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 ملخص الدراسة

سىريعة  بكم هائل من المعرفة والمعلومات، وبتقدم تقنى،، وتيرىرات يتسم العصر الحالي
وتحىىىوجت جوهريىىىة فىىىي التعليقىىىات العلميىىىة والتقنيىىىىة، ممىىىا تقد  لىىىي تسىىىمرت  بعصىىىر التقىىىىدم 

تصىح  مىن الوىرورل  لى، الىنتم التربويىة مواهحىة هىار المتيرىرات  ، لىااوالمعلومىاتيالتكنولىوجي 
لمواجهىىة المالىىىكتت التىىىي عىىىد تىىىنجم  نهىىىا زيىىىرع المعلومىىىات، وقيىىىاقع  ىىىدق المتعلمىىىرن، و قىىى  

اسىتددام  في؛ وعد تصح  تدريب طتب التعلم التجارل وتنمية مهارتهم وبعد المسافاتالمعلمرن، 
 تىىم الىىتعلم ارلكترو ىىي مىىرورع ملحىىة لهىىم لتىىمهلهم ليكو ىىوا معلمىىرن خمتلكىىو  مهىىارات اسىىتددام 

 التدريس. فيالتقنية 

م الىتعل  قارعاسىتددام  تىام  فىيبر ىامج مقتىر     داق  ل،ا هدفت الدراسة الحالية ولها
 لى، التحصىرل والقىدرع  لى، اج جىاق لىدد طىتب الىتعلم التجىارل  تثىررارلكترو ي مووقل وقياس 

بكلية التربية بسوهاج ، وعد استددم الحاحث المنهج الوصفي والتجريلي لتحقرق تهداف الدراسة 
بىىىرن  0.0. ≤ نىىىد مسىىتود   حصىىائيةوجىىىوق فىىروق الات قجلىىىة  فىىي، وتظهىىرت  تىىائج الدراسىىىة 

؛ ممىىا يمزىىد ات الدراسىىة لصىىال  التعلرىىق الحعىىدلجىىات التعلرىىق القللىىي والحعىىدل  قو متوسىعي قر 
التىدريس، وفى،  فىي الىتعلم ارلكترو ىي مىووقل  قارعاسىتددام  تىام  فىيفا لية اللر ىامج المقتىر  

 موء  تائج الدراسة عدم الحاحث مجمو ة من التوصيات والمقترحات.
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The effectiveness of a proposed program for using e-learning management 
system (Moodle) in teaching and its impact on achievement and skill and 

on achievement motivation among students of business education at 
Sohag Faculty of Education 

 
Abstract 
 

The current age is characterized with a tremendous amount of knowledge 
and information, technological development, and rapid changes and fundamental 
shifts in scientific and technological applications, necessitating renaming our 
age as the age of technology and information. Therefore, it has become 
necessary for the educational systems to cope with these changes so as to 
address the problems that may be caused by the flux of information, the 
increasing number of learners, the shortage of teachers, and long distances. 
Hence, training students of business education and developing their skills of 
using e-learning systems have become an urgent necessity to qualify them to be 
teachers who have the skills necessary for using technology in teaching. 

The present study aimed to prepare a proposed program for using 
management system of e-learning (Moodle) and measuring its impact on 
achievement and achievement ability among students of business education at 
Sohag Faculty of Education. The researcher used the descriptive and 
experimental approach to achieve the objectives of the study. The results 
showed the presence of statistically significant differences at the level ≥ .0.0 
between the mean scores of pre- and post-application of the study tools for the 
post application. This confirms the effectiveness of the proposed program of 
using e-learning management system (Moodle) in teaching. In the light of the 
results of the study, the researcher presented a set of recommendations and 

suggestions.
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 مقدمة

بكم هائل من المعرفة والمعلومات، وبتقدم تقنى،، وتيرىرات سىريعة  يتسم العصر الحالي
وتحىىىوجت جوهريىىىة فىىىي التعليقىىىات العلميىىىة والتقنيىىىىة، ممىىىا تقد  لىىىي تسىىىمرت  بعصىىىر التقىىىىدم 

تصح  من الورورل  لى، الىنتم التربويىة مواهحىة هىار المتيرىرات ؛ ، لاا علوماتيوالمالتكنولوجي 
لمواجهىىة المالىىىكتت التىىىي عىىىد تىىىنجم  نهىىىا زيىىىرع المعلومىىىات، وقيىىىاقع  ىىىدق المتعلمىىىرن، و قىىى  

 المعلمرن، وبعد المسافات.

وعىد تقت هىىار التيرىرات  لىىي ظهىور ت مىىاع وطرائىق  ديىىدع للتعلىيم والىىتعلم،  اصىة مىى  
ورع التكنولوجيىة فىي تقنيىة المعلومىات، والتىي جعلىت مىن العىالم عريىة صىيررع ممىا تقد ظهور اليى

 لىىي قيىىاقع الحاجىىة  لىىي تحىىاقل الدلىىرات مىى  اا ىىرين،  وحاجىىة المىىتعلم للر ىىات  نيىىة متعىىدقع 
المصىىاقر للححىىث والتعىىوير الىىااتي، فتهىىرت الكيرىىر مىىن العرائىىق وا سىىالرب الجديىىدع فىىي التعلىىيم 

 (..0.0ق و ابن قوم،، والتعلم.) الالنا

لكترو ي، والىال خعىرف ظهرت حدييًا: التعلم ار  التيومن ت ماع وطرائق التعليم والتعلم 
تصىال الحدييىة مىن حاسىوب وتىحكات  ووسىائع  المتعىدقع طريقة للتعلم باسىتددام لليىات ار  بأ  

ت سىىواء مىن صىىوت وصىىورع ورسىىومات ولليىىات بحىىث ومكتحىات  لكترو يىىة، وزىىال  بوابىىات ار تر ىى
ها   ن ُبعد تو في الفصل الدراسىي، تل اسىتددام التقنيىة بجميى  ت وا هىا فىي  خصىال المعلومىة 

 (.2..0)الموس، والمحارك ،.للمتعلم بأعصر وعت وتعل جهد وتهلر فائدع 

يىىات الحاسىىب االىىي واللرمجيىىات لكترو ىىي تعىىورًا مهمىىًا اسىىتفاق مىىن تقنويعىىد الىىتعلم ار 
، حرىىث تصىىح  تحىىد اللىىدائل  لرىىتم توظيفهىىا فىىي  مليىىة التعلىىيم والىىتعلمتصىىاجت والمعلومىىات، وار 

،  المهمىىة فىىي  الىىر التعلىىيم سىىواء المتىىاامن تو  رىىر المتىىاامن، فتجىىاوق  نحىىات الامىىا  والمكىىا 
 (..0.0وتتا  للمعلم  لرات فعالة تيرد التعلم وتعور التدريس.)هالام ، 
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مىىن مىىروريات العمليىىة التعليميىىة،  ( ت  الىىتعلم ارلكترو ىىي خُعىىد2..0ويىىرد التىىوقرد )
ل حىاق وليس من زمالياتها تو مجرق رفاهية  تو تسلية، بل لمواجهة قياقع ت داق المتعلمىرن بالىك

سىىتيعابها جميعىىًا، ويىىرد زىىال  ت  هىىاا الىىتعلم معىىاق جرىىد للتعلىىيم  ج تسىىتعي  ممسسىىات التعلىىيم 
 فيكو  قا ما ل  . ، فيمكن ت  يدمج هاا ا سلوب م  التدريس المعتاق التقلردل

 –هىاا المجىال  فىيزمىا تالىرر الححىو   –في التربيىة الحدييىة  الحاليواجتجار العالمي 
ممسسىات التعلىيم العىالي ؛  تىرًا لمىا  فيتصاجت مرورع توظيف تقنية المعلومات وار   ل،يد و 

رية الممهلىة  داق الموارق الحال  فيجا ب قورر الحارق   ل،خالهدر هاا الحقل من تعورات هائلة ، 
 ( . Kim & Bonk ,2006؛  2..0؛ طلحة ، 2..0) الجرف ،  .لسوق العمل

لكترو ىىي زمىىنهج تربىىول قا ىىم وزىىأمر  تدىىاال الىىتعلم ار إب وعىىد توجهىىت معتىىم الجامعىىات
، فقد ورق في التقرير الال صدر  ن  قحال ا لكترو ىي ت ى  لجامعات ا مريكية  لى، الىتعلم ار مل  

سىنويا، ويرجى   %0,91، وينمىو بمعىدل خصىل  لىي  ت الدمىس ا  رىرععد توىافف  ىتل السىنوا
حتياجىىات  تىىوفرر مىىن  مكا ىىات  لكترو ىىي والتعلىىيم  ىىن بعىىدتعلم ار هىىاا النمىىو   لىى، مىىا يىىوفرر الىى

المتعلمرن من  تل  قالة الصعوبات التىي عىد تسىللها بعىك تتىكال التعلىيم التقلرىدل ميىل : بعىد 
تو تكلفىة اج تقىال والمواصىتت، تو توىارب الموا رىد، تو ر اخىة المسافة، تو علة الوعت المتا ، 

 (.,..0)الكامو  ول رو ،  .ا بناء

باهتمىام العديىد مىن الىدول المتقدمىة  لكترو ىيار الىتعلم   قارعاستددام  تام  حتيولقد 
اسىتددامها ،  فىيالىدول المتقدمىة بالتوسى   فىيوالنامية  ل، حد سواء ، حرىث ُتعنى، الجامعىات 

، وهاا مىا جعىل الىدول الناميىة تسىع، جاهىدع للحىاق برزىب بواسعتها  بتعوير مقررات زاملة والل
رفى  مسىتود زفىاءع العمليىة  فىيتل  الىنتم   هميةمنها   قراهاتجار ؛ هاا ار  فيالدول المتقدمة 

 .( 0.00.)العترل، ، العاليممسسات التعليم  فيالتعليمية 

 لكترو ىيبىرامج الىتعلم ار  فىيلكترو ي ار التعلم   قارعمن  تم  معتم الدول هتمت ولقد 
 ىن بعىد بتصىميم  والىتعلم لكترو ىيار هتمت مالرو ات التعلم والتدريب والتعليم  ن بعد ؛ حرث  

 .تل  النتم  لكترو ية وتقدخمها بواسعةمقررات قراسية  
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زىىىل جامعىىىة  فىىىيمرزىىىا بإ الىىىاء للجامعىىىات المصىىىرية  ا  لىىى،المجلىىىس  ولهىىىاا تعىىىدم
مىن  ىتل  تىام  ايىتم  قاراتهى والتىيات المصىرية الحكوميىة ر تىاج المقىررات ارلكترو يىة بالجامع

هتمىام القىىائمرن  لىى، المجلىىس ؛ وهىاا يىىدل  لىى، تاايىىد   (Moodleقل)الىتعلم ارلكترو ىىي مىىو   قارع
 وتسهرل سلل التعلم .،للجامعات ومحاولتهم مواهحة النتم العالمية  ا  لي

مسىىا دع تطىىراف العمليىىة التعليميىىة ) ا سىىتاال والعالىىب ( ب تخوىىاوتهىىدف هىىار المراهىىا 
 لى، تحمىل مسى ولياتهم  حىو تنمرىتهم الااتيىة والمهنيىة ممىا خسىا د  لى، تحسىرن ا قاء، واللىى  

)ميىىىل اج تر ىىىت، والمقىىىررات  ربط بىىىرن المصىىىاقر التكنولوجيىىىة الحدييىىىةهىىىار المراهىىىا للىىىقىىىدرع ل
) ميل الكتب، والمقاجت، والوسائل السمعية والحصىرية(  لكترو ية( وبرن تقوات التعلم التقلردخةار 

 .(المرزا القومي للتعلم ارلكترو ي بما خددم العملية التعليمة والتدريسية.)

