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  Moodleبزىامج تدرييب إلهرتوىٌ قائه علِ ىظاو إدارَ التعله 
إلنساب معلنات احلاسب اآللٌ مهارات تصنًه إسرتاتًجًُ 

 Web Questالزحالت املعزفًُ عرب الىيب 
 ايسغٝدٟبٓت عٝد ٖٝا٤ أ/ 

 َػسف١ احلاضب ٚتك١ٝٓ املعًَٛات بتعًِٝ اجملُع١ 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚشاز٠ ايتعًِٝ

 ايعاٍ َبازش َٓاٍ عبدأ.د/ 

 أضتاذ بكطِ تكٓٝات ايتعًِٝ به١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا ايرتب١ٜٛ 

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ايعصٜص  ظاَع١ املًو عبد

 املستخلص: 
إداز٠ ايةتعًِ  ْظةاّ   قةا٥ِ عًة٢  إيهذلْٚةٞ  ٖدف ايبرث إىل ايتعسف ع٢ً فاعًٝة١ رسْةاَخ رةدزٜ     

Moodle              إلنطةا  َعًُةاا اؿاضةآل ا يةٞ َٗةازاا رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا ا عسفٝة١
رافظ١ امجمُع١ مِ رببٝل ددٚاا ذاضآل مب( َع١ًُ  30عدل ايٜٛآل ،ذٝث مت اختٝاز ع١ٓٝ ايبرث )

بٝل االختباز ا عسيف قبًًٝا مِ ايبد٤ يف رببٝل ايتحسر١ َةٔ خةيٍ رسْةاَخ رةدزٜ      ايبرث ٖٚٞ رب
،  مِ رببٝل االختباز رعةدًٜا ٚاضةتدداّ رباقة١         Moodleمِ زفع٘ ع٢ً ْظاّ  إيهذلْٚٞ َكذلح

ركِٝٝ ا ٓتخ يًسذ١ً ا عسف١ٝ رعد ايتحسر١، ٚدظٗةسا ْتةا٥خ ايبرةث دٕ ٖٓةاى فةسٚم داية١ إذضةا٥ًٝا        
ٚرني َتٛضباا دزجاا ا عًُاا يف رباق١  ٛضط دزجاا ا عًُاا يضاحل ايتببٝل ايبعدٟ،رني َت

رانتطةا    % ،  ممةا دعةا إىل ايتدنةد َةٔ فاعًٝة١ ايدلْةاَخ      85ركِٝٝ ا ٓةتخ مبطةت٣ٛ نهةٔ ٜعةادٍ     
، مةةِ   Moodleايةةسذيا ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل َةةٔ خةةيٍ     ا عًُةةاا  ٗةةازاا رضةةُِٝ إضةةذلارٝح١ٝ 

 ايتعًِ. ذاا َطتكب١ًٝ يترطني ع١ًُٝعسض عد٠ َكذل
ٞ ، ر٦ٝاا ايتعًِ اإليهذلْٚٞ ، ْظاّ َٛٚ ايهًُاا ا فتاذ١ٝ: دٍ ايت١ُٝٓ ا ١ٝٓٗ ، ايتدزٜآل اإليهذلْٚ

 .ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل
An Electronic Training Program Based Moodle Learning 

Management System To Acquire Computer Teachers The Skills Of 

Designing Web Quest Strategy 
Haya bint Eid Al-Rashidi 
Dr. Manal Abdel-Al Mobarez 

Abstract:  
The current research aimed at identifying the effectiveness of an electronic 

training program based learning management system "Moodle" to acquire 
computer teachers the skills of Web Quest strategy designing. Participants 
were (30) female computer teachers who work in Al Majamaa governorate. 
The researcher administered the research instrumentations. A pre-
measurement was administered to the instrumentation –An achievement test–, 
then the researcher started implementing the experiment through a proposed 
electronic training program which was uploaded to the Moodle system. The 
researcher carried out a post-measurement, and used the product evaluation 
checklist of Web Quest after the experiment. Results showed that there are 
statistically significant differences between the average female teachers’ 
scores in favor of the post-measurement, and between the average female 
teachers’ scores in the product evaluation card with an efficiency level = 
85%, which indicated the effectiveness of the program by acquiring female 
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teachers for the skills of designing a Web Quest strategy through Moodle . 
Recommendations and future studies were suggested to improve the learning 
process. 
Keywords: Professional Development, Electronic Training, E-learning 
environments, Moodle  Web Quest . 

