ددة مقارن ددةلمصددادر مفتوحددة ومصددادر مممقددة ،بحددث تربددوي .مجمددة بحددوث التربيددة النوعيددة -جامعددة المنصددورة،

ع( ،)17ص ص .52 -2
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 -عثمان ال جاع .)2115(.التعمم ال اتي :أسسو وأىميتو .عمان :دار النور لمطباعة والن ر.

 عثمددان مددا(ن دحددالن .)2112(.فاعميددة برنددامت معدد(( بنظدداماألساسددي بجامع ددة األ(ىددر مي ددارات التخط دديط اليددومي لم دددرو

جامعة األ(ىر( .ة .فمسطين.

 Moodleلكسددا طمبددة التعمدديم

واتجاى دداتيم نح ددوه .رس ددالة ماجس ددتير.

 -عد(ة ددديد عبددد اهلل ،ومحمددد عبددد اهلل عبددد الحميدد .)2117( .برنددامت مقتددرح قددامم عمددى الددتعمم الد اتي

لتنميدة الدوعي بقضدايا الميداه فدي مصدر لمطدال معممدي العمدوم والد ارسدات االجتماعيدة ،مجمدة التربيددة

العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،مت  ،21ع ( ،)4ص ص .54-1

 المري (اىر سماعيل .)2119( .المقررات اللكترونية تصميميا – نتاجيا – ن درىا – تطبيقيدا –-

تقويميا .القاىرة :عالم الكت .

سان يوسأل قطيط .)2111 (.حوسبة التدري  .عمان :دار الثقافة.

 -فرانس ددي

جينكي دد( ،ى ددارفي ىواي ددت .)1998( .أساس دديات البصد دريات .ط ( .)4ترجم ددة عب ددد الفت دداح

ال ا لي ،سعيد الج(يري ،محمد النادي .القاىرة :دار ماكجروىيل لمن ر.

 فددو(ي ال دربيني ،عفددت الطندداوي .)2116 (.المودي دوالت التعميميددة مدددخل لمددتعمم ال د اتي فددي عصددرالمعموماتية .القاىرة :مرك( الكتا

 -ماريمين وايمر .)2117( .التدري

لمن ر.

المتمرك( حول المتعمم .القاىرة :مرسسة ىنداوي.

 مدأمون سدميم ال(بدون .)2117(.أثددر اسدتخدام نظدام مدودل  Moodleفددي تنميدة ميدارات الدتعمم الد اتيلدع طمبة مادة الحاسو في الجامعة األردنية ،الجامعة األردنية – عمادة البحث العممي ،مدت ،44
ص ص .213-189

 مجدي ع(ي( براىيم .)2117(.التفكير من خالل أسالي -محمددد محمددد اليددادي.)2115(.

التعمم ال اتي .القاىرة :عالم الكت .

فأفدداق عربيددة متجددددةف التعمدديم اللكترونددي عبددر ددبكة النترنددت.

القاىرة :الدار المصرية المبنانية لمن ر والتو(يع.

 محمددد محمددود عبددد الوىددا  .)2115(.فاعميددة برنددامت مقت ددرح فددي اسددتخدام دارة الددتعمم اللكتروندديمول( )Moodleوقيا

أثره عمى التحصيل والقدرة عمى االنجا( لدع طال التعمم التجاري .المجمة

التربوية .كمية التربية .جامعة سوىاج ،ع( ،)41ص ص .91-51

 محمود أحمد بدراىيم .)2114( .معدايير تصدميم البعدد ال اربدع ال(خرفدي وتطبيقدو باسدتخدام اليولدوجرامالرقمي التفاعمي في نتاج الممصدقات الجداريدة .رسدالة دكتدوراه يدر من دورة .كميدة الفندون التطبيقيدة.

جامعة حموان.

 -محمددود حبي د

الم دديداني .)2112(.الددتعمم ال د اتي مددا لددو ومددا عميددو ،كميددة اآلدا  ،جامعددة بمددداد،

ع( ،)99ص .664-631
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 -المددرتمر العممددي السددابع -الدددولي الخددام

لمجمعيددة المص درية لمكمبيددوتر التعميمددي .تكنولوجيددا تعمدديم

القرن الواحد والع رين .ببورسعيد .في الفترة من  19 -17يوليو .2119
 المددرتمر القددومي السددنوي الع ددرون ( العربددي الثدداني ع ددر) لتطددوير التعمدديم والتعمدديم الفنددي فددي ضددوءاحتياجات ومتطمبات سوق العمل .جامعة عين م  .في الفترة من 21 -21بريل .2119
 نبيل جاد ع(مي .)2111(.أثر استخدام برنامت مقترح وفقًا ألسمو التعمم ال اتي في تصدميم كوانتداجالرسوم المتحركة الكمبيوترية لبعض المفاىيم الفي(يامية .مجمدة د ارسدات فدي المنداىت وطدرق التددري ،
الجمعية المصرية لممناىت وطرق التدري  ،ع( ،)161ص ص.64-14

 -نج ددالء اس ددماعيل الس دديد .)2112( .فعالي ددة برن ددامت مقت ددرح ق ددامم عم ددى ال ددتعمم الد د اتي ف ددي تنمي ددة في ددم

الجينددوم الب ددري والقضددايا المرتبطددة بددو لدددع الطالبددة معممددة البيولددوجي بكميددة التربيددة ،مجمددة البحددث

العممدي فددي التربيددة ،كميددة البنددات لد دا

والعمددوم والتربيددة ،جامعددة عددين ددم  ،مددت  ،3ع ،13ص

ص .1751 -1725
 -نددرج

عبددد القددادر حمدددي .)2117(.أثددر اسددتخدام نظددام مددودلفMoodleف فددي تنميددة ميددارة الددتعمم

الد اتي لددع طمبدة مدادة الحاسدو فدي الجامعدة األردنيدة .د ارسدات العمدوم التربويدة .الجامعدة األردنيددة،

مت  ، 44ص ص .213-189

 يسددري عفيفددي عفيفددي .)2116( .برنددامت مقتددرح لمتنميددة قددامم عمددى الددتعمم ال د اتي لتحسددين مي دداراتالتدري

لدع معممي العموم بمرحمة التعميم األساسي في (ة  ،مجمة العموم التربويدة ،كميدة الد ارسدات

العميا لمتربية ،مت  ،24ع ( ،)1ص ص .677 -627
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