 Learning( LMSومىىى  تعىىىور الىىىتعلم ارلكترو ىىىي تصىىىححت ت تمىىىة  قارع الىىىتعلم )

Management Systems لجىىىامعي، وسىىىرلة خعتمىىىد  لرهىىىا بكيىىىرع فىىىي التىىىدريس والتىىىدريب ا
واستددمت معتم الجامعات حىول العىالم ت تمىة رقارع الىتعلم ارلكترو ىي سىواء مفتوحىة المصىدر 

وتالىىىرر  .(Blackboard , ATutor( تو تجاريىىىة المصىىىدر ميىىىل )Moodle ,Dokeosميىىىل )
مىىىىن الجامعىىىىات ا مريكيىىىىة تقىىىىدم برامجهىىىىا  لىىىىر ت تمىىىىة  قارع الىىىىتعلم  %.,الدراسىىىىات  لىىىى، ت  

 (.Jones,Morales,Knezek, 2005.)ارلكترو ي

ويقصىىد بأ تمىىىة  قارع الىىتعلم ارلكترو ىىىي ت هىىىا ا  تمىىة التىىىي تعمىىل زمسىىىا د ومعىىىاق 
متحا ىىات، ومصىىاقر فىىي إم المىىواق التعليميىىة مىىن مقىىررات، و للعمليىىة التعليميىىة بحرىىث خوىى  المعلىى
رهىىىا مىىىن لكترو يىىىة و ر للدرقتىىىة والحىىىوار، وملفىىىات   جىىىاق  موعىىى  النتىىىام، زمىىىا ت  هنىىىاك  رفىىىاً 

 .(.0.0النالاطات ارلكترو ية الدا مة للمواق الدراسية.)الجريود ،

 تحىىارات ، وتصىميم ار ، وتتحىى  الىتعل م و تىام  قارع الىتعلم يتىي  توصىىرل المىاقع العلميىة
مليىات التسىجرل والجىداول وا  العة التعليمية التي تيىرد العمليىة التعليميىة، وزىال  التواصىل و 

لتعليميىة زليىًا تو لر  تام  قارع التعلم ارلكترو ي  تامًا متكىامًت رقارع العمليىة الاًا خعت ؛ الدراسية
متىىاامن و رىىر المتىىاامن، وإقارع تصىىال الار   تر ىىت، ويالىىمل  قارع المقىىررات، وتقواتجائيىىًا  لىىر ار 

 .( Cavus,2010) . تحارات والواجحات، والتسجرل في المقررات، ومتابعة العالبار
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التعلىيم  فىي( من ا  تمة المالهورع والمسىتددمة بنجىا  Moodleقل )م مو ويعتلر  تا
 وإقارع ر الىىاءالمقىىررات الدراسىىية بمااخىىا متعىىدقع  ومصىىممي، حرىىث تىىاوق المعلمىىرن  ارلكترو ىىي

 .(Wen, et al ,2007 ل، اج تر ت .) المقررات

ع ؛ التى، العديىد  ( تفوىل النتىائج فيمىا يتعلىق بوظائفىMoodle)قلمىو ولقد حقق  تىام 
سا دت بالكل زلرر ف،  قارع العملية التعليمية مما زا  لى  ااثىر الفعىال فى،   تمىاق الممسسىات 

 .(Graf & List ,2005) .التعليمية  لي  

 تصىىىار لمجمو ىىىىة زلمىىىىات ( هىىىىو  Moodle) قلمىىىىو  الىىىىتعلم ارلكترو ىىىي  قارعو تىىىام 
Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) )  مىىىوقل ويعتلىىر

(Moodle تىىام  )المتعلمىىرنتعليميىىة ل ليسىىا د  تسىىس، ُصىىمم  لىى، تعلىىم مفتىىو  المصىىدر   قارع 
 لى،  تدصىيسىتددام  بالىكل لكترو يىة ، ومىن الممكىن  لمدرسرن  لى، تىوفرر بر ىة تعليميىة  وا

فيىىاق ، )مسىىتود الفىىرق ، زمىىا خمكىىن ت  خدىىدم  ىىدق هائىىل مىىن العىىتب منتسىىلرن لجامعىىة معرنىىة 
 (.0.00ر ،ا تق

وف، موء ما سلق ظهرت تهمية الدراسة ف،   داق بر امج مقتر  لتنمية مهارات اسىتددام  تىام 
ليسىا دهم  طىتب التعلىيم التجىارل بكليىة التربيىة بسىوهاج " موقل " لىدد  ارلكترو يالتعلم   قارع

  ل، رف  الكفاءع التعليمية لديهم والتواصل بإخجابية م  طتبهم .

ةمشكلة الدراس  

لجميى   وصول رتقاء بالتعليم بما خحقق  ل، ار من حرص الجامعات المصرية  ا عتعاً 
للجامعىات بمراهىا الىتعلم ارلكترو ىي  ا  ل،توج  المجلس ، وعت  تلمكا  وف،  تل فيالعتب 

المقىىررات   قارعفىىي  ( Moodle) قلمىىو  ارلكترو ىىيالىىتعلم   قارع تىىام  لىىي بالجامعىىات المصىىرية 
 هار الدراسة لألسحاب التالية:  جراءتوجب مما زا  خسة لكترو يار 

التجىىارل لىىدد طىتب التعلىىيم  قلمىىو  ىدم وجىىوق قراسىىة اهتمىت باسىىتددام  تىىام  قارع الىتعلم توج : 
  تىامفا لية استددام  تثلتت ل، الر م من ت  زيرر من الدراسات العلمية بكلية التربية بسوهاج 

 والتىي( 0.00قحىت  ) قراسىةية ومىن هىار الدراسىات : ة التعليمفي  ملي ارلكترو ي قارع التعلم 
رهسىاب طلحىة التعلىىيم (  Moodle) مىىوقل التعىىرف  لى، فا ليىة بر ىىامج معىاق بنتىام  لى،هىدفت 
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 طالتدعىىيتنميىة مهىارات  فىيهىار الدراسىىة فا ليىة النتىام  تثلتىتوعىد ، قهىر بجامعىة ا   ا ساسىي
( .0.0محمىد )قراسىة ؛  قلاللر ىامج المعىاق بنتىام مىو  حىو  ارخجىابيتجىار وار للىدروس  الرومي
قل لىدد لتنميىة مهىارات اسىتددام  تىام مىو   لكترو ىيالتعرف  ل، فا لية مقرر   ل،هدفت  والتي

 المعرفىىيالتحصىىرل  فىىي النتىىامثلىىت هىىار الدراسىىة فا ليىىة اسىىتددام طىىتب الدراسىىات العليىىا وعىىد ت
عرف فا ليىة  تىام  قارع الىتعلم والتي هدفت  ل، الت( ,..0وقراسة النحاهرن )  جاق ؛والدافعية لل 

وعد توصلت الدراسة  ل، فا لية التدريس باستددام هىاا النتىام ، في التدريس  موقل لكترو يار 
( وعد توصلت الدراسىة  لى، تهميىة وجىوق بر ىامج لتىدريب ت وىاء هر ىة ,..0؛ وقراسة باصقر )

هر ىىة التىىدريس  لىى، التعامىىل مىى   ت وىىاءمكن الىىتعلم ارلكترو ىىي لىىي  قارعالتىىدريس  لىى،  تىىام 
مىوقل التعىرف  لى، فا ليىة بر ىامج   لى،هىدفت  والتىي( ,..0قراسة  اتور )النتام بكفاءع  ؛ و 

(Moodle  ) هىىار الدراسىىة  لىى،  تهىىدتوعىىد  ارسىىتميةلىىدد طلحىىة تكنولوجيىىا التعلىىيم بالجامعىىة
اللهرلىى، قراسىىة لىىدد العىىتب ؛  ا بعىىاق ثتثىىيالتصىىميم  تمهىىارااهتسىىاب  فىىيفا ليىىة اللر ىىامج 

الىتعلم   قارعالقرد فىي  تىام اسىتددام  تىام  تمستعراض تجربة جامعة    ل،( والتي هدفت 2..0)
 لكترو ىيار " وعىد تهىدت هىار الدراسىة مىن سىهولة اسىتددام  تىام  قارع الىتعلم  قلمىو " لكترو ىيار 
 نتىىام فىي العمليىة التعليميىىة ؛ ومىىدد فا ليىة هىاا ال "وثقىة المتعلمىرن مىىن التعامىل معى   ، قلمىو "
ل، التعرف  ل، مدد  جا  تعلرىق  مىوالج الىتعلم والتي هدفت  ( 2..0قراسة : هولم ول رين )و 

بجامعىىة العلىىوم التعلينيىىة بسويسىىرا ، وعىىد  لكترو ىىيار الىىتعلم   قارعسىىتددام  تىىام بإ لكترو ىىيار 
( والتىي 0..0لىيم ،وزىارول )ة قراسىو فا لية اسىتددام النتىام فىي التىدريس ؛   ل،الدراسة  تثلتت

  قارعمىن  مىط مىن ت مىاع  تىام  تهيىرباستددام  لكترو يار التعرف  ل، فا لية التعلم   ل،هدفت 
فا لية ت مىاع اسىتددام  تىم   ل،الدراسة  تثلتتومقار تها بالتعلم التقلردل وعد  لكترو يار التعلم 
 في التعليم. التعلم ارلكترو ي قارع 

التعلىىيم التجىىارل بكليىىة التربيىىة بسىىوهاج مىىن محافتىىات مدتلفىىة ؛ ممىىا ة طىىتب ثا يىىا: ت   الليىى
 قلمىىىو اجلكترو ىىىي الىىىتعلم   قارعت  خكىىىو  لىىىديهم المهىىىارع فىىى، اسىىىتددام  تىىىام  خسىىىتوجب  لىىىرهم

 يتواجدوا ب  .مكا   تل فيتستاالتهم للتواصل م  

موقل مما زا  خسىتد ، التعىرف  التعلم  قارعلنتام م ارلكترو ي بالجامعة مرزا التعلثاليا : تلن، 
 .العملية التعليمية فيهاا النتام   ل، فا لية استددام 
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طىتب التعلىيم المهىارات التىي خمتلكهىا  تىوفر قراسة اسىتعتفية للتعىرف  لى، مىدد  جراءرابعا : 
؛ وعىد تثلتىت هىار  العمليىة التعليميىة في التعلم ارلكترو ي موقل  قارع تام استددام  التجارل ف،

 .استددام النتام و دم المعرفة ب  فيتد ، مستود العتب  فيالدراسة 

طىتب التعلىيم مهىارات  بتنميىةوف، موء ما سلق زا  يلام النيىام بىإجراء قراسىة تهىتم 
فىى، العمليىىة  قلو مىىو  لكترو ىىيار قاع الىىتعلم فىى، اسىىتددام  تىىام  التجىىارل بكليىىة التربيىىة بسىىوهاج 

 التعليمية.

 مصطلحات الدراسة

 (LMS : learning Management System)لكترونيالإإدارة التعلم  نظام

برمجيىة مترابعىىة ومتفا لىة تعتمىىد مجمو ىىة مىن مكو ىىات  بأ ى "(0.00العترلىى، ) رفتى  
لكترو ية تفا ليىة ، وتتىي  لعوىو هر ىة لة اجستددام ، وتوفر بر ة تعلم  سه  ل، تقنية الويب ،

 . "التدريس فرصة  قارع العملية التعليمية

" برمجيىىات  قارع ت الىىعة الىىتعلم والتعلىىيم ،  بأ ىى ( Clarey,2007هىىترد )   تخوىىاو رفىى
 . "من حرث  رض المقررات ، والتفا تت ،والتدريحات ، والتمارين ،.... الخ

بىىىرامج  بأ هىىىا"(Garrote &Pettersson, 2007وبترسىىىو ) جىىىاروت تخوىىىاو رفهىىىا 
 ."المقررات حاسوبية تدمج وظائف تدريس ، وتقويم ، وإقارع

 تىام متكامىىل خدلىىق  بأ ىى   تىىام  قارع الىتعلم ارلكترو ىىي  جرائيىاويعىرف الححىىث الحىالي 
 تهيىرو رمى   لى، المتعلمىرن بالىكل  لكترو ىيار م في المحتود كبر ة تعليمية تفا لية تتي  التح

 . ا تالاراً  تهيرجاالبية مما خسهل العملية التعليمية ويجعلها 



 .م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 56 - 

  دلموكتروني إدارة التعلم الإلنظام(Moodle  :) 

وهىىو فحىىارع  ىىن بر ىىامج  لكترو ىىيار احىىد تقوات الىىتعلم  بأ ىى "( .0.0 اتىىور ) خعرفىى 
خسىىا د فىىي تعىىوير اللر ىىة التعليميىىة ، وعىىد اسىىتددم فىىي تىىدريب طىىتب تكنولوجيىىا التعلىىيم  لىى، 

بعىرق  ، ويتم التواصل مىن  تلى  بىرن العالىب والمعلىم ا بعاق اليتثياهتساب مهارات التصميم 
 ."التعليميفي  رض المحتود  تيقةتفا لية 

ا  الىىعة التعليميىىة تىىم بنائىى   لىى،  رتمىىام تىىام حىىديث  بأ ىى "( .0.0ويعرفىى  محمىىد )
المقىىىرر  لىى، تىىوفرر بر ىىة تعليميىىىة  تسىىتاال ليسىىا دتقنيىىة ،  تو تسىىس تربويىىة ولىىيس هندسىىىية 

موعىى   ىىاص بىى  بكىىل خسىىر وتصىىميم    الىىاءالمقىىرر  مكا يىىة   سىىتااللكترو يىىة ، ويىىوفر النتىىام  
 ."لكترو يةالمقرر بصيية   رقارعوسهولة 

 الىىالمفتىىو  المصىىدر  الرعمىىيحىىد ت تمىىة  قارع الىىتعلم ت "بأ ىى ( 1..0خعرفىى  بسىىرو ، )
لكترو يىىة زمىىا خمكىىن اسىىتددام النتىىام  لىى، المسىىتود يميىىة  خسىىا د المعلىىم فىىي تىىوفرر بر ىىة تعل

 .تو الممسسي" الفرقل

( open Source Softwareأ ى  بر ىامج مفتىو  المصىدر )ب"( 2..0خعرفى  تطمرىاد )
تالىىىيرل حىىىر يتكىىىو  مىىىن  ىىىواع ومترجمىىىات وتعليقىىىات   تامالعامىىىة) GNUويىىىوقح تحىىىت ر صىىىة 

، واسىتعمال ، وتعديلى   وترزرحى  (، ويعن، الل  بأ   خحق للكل النيام بتحمرل  ،النهائيالمستددم 
، وا تحىىىىىارات، و ىىىىىرف الحىىىىوار وتوقيعىىىى  مجا ىىىىًا، وتتوىىىىىمن وحىىىىدات  الىىىىىاع ميىىىىل المنتىىىىدخات،

 ."فترامية و يارات ت رد  واستعت ات، وفصول 

(  جرائيا فىي هىار الدراسىة Moodleموقل ) قارع التعلم ارلكترو ي   تامالححث  ويعرف
بأ   " بر امج متكامل مس ول  ن  قارع العمليىة التعليميىة ارلكترو يىة تلنتى  وقارع التعلىيم العىالي 

وار وا تحىىىارات مىىىن الوظىىىائف متميلىىىة فىىىي ا تحىىىارات ومنتىىىدد و ىىىرف حىىى المصىىىرية خوىىىم العديىىىد
 ".فترامية .... الخ واستليا ات وفصول 
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 أسئلة الدراسة:

 :ااتيةالدراسة الحالية ارجابة  ن ا س لة  تحاول
طىىتب مىىوقل الواجىىب توافرهىىا لىىدد  لكترو ىىيار الىىتعلم   قارعمىىا مهىىارات اسىىتددام  تىىام 

 ة التربية بسوهاج؟.التعليم التجارل بكلي

 فىي قلالىتعلم ارلكترو ىي مىو   قارعتنمية مهارات استددام  تىام  فيالمقتر   اللر امجما فا لية  
 بكلية التربية بسوهاج  ل، تحصرلهم المعرفي ؟ التجارل العملية التعليمية لدد طتب التعليم 

 فىي مىوقل لكترو ىيار الىتعلم   قارعاسىتددام  تىام تنميىة مهىارات  فياللر امج المقتر  ما فا لية 
 العملية التعليمية لدد طتب التعليم التجارل بكلية التربية بسوهاج .