 مكدم:ُ 
ّٛز ْظِ ايتعًِٝ ٚربٜٛسٖا ي كد نإ يًراضآل ا يٞ ٚرسفٝار٘ دٚزًا ٖاًَا يف رب

االرضاٍ مبدتًف دْٛاعٗا،  اْتػاز غبهاا، ٚعصش ٖرٙ األ١ُٖٝ اإليهذلْٚٞإىل ايتعًِ 
(، َةةةسٚزًا رايػةةةبهاا ايٛاضةةةع١ ايٓبةةةام    LANرةةةد٤ًا َةةةٔ غةةةبهاا االرضةةةاٍ ا ًٝةةة١ )    

(WAN ،) غبه١ ٚصٛاًل إىل(اإلْذلْت ايعا ١ٝWWW )Internet. 

ٚرعتةةدل غةةبه١ اإلْذلْةةت َةةٔ درةةسش َةةا رٛصةةٌ إيٝةة٘ ايعًةةِ اؿةةدٜث َةةٔ رهٓٛيٛجٝةةا   
فسعت ٚاقعةًا   ذٝثِ ٚايتعًِ، ٝعًتَتكد١َ شلا األ١ُٖٝ ايهدل٣ يف ايٛقت اؿايٞ يً

جدٜةةدًا عًةة٢ فةةاٍ ايذلرٝةة١، نُةةا دذةةدمت ريفةةرلًا جةةرزًٜا يف ايتعًِٝ،ٚرةةّديت ايٓظةةس٠  
ددا غةةةةةبه١  ، فكةةةةةد(370 : 2000دٜةةةة١ يٓظسٜةةةةةاا ايةةةةةتعًِ  )ٖٓةةةةداٟٚ ٚ خةةةةةسٕٚ،  ايتكًٝ

اإلْذلْت إىل ربةٛز ضةسٜيف يف فةاٍ ايتعًةِٝ ، يهْٛٗةا ددا٠ يًبرةث ٚاالنتػةاف َةٔ         
ايتعًةةةةةةِٝ  ٚربةةةةةةٛزجاْةةةةةةآل ا عًُةةةةةةني ٚا ةةةةةةتعًُني، َٚضةةةةةةدز ز٥ٝطةةةةةةٞ يًُعًَٛةةةةةةاا،   

 Computer(CBLايتعًِ ايكةا٥ِ عًة٢ اؿاضةآل ا يةٞ )     َٔ E-learningاإليهذلْٚٞ

Based Learning    ايٜٛةآل إىل ايتعًِ ايكا٥ِ عًة٢Web Based Learning (WBL) ،
ايةةةرٟ اضةةةتفاد َةةةٔ خضةةةا٥ط ايةةةٓظِ ايسقُٝةةة١ يف ايتعًةةةِٝ ٚايةةةتعًِ، فدرةةةاح رةةةريو  

 ايفسص١ يًُٓظ١َٛ ايتع١ًُٝٝ ألٕ رتحاٚش ذدٚد ايصَإ ٚا هإ .

ْٚةٞ يف ايٛقةت ايةسأٖ،    دْةٛا  ايتعًةِٝ اإليهذل   درسشَٔ  ايٜٛآلٜٚعتدل ايتعًِٝ عدل 
 ايتكٓٝةاا اؿدٜةة١  ٖٛ ذيو ايٓٛ  َٔ ايتعًِ ايرٟ ٜعتُد عًة٢   ٚايتعًُاإليهذلْٚٞ

ضتكباٍ ا عًَٛاا، ٚانتطا  ا ٗازاا، ٚايتفاعٌ رني ايبايةآل ٚا عًةِ   اليف االرضاٍ، 
ٚال ٜطتًصّ ٖةرا ايٓةٛ  َةٔ     –رني ا دزض١ ٚا عًِ  ٚنريو –ٚرني ايبايآل ٚا دزض١ 

جٛد َبةإ َدزضة١ٝ دٚ صةفٛف دزاضة١ٝ، رةٌ إْة٘ ًٜيفةٞ وٝةيف ا هْٛةاا ا ادٜة١           ٚ ِايتعً
 ( .394: 2005يًتعًِٝ. ) الٍ ، اؾٓدٟ ،

اـاصة١   Learning Management System (LMS)ايةتعًِ   إداز٠ ٚنةٌ دْظُة١ 
ايةتعًِ ايكةا٥ِ   مبحاٍ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ ا طت٣ٛ ايةايث )األضاضٞ( َٔ َطتٜٛاا 

( رايتعًِ ايكا٥ِ عًة٢ ايػةبهاا دٚ   22: 2005ُا صٓفٗا )عبد اؿُٝد،، نع٢ً ايٜٛآل
ايٜٛةةآل، ذٝةةث رعتُةةد عًةة٢ ر٦ٝةة١ إيهذلْٚٝةة١ ناًَةة١ يف نافةة١ ايعًُٝةةاا ايس٥ٝطةة١ٝ           

 ٚايفسع١ٝ يًتعًِٝ ٚايتعًِ. 

اييت  األجٓب١ٝ ْٚتٝح١ يًٓحاح ايرٟ صاذآل اضتدداّ دْظ١ُ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ
ايػسناا ا ١ًٝ رتضُِٝ دْظ١ُ رعًِ إيهذلْٚةٞ  ردعِ ايًيف١ ايعسر١ٝ، رادزا رعض 

عسرٝةة١ َةةةٌ دْظُةة١: )رةةدازع ، فةةد ، جطةةٛز ( ٚذيةةو يةةدعِ ايتبةةٜٛس ٚايتةةدزٜآل يف  
نُا رعد رسفٝاا دْظ١ُ  (.5:  2010َؤضطاا ايتعًِٝ ٚايتدزٜآل ايعسر١ٝ )ذطني ،

 Learning Content Management)ٚدْظُةة١ إداز٠ ا تةة٣ٛ LMS إداز٠ ايةةتعًِ 
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System)  اـاصةةةة١ مبحةةةةاٍ ايةةةةتعًِ اإليهذلْٚةةةةٞ يف ا ؤضطةةةةاا ايتعًُٝٝةةةة١ ٚرةةةةدزٜآل
قفصًا يهٌ َٔ ا عًِ ٚا تعًِ الضتدداّ غبه١ اإلْذلْت يف  عًٝٗا عٓضساا تعًُني 

ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، فكد مت رضةُِٝ ٖةرٙ األْظُة١  طةاعد٠ ا عًُةني عًة٢ اضةتدداّ        
ًُني ربسٜكة١ ضة١ًٗ دٕٚ اؿاجة١ إىل    غبه١ اإلْذلْت يف ايتعًِٝ ٚايتٛاصةٌ َةيف ا ةتع   

ٚفةسا يًُةتعًِ َةٛاد عًُٝة١ كتًفة١ َٚتعةدد٠       ٚ َعسف١ عُٝكة١ ردضةايٝآل ايدلفة١،   
ميهةةٔ اؿضةةٍٛ عًٝٗةةا َةةٔ َهةةإ ٚاذةةد، إعةةاف١ إىل ذيةةو رةةٛفس ٖةةرٙ األْظُةة١ ر٦ٝةة١   
رعًةةِ ذارةةٞ نهةةٔ ا ةةتعًِ َةةٔ ايتفاعةةٌ رضةةٛز٠ إهارٝةة١ َةةيف ا ةةاد٠ ايعًُٝةة١  )ضةةعٝد         

 .katalin ,2004);120 :2005ايعُٛدٟ، 

; ايةةيت زدذةةد ايدلفٝةةاا اؿةةس٠ َفتٛذةة١ ا ضةةد       Moodleٜٚعةةد ْظةةاّ َةةٛٚدٍ   
ايتعًِ يف فاٍ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ، ٚقةد صةُِ عًة٢ دضةظ     عًُٝاا رعٌُ ع٢ً إداز٠ 

رعًُٝٝةةةة١ يٝطةةةةاعد ا عًُةةةةني عًةةةة٢ رةةةةٛفرل ر٦ٝةةةة١ رعًُٝٝةةةة١ إيهذلْٚٝةةةة١، َٚةةةةٔ ا ُهةةةةٔ   
ايفةةةسد نُةةةا ميهةةةٔ دٕ ىةةةدّ جاَعةةة١     اضةةةتدداَ٘ رػةةةهٌ غدضةةةٞ عًةةة٢ َطةةةت٣ٛ     

 (.Moodle  ,2010; 7ٖة: 1428ديف َتعًِ )اؿسرٞ، 40000  رغِ

ًٜٚرةةا ا تتبةةيف ؿسنةة١ ايتكةةدّ ايطةةسٜيف يف فةةاٍ رهٓٛيٛجٝةةا ا عًَٛةةاا َةةةٔ         
ْاذٝةةة١، ٚفةةةاٍ رهٓٛيٛجٝةةةا ايتعًةةةِٝ َةةةٔ ْاذٝةةة١ دخةةةس٣ دٕ رصاٚجةةةًا قةةةد ذةةةد  رةةةني     