 فىي قللكترو ىي مىو ر الىتعلم ا  قارعتنميىة مهىارات اسىتددام  تىام  فيما فا لية اللر امج المقتر  
 جاق؟العملية التعليمية   ل، قافعية طتب التعليم التجارل بكلية التربية بسوهاج لل 

 فروض الدراسة:

 حاولت الدراسة الحالية التحقق من صحة الفروض ااتية:
العىتب  رنىة الححىث فىي التعليقىرن يوجد فرق قال  حصائيًا برن متوسىعي قرجىات ج 

 .والحعدل في اج تحار التحصرل، -القللي 
العىتب  رنىة الححىث فىي التعليقىرن ج يوجد فرق قال  حصائيًا برن متوسىعي قرجىات 

 ف، ار تحار ارقائ، . والحعدل -لقللي ا

ج يوجد فرق قال  حصائيًا برن متوسىعي قرجىات العىتب  رنىة الححىث فىي التعليقىرن 
  جاق .والحعدل  ل، منياس الداف  لل  –القللي 

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة الحالية  لي:
التىىدريس  فىىي مىوقل رو ىىيلكتار الىتعلم   قارعالتوصىل  لىىي عائمىة بمهىىارات اسىتددام  تىىام  -0

 . بكلية التربية بسوهاج التجارل لدد طتب التعليم 

لمعيىار وفقىًا  مىووقل لكترو ىيار الىتعلم   قارع  ىداق اللر ىامج المقتىر  فى، اسىتددام  تىام  -0
 . سكورم

والىداف  قياس تثر استددام اللر امج المقتر   ل، التحصرل وتنميىة المهىارات التدريسىية  -2
 بكلية التربية بسوهاج. التجارل طتب التعليم   جاق لددلل 
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 أهمية الدراسة

 : تهمية الدراسة الحالية فيما يلي تحدقت
بكليىىة  التجىىارل طىىتب التعلىىيم الكالىىف  ىىن  ىىواحي القىىوع والوىىعف فىى، مسىىتود تقاء 

 مىوقل لكترو ىيار الىتعلم   قارعومدد تمكنهم مىن بعىك مهىارات اسىتددام  تىام   التربية بسوهاج
 ملية التعليمية.ف، الع

 إعداد اختبار تحصيلي و أدائى إلكتروني .

فىىى، العمليىىة التعليميىىىة  مىىوقل لكترو ىىىيار الىىتعلم   قارعالمسىىا دع فىىى، اسىىتددام  تىىىام 
 بالجامعة.

فى،  بالتعليم التجىارل تقدخم بعك التوصيات والمقترحات التي خمكن ت  تفرد المهتمرن 
 . بالتعليم التجارل ستود العملية التعليمية معالجة  واحي القصور بما خسا د  ل، رف  م

خسىا د ممىا المهىارات المقترحىة فى، تقىدخم  موقل لكترو يار التعلم   قارعاستددام  تام 
بكليىىة التربيىىة  التجىىارل طىىتب التعلىىيم لىىدد بالكفىىاءع المهنيىة  رتقىىاءفى، تنميىىة هىىار المهىىارات وار 

 . بسوهاج

 حدود الدراسة:

 ل،:اعتصرت الدراسة الحالية  
  للعىام الدراسىي  الفرعة الرابعة بكلية التربيىة بسىوهاجطتب التعليم التجارل  رنة من

 م.0.02

  النتىىام المعتمىىد  با تحىىارر مىىوقل لكترو ىىيار الىىتعلم   قارع  تىىام لىى، اعتصىىر الحاحىىث
 .بمرزا التعلم ارلكترو ي بالجامعة

 .قياس المستويات التحصرلية لدد  رنة الدراسة 
  لىدد  اسىتددام  تىام  قارع الىتعلم ارلكترو ى، "مىوقل"لمهىارات  قائىيا قياس الجا ىب

  رنة الدراسة.

  جاق لدد  رنة الدراسة.قياس الداف  لل  

  ف، تدريس اللر امج المقتر . موقل لكترو يار  تام  قارع التعلم توظيف 

 منهج الدراسة:
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:ا تمدت الدراسة الحالية  ل،    
لعىىتب التعلىىيم التجىىارل بكليىىة هىىارات الواجىىب اهتسىىابها الم واللىى  لتحديىىد : الوصــ يالمــنهج 

 . وا جنليةالعربية  وا قبياتطتح  ل، الدراسات والل  من  تل ار التربية بسوهاج ،
اللر ىامج المقتىىر  فىى، تنميىة مهىىارات اسىىتددام  فا ليىىةلمعرفىىة مىدد  :المـنهج بــبل التجريبــي

لىىدد   جىىاقالمعرفيىىة والمهاريىىة والدافعيىىة لل   لىى، الجوا ىىب مىىوقل لكترو ىىيار الىىتعلم   قارع تىام 
 .  التربية بسوهاج طتب التعليم التجارل بكلية 

 أدوات الدراسة:

والتحقىىق مىىن صىىحة الفىىروض ، عىىام الحاحىىث بإ ىىداق تقوات  الدراسىىةلتحقرىىق تهىىداف 
 الدراسة الحالية:

الىتعلم  عر  قاا تحار تحصرل الجا ب المعرفي ارلكترو ي لحعك مهىارات اسىتددام  تىام 
 قل .مو  ارلكترو ي

 الىىىىتعلما تحىىىىار الجا ىىىىب ااقائىىىى، ارلكترو ىىىىي لىىىىحعك مهىىىىارات اسىىىىتددام  تىىىىام  قارع 
 قل.مو  ارلكترو ي

 ( تم   داقر بالكل  لكترو ي .   جاق )  داق فاروق  لد الفتامنياس الداف  لل 

 عينة الدراسة

ة التعلىيم التجىارل بكليىة من طتب الفرعة الرابعة بالىعح (.0تكو ت  رنة الدراسة من )
 التربية بسوهاج.
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 للدراسة الإطار النظري

وا   تىم  لى، محىاور  ىدع تولهىا جىاء تحىت  نى ةالحاليى للدراسىةرتحط ارطار النترل  
، قل(لكترو ىي )مىو ، وعد جاء المحور اليا ي متعلقىًا بنتىام  قارع الىتعلم ار  قارع التعلم ارلكترو ي

 جىاق ، وفيمىا يلىي  ىرض لتلى  المحىاور بالىيء بموموح الىداف  لل المحور اليالث  برنما ارتحط
 من التفصرل.

 المحور الأول: نظم إدارة التعلم الإلكتروني

الهامىىىة فىىىي  جىىىا  بىىىرامج الىىىتعلم  لكترو ىىىي مىىىن المكو ىىىاتر تعىىىد  تىىىم  قارع الىىىتعلم ا
لليىىىة الممسسىىات التعليميىىة ؛ لت لكترو ىىي فىىي ممسسىىات التعلىىيم العىىىالي ، حرىىث تسىىتددمهاار 

 تحارهىىا  حىىدد الوسىىائل الفعالىىة فىىي تحسىىرن ورفىى  مسىىتود زفىىاءع ارحتياجىىات التعليميىىة ، بإ
 .(;Sturgess& Nouwens,2004 Sharma et al ,2011).العملية التعليمية

 & Kennedy,2010 ; Cavusوفىى، هىىاا المجىىال تتىىارت بعىىك الدراسىىات منهىىا ) 

Momani , 2009 ; Tezer & Bicen ,2008Cavus, 2010 ; لى، ت  ار تر ىت ليسىت زافيىة  )
لكترو ىي ؛ لىاا عايرر الجىوقع فىي بىرامج الىتعلم ار ، وتحقرق م التعليميةلتقدخم وإقارع المحتويات 

م ارلكترو ىي ؛ لكترو ىي  لى، تلنى،  تىم  قارع الىتعلات المتقدمة في مجال التعلم ار سعت الجامع
 التعليمية بكفاءع.لكترو ية ، وإقارع العملية ار  امقرراته لتقدخم

لىحعك مفىاهيم  قارع  تىم الىتعلم ارلكترو ىي ،  هاا المحىور يتوىمن  رمىاً  و لي  فإ 
ات  تىىىىم  قارع الىىىىتعلم الىىىىتعلم ارلكترو ىىىىي ، وتخوىىىىا تصىىىىنيف قارع وزىىىىال  بعىىىىك وظىىىىائف  تىىىىم 

 .وواع  استددام  تم  قارع التعلم ارلكترو ي في الجامعات المصرية ارلكترو ي ،
 إدارة التعلم اإللكرتوين.تعريف نظم 

ق  حىدد اللرمجيىات ( "بأ هىا تعلرىCavus & Momani,2009ومومىا ،) تعرفها زىافس
  تر ت زوسط لد م العملية التعليمية" .التي تستددم ار 

ا قوات ) ميىىىىىل : المنتىىىىىدخات ، ( بأ هىىىىىا " مجمو ىىىىىة مىىىىىن 2..0و رفهىىىىىا الدليفىىىىىة )
د التعليمىىي ، ومعلومىىات العلحىىة و ررهىىا ( التىىي متحا ىىات و ررهىىا ( ، والمعلومىىات ) المحتىىو وا 

 توظَّف لددمة مقرر قراسي محدق".
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( بأ هىىا " تعلرىىق حاسىىوبي خالىىمل مجمو ىىة مىىن ا قوات Naidu,2006و رفهىىا  ايىىدو)
  تر ت".هل  ملية التعلم والتعليم  لر ار لتس

( بأ هىىىا " تعلرىىىق خقىىىوم  لىىى، اسىىىتددام تىىىحكة اج تر ىىىت Berg,2005ويعرفهىىىا برىىىر  )
يتفا ىىىل مىىىن  تلهىىىا المتعلمىىىو  والمعلمىىىو  ، ويىىىتم بواسىىىعت   الىىىر المىىىاقع العلميىىىة مىىىن ع لىىىل 

 المعلمرن، وتقاء المتعلمرن للواجحات في تكل مجمو ات م   مكا ية ا تحارهم  لكترو يًا".

ويعىىرف الححىىث الحىىالي  تىىم  قارع الىىتعلم ارلكترو ىىي بأ هىىا فحىىارع  ىىن بىىرامج صىىممت 
بعىىىة وتقىىىويم التىىىدريب والتعلىىىيم المسىىىتمر وجميىىى  ت الىىىعة الىىىتعلم فىىىي لمسىىىا دع فىىىي تقارد ومتا

 المنالات التعليمية .

 وظائف نظم إدارة التعلم الإلكتروني في التعليم.

تهىىىم وظىىىائف  تىىىام  قارع الىىىتعلم  (   2..0؛ الكلىىىوب ، 0.00عىىىد تومىىى  )قحىىىت  ، 
 لكترو ي في العملية التعليمية زما يومحا الالكل التالي:ار 

 
 ( يوضح وظائف نظم إدارة التعلم اإللكرتوين1قم )شكل ر 

 لكترو ي زما يلي:فة من وظائف  تم  قارع التعلم ار والي  تومي  مدتصر لكل وظي
تعنىى،  ق ىىال وتسىىرر المععيىىات المتعلقىىة بىىالمتعلمرن زا سىىماء والعنىىاوين اللريدخىىة  التســجيل:

أ تمىىة التسىىجرل االىىي المتىىوفر و ررهىىا ،ويمكىىن  ق ىىال هىىار الليا ىىات بالىىكل يىىدود تو ربعهىىا ب
 بالمنالاع التعليمية.