ني َؤًٖني َٚدزرني ع٢ً ايتعاٌَ َع٘ امجمايني، ايرٟ ٜتبًآل رايغسٚز٠ ٚجٛد َعًُ
ٚايتٛظٝةةف اؾٝةةد يةة٘ يف ايتعًةةِٝ، نُةةا دْةة٘ ٜتبًةةآل َةةِٓٗ ايكٝةةاّ رةةددٚاز ٚٚظةةا٥ف       

 .( 2010جدٜد٠ رتٓاضآل َيف َتبًباا ٖرا ا طترد   )ضعٝد،

ٚميةٌ ايتدزٜآل اإليهذلْٚٞ دذد ايتٛجٗاا اؿدٜة١ يتدزٜآل ايعاًَني يف اؿكةٌ  
ٜهعسفة٘       ايذلرٟٛ، فايتدزٜآل اإليهذلْٚٞ اْبةل دضاضًا َةٔ ايتعًةِٝ اإليهذلْٚةٞ; ٚايةرٟ 

( ع٢ً دْ٘ "ع١ًُٝ َٓظ١َٝٛ رتِ يف ر١٦ٝ رفاعًٝة١ َتٓكًة١ َػةبع١    3:  2010)ا ٛضٟٛ،
، يتضةُِٝ ٚرببٝةل   ايٜٛةآل ١ٝ ع٢ً اضتدداّ غةبه١  رايتببٝكاا ايتك١ٝٓ ايسق١ُٝ ا بٓ

آل ايةرارٞ  ٜٚركِٜٛ ايدلاَخ ايتدزٜب١ٝ ايتصا١َٝٓ ٚغرل ايتصا١َٝٓ، رإربا  دْظُة١ ايتةدز  
ٚايتفةةاعًٞ ٚا ةةصٜخ يتركٝةةل األٖةةداف ايتدزٜبٝةة١ ٚإركةةإ ا ٗةةازاا رٓةةا٤  عًةة٢ ضةةسع١        

      ٛ اقعِٗ ا تةةةدزرني يف ايةةةتعًِ َٚطةةةتٜٛارِٗ ايفهسٜةةة١ ٚظةةةسٚف عًُةةةِٗ ٚذٝةةةارِٗ َٚةةة
 ".اؾيفساف١ٝ

   ٍ اٖتُةةةاّ ا عًةةةِ َةةةيف ربةةةٛز ايتكٓٝةةة١ َةةةٔ اضةةةتدداّ      ٚرٓةةةا٤  عًةةة٢ َةةةا ضةةةبل ؼةةةٛ
َةةةٌ اضةةذلارٝحٝاا: اؿةةٛاز ٚا ٓاقػةة١، ٚا اعةةس٠،     ركًٝدٜةة١ َباغةةس٠ اضةةذلارٝحٝاا 

ٚايعضف ايرٖين، ٚذٌ ا ػهيا، إىل اضذلارٝحٝاا رع١ًُٝٝ ذدٜة١ رعددا دْٛاعٗةا  
ايتكٓٝة١ يف ايتعًةِٝ، فكةد     عدلرٛظٝةف ىل ؼكٝك٘ ذطآل اشلدف ايرٟ ٜطع٢ ا عًِ إ

ظٗةةسا اضةةذلارٝحٝاا رعًُٝٝةة١ مبطةةاعد٠ اؿاضةةآل َةةةٌ: ايتعًةةِٝ ا فةةسد ٚايتعًةةِٝ         
ظٗةةسا دٜغةةا اضةةذلارٝحٝاا رهعٓةة٢ رةةايتعًِ  ايٜٛةةآلا ةةدلَخ، َٚةةيف ظٗةةٛز ايتعًةةِٝ عةةدل 

آل عدل اإلْذلْت ،َٚٔ ٖرٙ االضةذلارٝحٝاا إضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا ا عسفٝة١ عةدل ايٜٛة      
WebQuest.      رُٓٝةة١ ايكةةدزاا ايرٖٓٝةة١    ٚرٗةةدف ايةةسذيا ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل إىل