 تعن، جدولة المقرر ، ووم   عة للتعليم والتدريس. الجدولة :
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وتعن،  تاحة المحتود للمتعلمرن بأهير من طريقىة  مىا  لى، هر ىة ملىف سىكورم تو  التوصيل :
  pdfفرديو تو ملفات ورق تو 

 تقارير  ن مستود تقائهم باستمرار. وتعن، متابعة تقاء المتعلمرن وإصدار التتبع :
وتعنىى، التواصىىل مىى  المتعلمىىرن مىىن  ىىتل تىىوافر تقوات مدتلفىىة قا ىىل ت تمىىة  قارع  تصــال :الإ

ية ، منتىدخات النقىا، ، اللريىد فترامىقوات )  ىرف الدرقتىات ، الفصىول ارالتعلم ومن هار ا 
 ..( SMSلكترو ي ، رسائل ار 
رات للمتعلمىرن بالىكل قائىم سىواء ا تحىارات علليىة وتثنىاء وبعىد وتعنى،  جىراء ا تحىا ختبارات :الإ

 الدراسة وزال  التعامل م   تائج تنيمهم.

 تصنيف نظم إدارة التعلم الإلكتروني.

؛   Dougiamas,2010؛  0.00؛ قحىىىىت  ،0.00لقىىىىد الزىىىىر زىىىىل مىىىىن )العتلىىىى، ،
Hirtz,2008  ؛Bradford , et ,2007  ؛Pan & Bonk,2007 ، تصىنفرن  ( 2..0؛  لدالحمرىد

لىىىنتم  قارع الىىىتعلم ارلكترو ىىىي ينىىىدرج تحىىىت زىىىل صىىىنف تصىىىناف فرفيىىىة مىىىن  تىىىم  قارع الىىىتعلم 
ارلكترو ىىي ، سىىوف  ومىى  فيمىىا يلىىي هىىار التصىىنيفات والتصىىنيفات الفر ر ىىة لهىىا  لىى، النحىىو 

 :التالي

 الصنف الأول: نظم إدارة التعلم الإلكتروني مغلقة المصدر )تجارية المصدر(.

ار الىىىنتم للممسسىىىات التعليميىىىة مقابىىىل مللىىىة مىىىاقل موىىىاف  ليىىىة تكلفىىىة وتتىىىا  هىىى
اجسىتددام وفقىا لعىدق المقىررات الدراسىية المقدمىة و ىدق المتعلمىرن المسىجلرن بهىا ، و سىىتعرض 

 فيما يلي بعك ت واح هار النتم وموععها و صائصها وفقا للجدول التالي:
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 رتوين جتارية املصدر( يوضح وصف لبعض نظم إدارة التعلم االلك1جدول )
 بعض اخلصائص موقعه النظام

Blackboard www. 
Blackboard.com 

  .سهولة االستخدام 
 .متوافر أبكثر من لغة 
 وجود أكثر من طريقة للتواصل مع املتعلمني املسجلني به 
 .عرض احملتوى التعليمي أبكثر من طريقة 
 .درجة األمان والدعم الفنية عالية 
 م النظفففام علفففع دسففت عفففدد املتعلمفففني تتوقففف تكلففففة اسففتخدا

 املسجلني ابلنظام .
Webct www.webct.com   07نظفففام قفففوى يسفففتخدم   املعسسفففاأب التعليميفففة أبكثفففر مفففن 

 دولة.
 .وجود نظام االجتماعاأب ابلنظام 
 .توافر أدواأب التقييم الذايت ابلنظام 
 .البحث اآليل داخل احملتوى 
 ملتعلم.توافر دليل االستخدام املصور للمعلم وا 
 .توافر وظيفة التطوير اليت تتيح للمعلمني من تطوير مقرراهتم 

 سهولة االستخدام من قبل الطالب واألساتذة.  www.harf.com  نظام تدارس
 .اخنفاض التكلفة بسبت اخنفاض سعره 
  يعمففل النظففام ضففمن متصفففح االنرتنفف  كمففا يعمففل مففن خفففالل

 ة فقط.شبكة داخلية ليستخدم   التعليم داخل املعسس
  يسفففمح بوجفففود نظفففام تو يفففت مركففففري للمسفففتخدم وتفففوف  نقطفففة

 دخول واددة.
 .الربانمج مدعم للغة العربية 

 الصنف الثاني : نظم إدارة التعلم الإلكتروني م توح المصدر )غير تجارى(

وه،  تم مفتوحة المصىدر وج تهىدف للىرب  و الحىا مىا تكىو  مجا يىة  ، وتتىوافر هىار 
ت لىىيس فقىط بصىييتها التنفراخىىة بىل تخوىا بىالكوق تو الالىىفرع التىي زتلىت بهىىا الىنتم  لى، اج تر ى

وزامل ا سرار الفنية المتعلقة بلنرتها وطريقة  مل تجاائهىا وهىاا لتسىهرل تيرررهىا وتعويرهىا مىن 
 علل ملرمجرن ل رين ، ومن تميلة هار النتم  ستعرم  وفقا للجدول التالي:
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 ة التعلم االلكرتوين مفتودة املصدر( يوضح وصف لبعض نظم إدار 2جدول )
 بعض اخلصائص موقعه النظام

moodle www. Moodle.org    لغة برجمية. 54هو نظام مفتوح املصدر ال يهدف للربح متوفر 
 .قابل للتطوير من قبل مطورين آخرين 
 .سهولة االستخدام للمتعلمني واملعلمني 
 .وجود ميفة إنشاء االختباراأب الذاتية 
 عرض املقرراأب االلكرتونية أبكثر من صيغة. وجود ميفة 
 .توافر مجيع وسائل االتصال ابملتعلمني 
 .مدعم ملعيار سكورم 

Caroline 
OR 

Dokeos 

www.Dokeos.com   .نظام مفتوح املصدر 
 .التوافت مع معيار سكورم 
  دولة. 54متوفر بفففففففففف 
 يتيح النظام توف  روابط ملواقع متعلقة مبقرراأب الدراسة. 

ATutor www.atutor.com  .برانمج مفتوح املصدر 
  لغة برجمية منها اللغة العربية. 07متوفر بفففففف 
  توافر خاصية حتميل امللفاأب من قبل املتعلمني وكفذل  مشفاركتها مفع

 املتعلمني اآلخرين.
 .وجود خاصية البحث داخل املقرراأب 
 تعلمني.وجود ميفة احملاداثأب املباشرة احلية بني املعلم وامل 
 . وجود ميفة إنشاء االختباراأب 

 واقع استخدام نظم إدارة التعلم الإلكتروني في الجامعات المصرية:

التابعىىىة لهىىىا بىىىالتعلم ارلكترو ىىىي ، فُأ الىىى ت  بالجامعىىىاتاهتمىىىت وقارع التعلىىىيم العىىىالي 
المعلومىات بالوقارع المرزا القومي للتعلم ارلكترو ىي زأحىد المالىرو ات لتعىوير  تىم وتكنولوجيىا 

في التعليم العالي، ويهدف هاا المرزا  لي رف  جوقع التعليم العىالي قا ىل الممسسىات التعليميىة 
،  بمرحلىىىة التعلىىىيم العىىىالي، مىىىن  ىىىتل  الىىىر ثقافىىىة الىىىتعلم ارلكترو ىىىي فىىىي ا وسىىىاع التعليميىىىة

للتعلىىيم وارتىىراف الفنىىي  لىى،   تىىاج المحتىىود ارلكترو ىىي بالجامعىىات.) تقريىىر المرزىىا القىىومي 
 (. .0.0ارلكترو ي ،
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لكترو يىة ر تىاج المقىررات ار بكل جامعىة ويتح  المرزا القومي للتعلم ارلكترو ي مرزاًا 
( طالحىًا 12220) م خسىتفرد منى  .0.0( مقىررًا بنهاخىة 0,0بالجامعات المصرية حرىث تىم   تىاج )
أحىد ت تمىة  قارع الىتعلم مفتوحىة قل زالتعلم ارلكترو ي مىو  وطالحة ، ويستددم المرزا  تام  قارع 

وعىىد تىىم تحمرىىل جميىى   المصىىدر واق ىىل  لرهىىا بعىىك التعىىوير والتعىىديتت ليسىىهل اسىىتددامها ،
 د مكا  يتواجدوا في .سكورم ليستعرمها المتعلمرن في تلكترو ية بصيية المقررات ار 

( واسـتخدامل Moodleدل)مـوالمحور الثاني: نظـام إدارة الـتعلم الـإلكتروني 

 العملية التعليميةفي 

( مىىىن  تىىىم  قارع الىىىتعلم ارلكترو ىىىي المفتوحىىىة المصىىىدر ، Moodleقل)خعىىىد  تىىىام مىىىو 
لمعلمىرن  لى، تىوفرر بر ىة وتهيرها ترو ًا واستددامًا ، وعد صمم  لى، تسىس تعليميىة ليسىا د ا

لكترو يىىة ومىىن الممكىىن اسىىتددام  بالىىكل تدصىىي  لىى، مسىىتود الفىىرق زمىىا خمكىىن ت  تعليميىىة  
 النتام  دق زلرر من الجامعات في ت  واحد  . خددم هاا

 تىام  قارع الىتعلم ارلكترو ىي لىحعك تعريفىات  هىاا المحىور يتوىمن  رمىاً  فإ و لي  
قل مىو ( ، وزىال  تقوات النتىام المسىتددمة فىي التعلىيم ، وتخوىا ممرىاات  تىام Moodleقل )مو 
(Moodleفىىىي العمليىىىة التعليميىىىة ، وفىىى، النهاخىىىة  تعىىىرف  لىىى، اسىىىت ) ددام  تىىىام  قارع الىىىتعلم

 ( في العملية التعليمية.Moodleقل )مو ارلكترو ي 

 (.Moodleدل)نظام إدارة التعلم الإلكتروني موتعريف 

حىىىد بأ ىىى  " ت (Moodleقل)لكترو ىىىي مىىىو  تىىىام  قارع الىىىتعلم ار  (0.00خعىىىرف قحىىىت  )
قرر  ل، تىوفرر بر ىة الم لكترو ي صمم  ل، تسس تعليمية ليسا د تستاالت تمة  قارع التعلم ار 

موعىىى   ىىىاص بىىى  بكىىىل خسىىىر وسىىىهولة، ويمكىىىن  لكترو يىىىة وإمكا يىىىة   الىىىاء وتصىىىميمتعليميىىىة  
المتعلمىىرن مىىن الوصىىول  لىى، مقىىرراتهم الدراسىىية المتاحىىة وممارسىىة العديىىد مىىن ا  الىىعة قا ىىل 

 النتام.

بأ ىى  " تحىىد ت تمىىة  قارع  (Moodleقل)الىىتعلم مىىو  (  تىىام  قارع1..0خعىىرف بسىىرو ، )
لكترو يىة زمىا خمكىن د المعلم في تىوفرر بر ىة تعليميىة  لتعلم الرعمي مفتو  المصدر الال خسا ا

 استددام النتام  ل، المستود الفرقل تو الممسسي".
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لكترو ىي مفتىىو  المصىىدر خمكىىن تعىىويرر وتحسىىي  "  تىىام   ويعرفى  الحاحىىث  جرائيىىا بأ ىى 
خسىا د المعلمىرن  لى،  قارع العمليىة بصورع تتناسب م  احتياجىات الممسسىات التعليميىة بحرىث 

التعليميىىة بسىىهولة وييسىىر ، وزىىال  تلليىىة متعلحىىات المتعلمىىرن فىىي الحصىىول واسىىتعراض جميىى  
م التحصرل، والمهىارع مقررات  الدراسية وممارسة ا  العة المدتلفة التي تمكنهم من رف  مستواه

 في قراستهم.

( في العملية Moodle) دلمولكتروني أدوات نظام إدارة التعلم الإ

 التعليمية.

( بمجمو ة مىن ا قوات التىي خمكىن Moodleقل)مو لكترو ي خمتاق  تام  قارع التعلم ار 
؛  Itmazi,2005؛  0.00اسىىىىىىىتددام  بالىىىىىىىكل فعىىىىىىىال فىىىىىىىي العمليىىىىىىىة التعليميىىىىىىىة )العترلىىىىىىى، ،

Dougiamas& Taylor,2003 :ويمكن تومي  هار ا قوات بالالكل التالي ،) 

 
 (   العملية التعليميةMoodleدل )واأب نظام إدارة اإللكرتوين مو أد يوضح( 2)شكل 

 أولا : أدوات المعلم.

 وه، ا قوات التي يتفا ل معها المعلم تثناء تقدخم  للمحتود ومنها ما يلي:
  الر محتود تهير من مقرر تعليمي  ل، الموع   فس . -

 تحديد المعلمرن والمالرفرن  ل، المقررات التعليمية. -

 لمهام والواجحات للمتعلمرن. رسال ا -

 وم  المتحتات والمازرات للمتعلمرن. -

 الفصول اجفترامية. -
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 وم  المراج  المتنو ة للمتعلمرن. -

 توفرر منتدد للحوار برن المتعلمرن والمعلمرن ، تو برن المتعلمرن ت فسهم. -

 اج تحارات والتمارين. -

  مافة مقرر تعليمي تو حاف . -

 ثانيا : أدوات المتعلم.

 التي يتفا ل معها المتعلمرن تثناء قراستهم ، ومنها ما يلي: ا قواته، و 
 اللريد اجلكترو ي. -

 ار ت ات. -

 .smsالرسائل المحاترع  لر رسائل  -

 المنتدخات. -

 تحمرل و قل الملفات. -

 الححث قا ل المقررات. -

 ثالثا: أدوات بناء وعرض وإدارة المقرر .

لمحتىىود ، والمعلومىىات النصىىية مصىىحوبة وهىى، تلىى  ا قوات التىىي تسىىا د فىىي  ىىرض ا
 بالصور ، والرسوم المتحرزة ، ولقعات الفرديو ، والمواع  اجثرائية المرتحعة بالمحتود .

 رابعا: أدوات الاتصال

وهىى، ا قوات التىىي تسىىتددم فىىي التواصىىل مىى  المتعلمىىرن وتتوىىمن  رسىىال واسىىتنحال 
 الرسائل اللريدخة ، ومندخات النقا، وار ت ات.

 امسا : أدوات الإدارة.خ

وه، ا قوات التي تستددم فىي   ىداقات الموعى  ، والىتحكم فىي زىل جىاء مىن الموعى  ، 
 والد م الفني المرتحط بالموع .
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 (في العملية التعليمية.Moodleدل )مواستخدام نظام إدارة التعلم الالكتروني 

(فىي العمليىة التعليميىة Moodleمن تهم استددامات  تام  قارع التعلم ارلكترو ي مووقل)
( ؛ 5665( ؛ و لدالمجرىد )5665هما الزرها زىل مىن )الدليفىة ، و لىدالقاقر ، و لىدالين، ، )

 ( ما يلي.5665وبسرو ، )
  النتىام هىىو تقاع مناسىحة للنىىاء المقىررات ارلكترو ىىي مىن حرىىث طريقىة  رمىىها وتجميعهىىا

 وتلويلها وتصميمها.
 ( ليىة منهىا52يتىا  النتىام بىأهير مىن )  الليىة العربيىة ممىا خسىهل اسىتددام  فىي العمليىة

 التعليمية.
  تىىوافر تقوات المنتىىدد ممىىا يتىىي  للمعلىىم مىىن مناعالىىة المومىىو ات الات الصىىلة بالعمليىىة

 التعليمية.
 لكترو ية مما خسهل اسىتددامها فىي العمليىة تام تقوات بناء وإ الاء الدروس ار يتوفر بالن

 التعليمية.
 لعىىتب بصىىفة مسىىتمرع ممىىا خسىىا د المعلىىم  لىى، تقىىدخم التياخىىة يتىىي  النتىىام مىىن متابعىىة ا

 الراجعة للمتعلمرن .
  يتومن النتام معجم لعمل عواميس للمصلحات المستددمة بالمقررات ، زما خمكن تكليىف

 المتعلمرن بكتابة المصعلحات لتنيمرها من علل المعلم علل  رمها.
 فىىي ا تحىىار وتقرىىيم العىىتب بالىىكل مسىىتمر وزىىال  التصىىحي   همىىا خمكىىن اسىىتددام النتىىام

 وتسجرل  تائج تقريمهم بالكل تلقائي .
  خمكىىن ت  خسىىتددم المعلىىم النتىىام فىىي  مىىل مجمو ىىات  قىىا، حسىىب المهىىام والمسىىتود

 التعليمي .
 .يتوفر بالنتام  رف قرقتة ومنتدخات للحوار التعليمي 
 ي تسا د المعلم بالتواصل الحىي مى  طتبى  هما يتوفر بنتام  رف الفصول اجفترامية الت

 تثناء العملية التعليمية.

نجاز.المحو الثالث: الدافع للإ  

 جىىاق ميرىر هىىام خمكىن اسىتيتل  لمحاولىىة ا ىدماج العىىتب فىي  مليىىة لىر الىداف  لل خعت
التعلم ، فالداف  خحدق اجتجار لتعلم العتب ، زما خمكن للداف  ت  خعوض التعىب وحتى، بعىك 
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  في القىدرع  لى، الىتعلم لىدد المتعلمىرن ، وفى، هىاا الصىدق سىوف  تعىرف  لى، مفهىوم النق
وتهميىة  جىاق ،قور المعلىم فىي الىداف  لل و ،   جىاق   لل جاق ، وتسس اسىتيارع الىداف  لل الداف

  جاق في العملية التعليمية.الداف  لل 

 نجاز.م هوم الدافع للإ

ميرر قا لي خحرك سلوك الفرق " بأ  اق  جالداف  لل  (5666)ععامي وععامي، خعرف 
 . "ويوجه  للوصول  ل، هدف معرن

ف  القوع التي تدف  الفرق    خقوم " ل، ت  :  الداف   (Petri & Govern, 2004)ويعر 
بسلوك من تجل  تحاح وتحقرق حاجة تو هدف. ويعتلر الداف  تكت من تتكال اجستيارع 

 ."و الفعاليةالملحة التي تدلق  و ًا من النالاع ت

( بأ   منتومة متعدقع ا بعاق خعمل  ل، تثارع 5665هما خعرف  تخوا ) لدالحمرد  ، 
الجهد المرتحط بالعمل واج جاق ويحدق طليعت  ووجهت  وتدت  ومدت  بهدف ار جاق الممرا 

 لألهداف"
لهدف عد  ا ة للوصول  ل، هدف معرن، وهاا ا  جاق  جرائيا بأ   "ويعرف الحاحث الداف  لل 

 . "خكو  ررماء حاجات قا لية، تو رغحات قا لية

 لمتعلمين.لدى ا نجازع للإأساليب استثارة الداف
http://www.almualem.net/maga/dafia.html .) 

،  مر المتعلم ومستوار العقلي تعتمد  وفية الحوافا  لو   عاء الحوافا الماقخة والمعنوية ،  -
عتاق المتعلم  ل، الحافا ، وفي زل الحاجت ُخفول تج خ واللر ة اججتمافية واجعتصاقخة ل 

 الماقل.
، زمسا دت   ل، التعلم  توظيف منجاات العلم التكنولوجية في  ثارع فوول وتالويق المتعلم -

وتر، فهي تسالرب تساهم زيررًا في ، تو التعامل م  تجهاع الكملر من  تل اللعب المنتم
قياقع الدافعية للتعلم ومواصلت   عص، ما تسم  ب  عدرات المتعلم، م  تنمية عدرات التعلم 

 وتنمية اجستقتلية في التعلم . الااتي وتحمل مس ولية  ملية التعلم،
رس بيررر من وزال  ارتحاع موموح الد التأهرد  ل، تهمية الموموح بالنسحة للمجال الدراسي -

 المومو ات الدراسية.

http://www.almualem.net/maga/dafia.html
http://www.almualem.net/maga/dafia.html
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 التأهرد  ل، تهمية موموح الدرس في حياع المتعلم -
 ربط التعلم بالعمل -
 . رض عص  هاقفة: تلرن ما سرترتب  ل،  همال الدراسة والرزو   ل، الجهل -
توظيف تسالرب العرض العملي المالوعة والميررع لت تحار، ومالارزة المتعلمرن  تل  -

 وتالجيعهم  ل، حل ما خعرت من مالكتت قا ل الفصل بأ فسهم.تنفراها، 
  ند بدء قراست  الموموح . استددام تسالرب التهر ة الحافاع  -

 :المتعلمين عند  نجازالإدور المعلم في زيادة دافعية 

 . التغذية الراجعة:1

وععات  سحاب فاللهم و جاحهم يايد من تللمتعلمرن    توفرر التياخة الراجعة        
؛  التحصرل لديهم، ففي حالة العالب الال خجد صعوبة في  تقا  مسائل الورب العويلة

، والل  للناء اليقة في تعلم  خمكن للمعلم ت  خستددم النجاحات السابقة التي حققها العالب
المهمات الجديدع. وهنا خقول المعلم للعالب: "ت رف ت  هاا النوح الجديد من المسائل يلدو 

، لكن  لي  ت  تتعلم زيفية العمل بها؛     تعرف زافة ا مور التي تحتاجها للمعرفة، صعحاً 
 ( zoo,2003)جردع". بجد، وسوف تكو  النتيجة لاا ما  لي  سود العمل

و ندما يندرع العالب في العمل؛ خمكن للمدرس ت  يلقي  ل، مسامع  تعليقات         
لقد ا تهرت من الدعوع ا ول،، زن واثقًا من ت    تلرهة بما يلي: " ت ت تعمل بالكل جرد،

تعرف  مليات الورب..  لي  اجستمرار بالعمل الجاق، لقد جمعت ا رعام بسر ة زلررع!! لقد 
 رفت ت   تستعي  النيام بال  من  تل ما بالت  من جهد جاق.. لقد استععت النيام بال ، 

 (.Tomlinson, 1993لقد تصلت الهدف      ملت بجد") 

 . تمكين الطلبة من صياغة أهدافهم وتحقيقها:2

خستعي  المعلىم قيىاقع قافعيىة العلحىة لل جىاق مىن  ىتل تمكرىنهم مىن صىيا ة تهىدافهم        
، زتدريب العتب  ل، تحديىد تهىدافهم التعليميىة وصىو ها بليىتهم  بإتحاح العديد من النالاطات

 تيىىار ا هىىداف التىىي خقىىرو  بقىىدرتهم  لىى، ، ومسىىا دتهم  لىى، ا ، ومناعالىىتها معهىىم الداصىىة
، وبالتىىىىالي خسىىىىا دهم  لىىىى، تحديىىىىد  ؛ بمىىىىا يتناسىىىىب مىىىى  اسىىىىتعداقاتهم وجهىىىىوقهم   جاقهىىىىا

 ,Petri&Governاجسىىتراتيجيات المناسىىحة التىىي خجىىب  تحا هىىا تثنىىاء محاولىىة تحنيقهىىا )
2004.) 



 .م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 52 - 

 . استثارة حاجات الطلبة للإنجاز والنجاح:3

، وعىد ج  لل جاق متوافرع لىدد جميى  ا فىراق ولكىن بمسىتويات متحاينىة    حاجات الفرق        
نهم م حت،يللة مستود هار الحاجات  ند بعك العلحة لسلب تو ا ر  ن صيا ة تهىدافهم خمك 

قمة لتحنيقها. لال  يترتىب  لى، المعلىم توجيى  ا تحىار  ىاص لهىمجء العىتب، وبال الجهوق الل 
 دل  ل،  دم ر لتهم في تقاء ت مالهم المدرسية.و اصة  ندما ختهرو  سلوزًا ي

، خمكىن  لال  فإ  تكليف الل الحاجة المندفوة لل جىاق والنجىا  بمهىام سىهلة  سىلياً         
؛     ت  يىىمقل  لىى، اسىىتيارع حاجىىة العالىىب لل جىىاق وقيىىاقع ر لتىى  فىىي بىىال الجهىىد والنجىىا 

 ,Tomlinsonالمايىىد مىن الجهىىد ) ويدفعىى  للىىال ، ا  خمكنىى  مىىن اليقىىة بنفسى  وعدراتىى النجى
1993.) 

 العملية التعليمة. في للإنجازأهمية الدافع 

ي العمليىىىة ( وظىىىائف وتهميىىىة للىىىداف  فىىى5662والكنىىىدد ، تومىىى  زىىىل مىىىن ) الكنىىىا ،         
 :التعليمية تتميل في ااتي

 .الداف   امل مد م ومعاق للعملية التعليمية 
  وجهات معرنة لتحقرق ا هىداف   ل،توج  المتعلم الداف   امل موج  ومنتم: فالدافعية

 التعليمية المعلوبة تحنيقها.
  : التعليميتعمل  ل، تناليط المتعلم في الموقف  فهيالداف   امل منالط. 

 :ةإجراءات الدارس

لتحقرق تهداف الدراسة وارجابة  ن تسىاالجتها، وا تحىار صىحة فرومى  اتحى  الحاحىث 
 ارجراءات التالية:

 الإطار النظري للدراسة وبمل على المحاور التالية:تحديد  -

  تىم  قارع الىتعلم ارلكترو ىي مىن حرىىث تعريفهىا ، ووظائفهىا ، وتصىنيفاتها ، واسىىتددامها 
 ف، مجال التعليم  .

  قل مىن حرىث المفهىوم ، وتقواتهىا فى، العمليىة التعليميىة تام  قارع التعلم اجلكترو ىي مىو  ،
 واجستددام ف، التعليم.
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 جىاق لىدد المتعلمىرن ، قور مفهوم ، وتسالرب استيارع قافى  ار من حرث ال لل جاقاف  الد 
فىى، العمليىىة   جىىاقلىىدد المتعلمىىرن، تهميىىة الىىداف  لل  المعلىىم فىى، قيىىاقع قافعيىىة ار جىىاق

 التعليمية.

 وذلك من خلال:دل، لكتروني موالتعلم الإ إدارةمهارات استخدام نظام تحديد  -

 ائج الححو  والدراسات السابقة.قراسة تحلرلية لنت 
  اسىىىىتعتح تراء ت وىىىىاء هر ىىىىة التىىىىدريس المتدصصىىىىرن فىىىى، المجىىىىال التكنولىىىىوجي والىىىىتعلم

 ارلكترو ي.
 لتنمية زفاءتهم التعليمية. استعتح تراء طتب التعليم التجارل حول المهارات الورورية 
 فى،  لكترو ىي مىوقلتعلم ار ة باستددام  تام  قارع التحلرل محتويات الكتب والمقررات المتعلق

 العملية التعليمية .
  قمىىة لعىىتب التعلىىيم قل الل لكترو ىىي مىىو ات اسىىتددام  تىىام  قارع الىىتعلم ار   ىداق عائمىىة بمهىىار

التجىىارل بكليىىة التربيىىة بسىىوهاج لتنميىىة زفىىىاءتهم التعليميىىة و رمىىها  لىى، مجمو ىىة مىىىن 
 ب.المحكمرن لتحديد المهارات التي خجب ت  يتمكن منها العت

 إعداد البرنامج بإتباع الخطوات التالية: -

  تحديد ا هداف العامة وا هداف ارجرائية  لللر امج المقتر  فى، اسىتددام  تىام  قارع الىتعلم
 ف، العملية التعليمية. قللكترو ي مو ر ا
  تنتىىىيم محتىىىود اللر ىىىامج وطريقىىى   رمىىى   لىىىي مومىىىو ات مترابعىىىة زىىىل مومىىىوح يتوىىىمن

وه،:مقدمىىة  ىىن  تىىام  قللكترو ىىي مىىو تددام  تىىام  قارع الىىتعلم ار ات اسىىمجمو ىىة مىىن مهىىار 
،والتعامىىل  مىىوقل الىىد ول  لىى،  تىىام  قارع الىىتعلم ارلكترو ىىي قارع الىىتعلم ارلكترو ي"مىىوقل" ،و 

قل ،والتعامىل مى  عائمىة   ىداقات التعلم ارلكترو ي مو  م  عائمة التصف  بواجهة  تام  قارع
الىىىتعلم  قل ، وإقارع المقىىىرر الدراسىىىي بنتىىىام  قارعلكترو ىىىي مىىىو الىىىتعلم ار  واجهىىىة  تىىىام  قارع

لم ارلكترو ىىي قل ، وإمىىافة ت الىىعة جديىىدع للمقىىرر الدراسىىي بنتىىام  قارع الىىتعارلكترو ىىي مىىو 
قل ،  قارع التعلم ارلكترو ي مىو قل ،وإمافة مصاقر معرفية جديدع للمقرر الدراسي بنتام مو 

 التعلم "موقل". وإمافة زتل جديدع لواجهة  تام  قارع
 .تحديد الوسائل وا  العة التعليمية وتسجرل لقعات الفرديو لمومو ات اللر امج 
 .تحديد تسالرب التقويم والتياخة الراجعة المناسحة لمومو ات اللر امج 
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 .تنتيم تهداف اللر امج ومومو ات  وت العت  وتسالرب تقويم  طحقًا  سلوب التعلم الااتي 
 مج وفقا لمعيار سكورم.تصميم مهارات اللر ا 
 .رض اللر امج المقتر   ل، الساقع المحكمرن، وإجراء التعديتت المعلوبة  
 . تصميم اللر امج المقتر  وفقا لمعيار سكورم  ل، بر امج الكورس جب 

 إعداد أدوات البحث وتشمل: -

 لكتروني لقياس الجوانب المعرفية.إاختبار تحصيلي  -:أولا

 ار المعرفي ارلكترو ي وفقًا لما يلي:وعد تم   داق اج تح
 :الاختبار يقيسها التي التعليمية الأهداف تحديد•

 استددام مهارات لحعك المعرفي الجا ب قياس هو التحصرلي اج تحار من الهدف
 .الدراسة  رنة لدد موقل قارع التعلم ارلكترو ي   تام

 :الاختبار مواص ات جدول إعداد•

 المعلىىوب التعليميىىة ا هىىداف تحديىد ،تىىم التحصىىرلي ج تحىارا مواصىىفات جىىدول لُومى 
 مستويات ليتثة وفقا قياسها

 ( سىىماًج،وتم22اج تحىىار) توىىمن ،وعىىد والتعلرىىق ، والفهىىم التىىازر، :هىىي المعرفيىىة لألهىىداف
 في اج تحار مفرقات صيا ة
 وقين،وعىىد م بىىرن والمااوجىىة ، متعىىدق مىىن والدعأ،واج تيىىار الصىىواب :هىىي  لكترو يىىة صىىورع
 تس لة صيا ة  ند رو ي

 .صيا تها في مرا اتها ينحييالتي  المحاقئ اج تحار
 :ختبارإال تعليمات وضع•

 والهىدف التعليمىات توىمنت وعىد ، والومىو  الدعىة  تحىارار تعليمىات هتابة في رو ي
لة ارجابىىة  ىىن ا سىى ، وزىىال  زيفيىىة  اج تحىىار فىىي المسىىتددمة ا سىى لة وت ىىواح  تحىىار،ا  مىىن

 .س لة التالية ، وزيفية   هاء اج تحارواج تقال لل
 : ختبارأال صدق من التحقق •

 المحكمىرن مىن مجمو ة  ل، الملدئية بصورت   رم  تم اج تحار، صدق من للتحقق
 ومناسىىلت  ، اج تحىىار محتىىود  صىىدق مىىن للتأهىىد واللىى  ، التعلىىيم تكنولوجيىىا فىىي المتدصصىىرن

 واسىتلدال ، اج تحىار مفىرقات بعىك صىيا ة بتعىديل المحكمو   ،توص ،وعد التعليمية لألهداف
  جىراء وبعىد ،بعىك ا سى لة  وحىاف ، للمتعلمىرن بالنسىحة ومىوحاً  تهيىر لتكو   العحارات بعك
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  لى، للتعلرىق وصىالحاً  ، سىماجً ( 26) مىن ويتكىو   صىاقعاً  اج تحىار تصح  المعلوبة التعديتت
 والصدق . حاتالي معامل لحساب ؛ ستعتفيةار العرنة

 تصميم الاختبار التحصيلى بشكل إلكتروني •

 . QuizCreatorتم تصميم اج تحار وفقا لمعيار سكورم من  تل بر امج 

 :الاختبار ثبات معامل حساب •

تم حساب معامل ثحات اج تحار مىن  ىتل طريقىة اج تحىار وإ ىاقع اج تحىار واجتسىاق 
( وبعريقىىة 6.52ت بعريقىىة اج تحىار وإ ىىاقع اج تحىار )، وعىد جىىاءت قىيم معامىىل اليحىا الىدا لي

 اج تحار  ل، قرجة  الية من اليحات. ت  ل،  ( ويعلر الل  ممتراً 6.56هرو حاخ تلفا )

 موودل . الإلكترونيالتعلم  إدارةاختبار أداء مهارات استخدام نظام  -:ثانيا

 وعد تم   داق اج تحار ارقائ، ارلكترو ي وفقًا لما يلي:

 :الاختبار يقيسها التي التعليمية الأهداف تحديد•

  تىام اسىتددام مهىارات لىحعك الجا ب المهارد  قياس هو اجقائ، اج تحار من الهدف
 .الدراسة  رنة لدد قلو مو 

 :الاختبار مواص ات جدول إعداد•

 ، المعلىىوب التعليميىىة ا هىىداف تحديىىد تىم ، قائىى،اا اج تحىىار مواصىىفات جىىدول لُومى 
رتىب المهىارات  :هىي صىورع فىي اج تحىار مفىرقات صيا ة وتم سماًج،( 55)اج تحار منتو وعد

 ،وعىدالتالية ، و ومهارع ا تيىار تحديىد ا قاء الصىحي  ، وا تىر المهىارات بدعواتهىا الصىحيحة 
 .صيا تها في مرا اتها ينحيي التي المحاقئ اج تحار تس لة صيا ة  ند رو ي

 :الاختبار تعليمات وضع*

 والهىدف التعليمىات توىمنت وعىد ، والومىو  الدعىة اج تحىار تعليمىات هتابة في يرو 
، وزىىال  زيفيىىة ارجابىىة  ىىن ا سىى لة  اج تحىىار فىىي المسىىتددمة ا سىى لة وت ىىواح ، اج تحىىار مىىن

 .واج تقال لألس لة التالية ، وزيفية   هاء اج تحار

 : الاختبار صدق من التحقق •
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 مىىىن مجمو ىىىة  لىىى، الملدئيىىىة بصىىىورت   رمىىى  تىىىم ، اج تحىىىار صىىىدق مىىىن للتحقىىىق
 ، اج تحىىار محتىىود  صىىدق مىىن للتأهىىد واللىى  ، التعلىىيم تكنولوجيىىا فىىي المتدصصىىرن المحكمىىرن
 ، اج تحىار مفىرقات بعك صيا ة بتعديل المحكمو   توص، وعد ، التعليمية لألهداف ومناسلت 
 ،وبعىدبعك ا سى لة  وحاف ، نللمتعلمر بالنسحة وموحاً  تهير لتكو   العحارات بعك واستلدال

 للتعلرىق وصىالحاً  سىماًج،( 56) مىن ويتكىو   صىاقعاً  اج تحىار تصىح  المعلوبة التعديتت  جراء
 والصدق . اليحات معامل حسابل ؛ اجستعتفية العرنة  ل،

 .بشكل إلكتروني الآدائىتصميم الاختبار  •

 . QuizCreatorتم تصميم اج تحار وفقا لمعيار سكورم من  تل بر امج 

 :الاختبار ثبات معامل حساب •

تم حساب معامل ثحات اج تحار مىن  ىتل طريقىة اج تحىار وإ ىاقع اج تحىار واجتسىاق 
( وبعريقىىة 6.55، وعىد جىىاءت قىيم معامىىل اليحىات بعريقىىة اج تحىار وإ ىىاقع اج تحىار ) الىدا لي

 قرجة  الية من اليحات. ( ويعلر الل  ممترا  ل، ت  اج تحار  ل،6.55هرو حاخ تلفا )

 الدراسي نجازمقياس الدافع للإثالثا: 

 :اج تحار يينيسها ،الت التعليمية تحديدا هداف•
  جاق لدد  رنة الدراسة .قدير الدافعية لل المنياس هو ت من الهدف

 معد المقياس •

ع ، ( مفرق55تتمل هاا المنياس  ل، )( وا5665استددمت الدراسة الحالية منياس موس، )
 وعد تم  جراء بعك الصيا ات الحسيعة  ل، بعك الكلمات لتتوافق م  طتب الجامعة.
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 تصميم المقياس بشكل إلكتروني. •

 لتال، ل، الرابط ا بالكل  لكترو يتم تصميم فحارات المنياس 
https://docs.google.com/forms/d/11FoTZ67flmtJkcVCqzAuk

LXjdYCJUbNouC8dIut9HiM/viewform 
 وإ عاءويتم رصد الدرجات  المنياس  ل،  رنة الدراسة بالكل للي بحرث خعلق

 .spssلرصد النتائج  ل، بر امج  استددام يتم  بححثتقرير تامل 

 :الاختبار ثبات معامل حساب •

م حساب معامل ثحات اج تحار مىن  ىتل طريقىة اج تحىار وإ ىاقع اج تحىار واجتسىاق ت
( وبعريقىىة 6.55الىدا لي ، وعىد جىىاءت قىيم معامىىل اليحىات بعريقىىة اج تحىار وإ ىىاقع اج تحىار )

 ( وه، قيم مناسحة وتصل  زأساس للتعلرق.6.56هرو حاخ تلفا )
 لىى،  تىىام  الدراسىىةوزىىال  تقوات  ر سىىكورم ،تحمرىىل اللر ىىامج المقتىىر  المصىىمم وفقىىا لمعيىىا -

  قارع التعلم ارلكترو ي مووقل.
 تن يذ تجربة الدراسة : -

 اختيار عينة الدراسة 

تم ا تيار  رنة الدراسة من طتب الفرعة الرابعة بالعحة التعليم التجىارل بكليىة التربيىة 
 ية.الامتء بالكل بأحد( طالب وطالحة باجستعا ة 56بسوهاج و دقهم )

 عقد لقاء مبدئى مع مجموعة الدراسة 

المستددمرن وزال  زلمات المىرور لكىل تفىراق العرنىة زىل  لى، حىدع ،  تسماءال  رستم 
الىىتعلم   قارع لىىر اجمرىىل يومىى  لهىىم زيفيىىة الىىد ول  لىى،  تىىام  تعريفىىيمقعىى  فرىىديو وزىىال  

 .موقل وزيفية استعراض اللر امج
 دوات الدراسةلأ التطبيق القبلى 

 م .5665تهر مارس  فيالدراسة  القللي  قواتتعلرق تم ال

https://docs.google.com/forms/d/11FoTZ67flmtJkcVCqzAukLXjdYCJUbNouC8dIut9HiM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/11FoTZ67flmtJkcVCqzAukLXjdYCJUbNouC8dIut9HiM/viewform
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 تطبيق البرنامج* 

  قارعباسىتددام  تىام  5665تىهر مىارس  فىيتم تعلرق اللر امج  ل،  رنة الدراسىة 
قل وزىىال  تىىم التواصىىل مىى  افىىرق  رنىىة الدراسىىة  لىىر اللقىىاءات الحيىىة مىىو الىىتعلم ارلكترو ىىي 

الىتعلم   قارعالمنتدد و رف الالات المتوفرع بنتام  الفصول اجفترامية ، وزال   لر باستددام
 قل.مو ارلكترو ي 

 الدراسة  قوات التعلرق الحعدد 
 لكترو يىًا لرىق الحعىدد  قوات الدراسىة بالىكل  بعد اج تهاء من تعلرق اللر امج تىم التع

 م.5665تهر مايو  في
 المعالجة ارحصائية تسالرب 

للعلىوم اججتمافيىة   ارحصىائيةاللىرامج  اسىتددام حامىةمن صحة الفروض تم  قللتحق
spss 16. 

 :  نتائجهاوت سير  هاوتحليل الدراسةصحة فروض التحقق من  -

 اختبار صحة ال رض الأول :   -1

  ل، ت   :  الدراسةين  الفرض ا ول من فروض 
في التعليقىرن  الدراسة"ج يوجد فرق قال  حصائيًا برن متوسعي قرجات العتب  رنة 

 والحعدل في اج تحار التحصرل،" . القللي
( التبىارامترد Test Wilcoxon) وج تحار صحة هاا الفرض تم استددام ا تحار ويلكوزسو  

 للعرنات المرتحعة من الليا ات )  ترا لصير حجم العرنة ( .
" لدجلىة الفىرق بىرن متوسىع، z(  تائج تعلرق ا تحار ويلكوزسو  ، وقيمة "5ويوم  جدول )

 . المعرفيوالحعدد للتحصرل  رن النياسرن القلل،الرتب ب
 (5جدول )

الرتب برن النياسرن  متوسعي" لدجلة الفرق برن z تائج تعلرق ا تحار ويلكوزسو  ، وقيمة "
 موقلالتعلم ارلكترو ي لحعك مهارات استددام  تام  قارع  المعرفيوالحعدد للتحصرل  القلل،

متوسط    التعلرق
 الرتب

 اجستنتاج الدجلة zقيمة  مجموح الرتب

 566 66 56 القللي
 و666 -2.555

توجد فروق قالة  حصائيًا 
 .20 .2 .0 البعدى لصال  التعلرق الحعدد
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( مما يدل  لى، وجىوق 6.66قالة احصائيا  ند مستود تعل من )  z( ت  قيمة 5يوم  جدول )
والحعىىدد لصىىال  القللىىي رىىق التعل فىىي رنىىة الدراسىىة  قرجىىات متوسىىعيبىىرن   حصىىائيافىىرق قال 

التعلرىىق الحعىىدد ، وهىىاا خجعلنىىا  ىىرفك الفىىرض و قلىىل الفىىرض اللىىديل ،ويمكىىن  رجىىاح اللىى   لىى، 
 طليعة اللر امج من حرث: 

تمىت  لىر الفصىول  التىيالحيىة  تاللقىاءااتتمل اللر امج  ل، مصاقر تعلم متعىدقع ميىل :  .6
المتىىوفرر باللر ىىامج ميىىل    اجثىىراءاتالىىتعلم مىىووقل ، وزىىال  قارعاجفترامىىية المتاحىىة بنتىىام 

والنصية برن العتب  ، وزال  المحاقثات الصوتية لجمي  محتويات اللر امجلقعات الفرديو 
 .ت رد  د اللر امج من  احيةمن  احية ومع

مىىووقل ومىىا  قارع الىىتعلم ارلكترو ىىي  تىىام  فىىياللر ىىامج والمتميلىىة  تقواتسىىهولة اسىىتددام  .5
 معرفة العتب التحصرلية. تثرتتفا لية  تقواتاتتمل  لية من 

قيىىاقع قافعيىىة العىىتب جهتسىىب المهىىارات واتقا هىىا  تيجىىة   تيجىىةقيىىاقع معىىدجت التحصىىرل  .5
 التعلم والتفا ل م  المحتود. فيقل المر ة مو  استددام بر ة
( ؛ وقراسىىة 5665تبىىو  عىىوع ،)مىى   تىىائج الدراسىىات التاليىىة : قراسىىة  النتيجىىةوتتفىىق هىىار 

 (.5665( ؛ ومصعف، )5665( ؛ وقراسة الفق،)5666محمد )
 :  الثانياختبار صحة ال رض  -2

  ل، ت   :  الدراسة من فروض  اليا يين  الفرض 
فىي التعليقىرن  الدراسىة"ج يوجد فرق قال  حصائيًا برن متوسعي قرجات العتب  رنىة          

 " .اجقائ،القللي والحعدل في اج تحار 
( Test Wilcoxon) صىىحة هىىاا الفىىرض تىىم اسىىتددام ا تحىىار ويلكوزسىىو   وج تحىىار       

 التبارامترد للعرنات المرتحعة من الليا ات )  ترا لصير حجم العرنة ( .
" لدجلىة الفىرق بىرن z(  تىائج تعلرىق ا تحىار ويلكوزسىو  ، وقيمىة "5ويوم  جدول )

 . قائ،للجا ب اا والحعددالقللي الرتب برن النياسرن  متوسعي
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 (5جدول )
الرتب برن النياسرن  متوسعي" لدجلة الفرق برن z تائج تعلرق ا تحار ويلكوزسو  ، وقيمة "

 موقل التعلم ارلكترو يلحعك مهارات استددام  تام  قارع  ج تحار ااقائ، والحعدد القللي

مجموح  متوسط الرتب   التعلرق
 الرتب

 جاجستنتا الدجلة zقيمة 

 555 66.56 56 القللي
 و666 -5.556

توجد فروق قالة  حصائيًا 
 255 55.56 56 الحعدد لصال  التعلرق الحعدد

( ممىا يىدل 6.66 نىد مسىتود تعىل مىن )  حصىائياقالىة   z( ت  قيمىة 5يوم  جدول )
 والحعىدد التعلرىق القللى، فىيقرجىات  رنىة الدراسىة  متوسعيبرن   حصائيا ل، وجوق فرق قال 

 لصال  التعلرق الحعدد ، وهاا خجعلنا  رفك الفرض و قلل الفرض اللىديل، ئ،قااج تحار اا في
 ويمكن  رجاح الل   ل، طليعة اللر امج من حرث: 

اتىتمل اللر ىامج  لى، اميلىة  ديىدع لكىل مهىارع ، وزىال  لقعىات الفرىديو المتىوفرع باللر ىامج  .6
 توم  وبالكل سهل  عوات تنفرا زل مهارع  عوع  عوع. والتي

العىىتب واللىى   ىىن طريىىق اللقىىاءات  تمىىام  ملىىيتومىىي  و ىىرض المهىىارات بالىىكل   مكا يىىة .5
 الحية برن المتعلمرن ومعد اللر امج من  تل الفصول اجفترامية .

 ةالتدريسىىيالعمليىىة  فىىيالتىىدريس ممىىا يومىى  فا ليىىة اللر ىىامج  فىىي قلو اسىىتددام  تىىام مىىو  .5
 وتنمية المهارات لدد  رنة الدراسة.

( ؛ وقراسىىة 5665 تىىائج الدراسىىات التاليىىة : قراسىىة تبىىو  عىىوع ،) مىى  النتيجىىةوتتفىىق هىىار 
 (.5665)؛ وقراسة رقق  (5666محمد )

 اختبار صحة ال رض الثالث :  -3

 ين  الفرض اليالث  من فروض الدراسة  ل، ت   : 
" ج يوجد فرق قال  حصائيًا بىرن متوسىعي قرجىات العىتب  رنىة الححىث فىي التعليقىرن         
 " .  لل جاقوالحعدل  ل، منياس الداف   –القللي 

( Test Wilcoxonوج تحىار صىىحة هىاا الفىىرض تىىم اسىتددام ا تحىىار ويلكوزسىىو  )
 التبارامترد للعرنات المرتحعة من الليا ات )  ترا لصير حجم العرنة ( .
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 متوسىعي" لدجلة الفىرق بىرن z(  تائج تعلرق ا تحار ويلكوزسو  ، وقيمة "2ويوم  جدول )
 والحعدد لمنياس الدافعية لت جاق . القلليالرتب برن النياسرن 

 (2جدول )
" لدجلة الفرق برن متوسعي الرتب برن النياسرن z تائج تعلرق ا تحار ويلكوزسو  ، وقيمة "
 لمنياس قافعية ار جاق القللي والحعدد

مجموح  متوسط الرتب   التعلرق
 الرتب

 اجستناج الدجلة zقيمة 

 655 66.22 56 القللي
 و666 5.555

توجد فروق قالة  حصائيًا 
 256 55.5 56 الحعدد لصال  التعلرق الحعدد

( ممىا يىدل 6.66 نىد مسىتود تعىل مىن )  حصىائياقالىة   z( ت  قيمىة 2يوم  جدول )
 والحعىدد القللىيالتعلرىق  فىيقرجات  رنىة الدراسىة  متوسعيبرن   حصائيا ل، وجوق فرق قال 

 ،ا  رفك الفرض و قلل الفرض اللىديلقائ، لصال  التعلرق الحعدد ، وهاا خجعلناا اج تحار في
 ويمكن  رجاح الل   ل، طليعة اللر امج من حرث: 

ووسىىائط تعليميىىة مىىن  تنىىوح طىىرق  ىىرض المحتىىود ، ومىىا صىىاحح  مىىن ميرىىرات بصىىرية .6
 قل تل بر ة موو 

 ةالتدريسىيالعمليىة  فىي التدريس مما يومى  فا ليىة اللر ىامج في قلو استددام  تام مو  .5
 لدد  رنة الدراسة. الداف  لت جاقوتنمية 
( ؛ وقراسىىة 5665مىى   تىىائج الدراسىىات التاليىىة : قراسىىة تبىىو  عىىوع ،) النتيجىىةوتتفىىق هىىار 

 (.5665( ؛ وقراسة رقق )5666محمد )
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 توصيات الدراسة:

 :يليبناء  ل،  تائج الدراسة يوص، الحاحث بما 
قل ، وتالىىجي  طىىتب الىىتعلم مىىو   قارعنالىىر مقىىررات  لىى،  تىىام اهتمىىام زليىىات التربيىىة ب .6

مجىال  فىي الر بعك مقرراتهم الدراسية  في لقوم التجارية  ل، استددام  تام مو العل
 تدصصاتهم المدتلفة.

الىىتعلم ،  فىىياسىىتددام وسىىائط متنو ىىة تجمىى  بىىرن التفا ىىل المتىىاامن و رىىر المتىىاامن  .5
 .مواحتياجاته صائ  المتعلمرن  لمرا اع

كنولوجيىىة وتفعرىىل الجامعىىات وق مهىىا بالمسىىتحدثات الت فىىيالتىىدريس  تسىىالربتحسىىرن  .5
ممىا خسىىا د  لى،  مىىو   قارع الىتعلم ارلكترو ىىي ت تمىىةلكترو يىىة  لىر قور المقىررات ار 

 لديهم. تالمستحدثاخجابية  حو رتجاهات ارا
بعىك  ؛ بحرىث يىتم تىدريس جائىيبالىكل  الجىامعيالتعليم  فيتوظيف التعليم  ن بعد  .5

 فتنميىةممىا خسىاهم  ت تمىة الىتعلم ارلكترو ىي لر التعلم  ىن بعىد باسىتددام المقررات 
 التدريس. فياستددام وتفعرل التكنولوجيا  فيمهارات العتب 

اسىتددام  فىي تنميىة الجوا ىب المعرفيىة والمهاريىة فىياجستفاقع مىن اللر ىامج المقتىر   .2
 ريس.التد في قلمو  قارع التعلم ارلكترو ي  تام 

 الدراسات المقترحة.

 الدراسات التالية:  جراء اعترا الحاحث من  تائج خمكن   لي بناء  ل، ما توصل 
  تنميىىة المهىارات المحاسىىلية لىدد طىىتب  فىي قلالىتعلم مىىو   قارعقراسىة اثىىر اسىتددام  تىىام

 الالعحة التجارية.
  ارية.تدريس المقررات التج فيفترامية التعرف  ل، تثر استددام الفصول ا 
 بىتك  لكترو ىيار الىتعلم   قارعقل و تىام مىو اجلكترو ىي الىتعلم   قارعقراسة برن  تام   جراء

 تدريس المقررات التجارية. في وإثرهمبورق 
 تمة التعلم ارلكترو يمجمو ة من الدصائ  المعيارية   ل،قراسة للتوصل   جراء  . 
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 العربية المراجع

ر ىىىامج مقتىىىر  عىىىائم  لىىى، التىىىدريب (. فا ليىىىة ب5665تبو عىىىوع ، السىىىرد  لىىىدالمول، )  -6
هر ىىة  ت وىىاءلىىدد  فىىي تنميىىة بعىىك مهىىارات التعلىىيم ارلكترو ىىي  ىىن بعىىد ارلكترو ىىي
 والتعلم  ن بعد ، الرياض. الممتمر الدولي اليالث للتعلم ارلكترو ي التدريس ،

،مكتىب "لىمالمدرسىة ارلكترو يىة وتقوار حدييىة للمع" .( 2004 )التوقرد ،  ىوض حسىرن  -5
 .الرتد:الرياض

فىىىىي تعلىىىىيم الليىىىىة  ارلكترو ىىىي(. مىىىدد فا ليىىىىة التعلىىىىيم 5665الجىىىرف ، ريمىىىىا سىىىىعد .) -5
ار جلرايىىة فىىي المرحلىىة الجامعيىىة فىىي المملكىىة العربيىىة السىىعوقخة . رسىىالة التربيىىة و لىىم 

 النفس.
ي معوعىىات اسىىتددام ت تمىىة الىىتعلم اجلكترو ىى.( 5666الجريىىود ،  لدالمجرىىد  لىىدالعايا ) -5

 .http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htmف، التعليم العالي والمنالورع  ل، الموع  
( . من  تم  قارع التعلم اجلكتروت،  ل، بر ات التعلم 5665الدليفة ،هند سليما  ) -2

لكترو ي ا ول ، الرياض الالدصية :  رض وتحلرل ق ورعة مقدمة  ل، ملتق، التعليم اج 
 : المملكة العربية السعوقخة.

ورتىىىة .( 5665الدليفىىىة ، هنىىىد سىىىليما  ، و لىىىدالقاقر ، مىىىح، ،  لىىىدالين، ، سىىىارع ) -5
، ملتق،  LAMSتدريلية لتصميم التعليم باستددام  تام  قارع النالاطات التعليمية جمس 

 التعليم اجلكترو ي ا ول ، الرياض .
" اتجاهات المعلمىرن والعلحىة  حىو .( 5666و قوم، ، حسن  ل، )الالناق، عسيم محمد  -5

 55استددام التعلم اجلكترو ي ف، المدارس اليا وية ا رق ية ، مجلة جامعىة قمالىق ، ح 
 ، زلية التربية ، جامعة قمالق.

( . قلرىىل اسىىتعمال المدرسىىرن لنتىىام  قارع التعلىىيم مفتىىو  5665تطمرىىاد ، جمرىىل تحمىىد ) -5
 .http//www.elearning.ppu.edu/jamilلموع  المصدر.منالور با

 صىىائ، تكنولوجيىىا التعلىىيم (. الكترو يىىة مقترحىىة لتىىدريب ت5665الفقىى، ، ممىىدو  سىىالم ) -5
 ل، مهىارات تصىميم بر ىات الىتعلم التفا ليىة المعتمىدع  لى، اج تر ىت ، رسىالة قزتىورار ، 

 معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرع. 

http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm
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تصىميم  تىام  قارع تعلىم الكترو ىي مقتىر  . ( 5665 لرد فيىاف ) العترل، ،  لوق بنت -66
جمرىىرع  ىىورع بنىىىت بجامعىىة ا مرىىرع  ىىورع بنىىت  لىىدالرحمن ، رسىىالة قزتىىورار ، جامعىىة ا

 كة العربية السعوقخة.لمفحالرحمن ، الم
( .   ىىاقع  ا تىىراح الجامعىىىة  . ورعىىة مقدمىىة  لىى، المىىىمتمر 5662العريمىى، ، محمىىد ) -66

استالىىراف مسىىىتقلل التعلىىيم .تىىىرم الالىىيخ : المنتمىىىة العربيىىة للتنميىىىة العربىىي ا ول : 
 .ابريل 56 -65ارقارية في الفترع من 

التكنولوجيىىا فىىي  مليىىة الىىتعلم والتعلىىيم،  .(5662.)5الكلىىوب ، بالىىرر  لىىدالرحيم . ع -65
  ما  : قار الالروق للنالر والتوقي .

: ، الكويىتعلم وا ماع التعليم(. سيكولوجية الت5662الكنا ، ، ممدو  و الكندد،تحمد ) -65
 مكتحة الفت  للنالر والتوقي .

الىىتعلم اجلكترو ىىي : ا سىىس  .(5662الموسىى، ،  لىىدد  لىىدالعايا و المحىىارك تحمىىد ) -65
 ممسسة تحكة الليا ات.الرياض :والتعليقات، 

ار ( . التعلىىيم اجلكترو ىىي والتعلىىيم الجىىوال ة القىىاهرع :ق5665بسىىرو ، ،  لدالحمرىىد ) -62
 .ب العلمية للنالر والتوقي الكت

الكفىىاءع ( . تثىىر الفصىىول اجفترامىىية  لىى، معتقىىدات 5665رقق ، فاطمىىة مصىىعف، ) -65
، مجلىة القىراءع والمعرفىة ، القىاهرعالااتية واجقاء التدريس لمعلم، العلوم علىل الددمىة ، 

 (.56ح)
 رهسىاب طلحىة Moodle( .فا لية بر امج معاق بنتام 5665قحت  ،  يما  ماق  ) -65

التعليم ا ساسىي بجامعىة ا قهىر مهىارات التدعىيط الرىومي للىدروس واتجاهىاتهم  حىور. 
 رسالة ماجسترر . زلية التربية . جامعة ا قهر .  اع . فلسعرن.

. لكترو ىىىىي فىىىي التعلىىىيم العىىىام .  مىىىىا ( . التعلىىىيم اج 5665طلحىىىة ، تحمىىىد السىىىعرد ) -65
 جلكترو ي.معلو ات الالحكة العربية للتعليم  ن بعد والتعلم ا

فىىي اهتسىىاب مهىىارات  Moodleفا ليىىة بر ىىامج .( 5666 اتىىور ، محمىىد  سىىما رل ) -65
التصىىىميم ثتثىىىي ا بعىىىاق لىىىدد طلحىىىة تكنولوجيىىىا التعلىىىيم بالجامعىىىة ارسىىىتمية ، رسىىىالة 

 ماجسترر ، زلية التربية ، الجامعة ارستمية بياع.
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عتها بكل مىن توزرىد الىاات الدافعية لت جاق و ت.( 5665 لدالحمرد ،  براهيم توع، ) -56
وبعىىك المتيرىىرات الدخموجرافيىىة لىىدد  رنىىة مىىن تىىا ل، الوظىىائف المكتليىىة ، المجلىىة 

 (.6(   ح)55العربية للقارع ، م)
 ( . منتومة التعليم  لر الالحكات . القاهرع :  الم الكتب.5662 لدالحمرد ، محمد ) -56
ليم اجلكترو ي  مىوالج جديىد (. الجرل اليا ي من التع5665 لدالمجرد ، احمد صاقق ) -55

للىىىتعلم  لىىىر الالىىىحكات اججتمافيىىىة ، مجلىىىة التقنيىىىة والتىىىدريب ، الريىىىاض ، الممسسىىىة 
 .665العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، العدق 

(. اثر استددام تقوات الويب 5666فياق ،فواق  سما رل وا تقر ،  لدالكريم محموق ) -55
(  لىىى، تحقرىىىق الىىىتعلم التعىىىاو ي لىىىدد طلحىىىة Moodleفىىىي  تىىىام  قارع الىىىتعلم ) 5.6

تكنولوجيىىا المعلومىىات بالجامعىىة ارسىىتمية . مجلىىة قراسىىات المعلومىىات ، زليىىة التربيىىة  
 جامعة ا عص، بياع . العدق العاتر.

قار   ما  : (. سىىيكولوجية الىىتعلم الصىىفي،5666ععىىامي، يوسىىف وععىىامي،  اخفىىة ) -55
 .الالروق للنالر والتوقل 

( فا ليىىة مقىىرر الكترو ىىي لتمنيىىة مهىىارات اسىىتددام  تىىام 5666لسىىرد )محمىىد ،  لرىىل ا -52
( لدد طتب الدراسات العليا وتثرر  لى، التحصىرل المعرفىي واج جىاق Moodleمووقل )

 ، مجلة زلية التربية ، جامعة بنها. 
(. فا ليىىىة الفصىىىول اجفترامىىىية فىىىي تنميىىىة مهىىىارات 6665مصىىىعف، ، محمىىىد خحىىى، ) -55

لدد طتب  لىوم الحاسىب بالمملكىة العربيىة السىعوقخة ، رسىالة  معالجة الصور الرعمية
ماجسترر ، معهد الححو  والدراسات العربية ، القاهرع: المنتمة العربيىة للتربيىة والعلىوم 

 واليقافة.
، داف  لت جىاق لألطفىال والمىراهقرن(.ا تحار الى5665) 5موس، ، فاروق  لدالفتا  .ع -55

 القاهرع : مكتحة النهوة .
اتجاهات ت واء هر ة التدريس بالجامعات السىعوقخة .( 5666برزات حسرن ) هالام ، -55

 حو استددام  تام  قارع التعلم اجلكترو ي جسور بجامعة المل  سعوق  موالجًا ، النىدوع 
ا ول، فى، تعليقىات تقنيىة المعلومىات واجتصىال فى، التعلىيم والتىدريب ، فى، الفتىرع مىن 

 ة ، جامعة المل  سعوق.، زلية التربي 5666ابريل  65 -65



 .م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 55 - 

 

 المراجع الأجنبية
29- Berg, K.(2005). Finding Open Options :An Open Source Software 

Evaluation Model with a case study on Course Management Systems . 
Unpublished Master Thesis ,Tilburg University ,The Netherlands. 

30- Bradford,P., Porciello,M., Balkon,B.,&Backus,D.(2007)The Blackboard 
learning system . the Journal of  Education Technology. 

31- Cavus,n(2010). The evaluation of Learning management systems using 
an artifieial intelligence fuzzy logic algorithm ,advanees in engineering 
software vohme 41,issue 2,februry 2010, page 248-254. 

32- Cavus,N.,&Momani ,A.(2009) Computer Aided Evaluation of Learning 
Management Systems .Procedia Social and Behavioral Sciences.  

33- Clarey,J.(2007) E-Learning 101:An Introducion  to E-Leaning , Learning  
Tools ,and Tools ,and Technologies .Brandon Hall Research Sunnyvale 
{Available online } Retrieved April 17,2008 from http//www.brandon – 
hall.com/publication/ publication.html. 

34- Dougiamas, M., & Taylor, P,. (2003). Moodle: Using Learming 
Communities to Create an Open Source Course Management Sysstm . 
In Lassner, D., &McNaugh,C(Eds).proceeding of World Conference on 
Eduational Multimedia , Hypermedia and Telecommunications . 

35- Dougiames ,M.(2010) Moodle How WE built a community around Open 
–source software . available online at: 
Retrivedwww.indico.cern.ch/getfile.py/access?resld 

36- Garrote,R,&pettersson, T.(2007). Lecturs attitudes about the use of 
learning management systems in engineering education :ASwedish 
case study . Australasian Journal of Educatin Technology . 

37- Graf ,S,List , B.(2005)An evaluation of open source e-learning Platforms 
stressing adaptation issues .In Proceedings of the 5th International 
Conference on Advanced Learning Technologies ,IEEE press. 

38- Hirtz, S,.(Eds). (2008).Education for a Digital World .Vancouver : 
BCcampus. 

39- Itmazi,J.(2005) Sistema flexible de gestion del elearning para 
soportarelaprendizaje en lasuniversidadestradicionales y abiertas. 
Unpublished ph .thesis , Granada University ,spain. 

40- Kim ,K, &Bonk,C, (2006) the future of online teaching and Learning in 
higher education : the survery says . Educause Quarterly . 

http://www.indico.cern.ch/getfile.py/access?resld


 .م5402 أبريل( 04ــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 56 - 

41- Kennedy,E.(2010). Blogs, Wikis, and E-portfolios : The Effectiveness of 
Technology on Actual Learning in College Composition .Unpublished 
ph.Thesis , George Mason University ,USA. 

42- Naidu,S. (2006). E-learnig a guidebook of principles , procedures and 
practices . New Delhi: Commonwealth Education Media Center for Asai 
(CEMCA), and the Commonwealth of Learning . 

43- Pan,G,.&Bonk,C,.(2007). The emergence of open – source software in 
North America . International Review of Research in Open and Distance 
Learning . 

44- Petri, H; and Govern, J (2004). Motivation: Theory, Research and 
Applications. Thomson – Wadsworth, Australia 

45- Sharma,S., Paul,A., Gillies, D., Conway , C., Nesbitt, S., Ripstein 
,I.,Simon, I., &Mcconnell,K.(2011).Learning/curriculum management 
systems (LCMS): emergence of a new Wave in medical education. 
Paper presented at the Internationai Conference on Conference on 
Computational Engineering in Systems Applications, Florence, Italy. 

46- Sturgess, P., &Nuwens, F.(2004). Evaluation of Online Leearning 
Management Systems . Turkish Online Jourmal Of  Distance Education 
– TOJDE. 

47- Tezer,M., &Bicen, H.(2008). The preparation University Teachers 
Towards E-Education Systems. Cypriot Journal of  Educational Sciences.  

48- Tomlinson, T. (1993). Motivating students to learn, Berkley Mrcutrhan 
Publishing co 

49- Zoo, C (2003). Creativity at Work: The Monitor on Psychology. The 
American Psychological Association 

50- Wen,D, et  al (2007). Supporting Web –based Learning  through 
Adaptive Assessment .formaMente Journal . 

 
 
 
 