ا دتًفةةةة١ نُٗةةةةاز٠ ايةةةةتفهرل ايٓاقةةةةد )ايترًٝةةةةٌ، ايذلنٝةةةةآل، ايتكةةةةِٜٛ( ٚا ٗةةةةازاا       
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اؿاضةةٛر١ٝ يةةد٣ ا ةةتعًُني، ٚؼفةةصِٖ يهةةٞ ٜهْٛةةٛا زذايةة١ َطتهػةةفني، ممةةا ٜػةةبيف     
١ شلِ يإلطي  ع٢ً ايهةرل َةٔ  ذاجارِٗ، ٜٚصٜد َٔ دافعٝتِٗ يًتعًِ، ٜٚتٝح ايفسص

ا ضةةادز، ٚوطةةٔ قةةدزرِٗ عًةة٢ ا ٓاقػةة١ ٚايتٛاصةةٌ، ذٝةةث دْٗةةا رةةٛفس ر٦ٝةة١ رعًُٝٝةة١      
مسٜةة١ ٜعُةةٌ ايبةةي  َةةٔ خيشلةةا يف فُٛعةةاا عُةةٌ رعاْٚٝةة١، ٚركةةيف عًةة٢ عةةاركِٗ       

 (Polly , Ausband, 2009:6)َطؤٚي١ٝ ايبرث عٔ ا عًَٛاا ٚصٝاغتٗا 

 : اإلحساس مبشهلُ البحح 
 رٛيةةد اإلذطةةاع يةةد٣ ايبةةاذةتني مبػةةه١ً ايبرةةث اؿةةايٞ َةةٔ خةةيٍ ايٓكةةا          

 ايتاي١ٝ:

  :أواًل: الىاقع الفعلٌ لربامج تدريب املعلنات 
ددرةةةت ٚشاز٠ ايذلرٝةةة١ ٚايتعًةةةِٝ ممةًةةة١ً يف إداز٠ ايتةةةدزٜآل ايذلرةةةٟٛ ٚإداز٠ اإلغةةةساف  
ايذلرٟٛ ع٢ً ردزٜآل ا عًُةاا دمٓةا٤ اـدَة١ َةٔ خةيٍ إؿةاقٗٔ يف رةساَخ ردزٜبٝة١         

يتةةدزٜآل يف ايفةةذل٠  صةةباذ١ٝ َٚطةةا١ٝ٥ يف َسانةةص ايتةةدزٜآل ا ًركةة١ رٗةةا، ٜٚتبًةةآل ا     
ايضباذ١ٝ رفسٜغ ا عًُاا ا طتٗدفاا رايتدزٜآل ٚا ػسفاا ايذلرٜٛةاا اييرةٞ رطةٓد    
شلٔ ع١ًُٝ ايتدزٜآل َٔ دعُاشلٔ نًًٝا دٚ جص٥ٝةًا يف ايفةذل٠ ايضةباذ١ٝ دمٓةا٤ ايةدٚاّ      
ايسزلٞ مما ٜؤدٟ إىل عسق١ً ضرل ا ٓٗخ ٚعةدّ ؼكٝةل األٖةداف ايتعًُٝٝة١ ا سجة٠ٛ      

ايتدزٜآل يف ايفذل٠ ا طا١ٝ٥ رعد اْتٗا٤ ايةدٚاّ ايسزلٝٝػةهٌ عب٦ةًا     ُا دٕنَٔ ا اد٠، 
ًٜعآل ايعاٌَ اؾيفسايف نُا َادًٜا ع٢ً ايٛشاز٠، ٚعب٦ًا جطدًٜا ع٢ً ا دزر١ ٚا تدزر١، 

 دٚزًا ًَُٗا يف ايضعٛراا اييت رٛاج٘ ا ع١ًُ ؿغٛز ايدلاَخ ايتدزٜب١ٝ.

َٚٔ ٜكف ع٢ً ايٛاقيف ايذلرٟٛ هد دْ٘ ٜتِ إعداد ا عًُاا ٚفةل رةساَخ ركًٝدٜة١    
ال رتٓاضآل َيف ايتكدّ ايتكين ايطسٜيف، فغًي عٔ ععف ٖرٙ ايدلاَخ اييت ال رتعد٣ 

، َٚةيف دُٖٝة١ ٖةرٙ ايةدلاَخ ايتدزٜبٝة١; إال دْٗةا       ا عسفٝة١ ٗةازاا  ا ايتدزٜآل ع٢ً رعةض  
ايعًُةةةٞ، ٚريففةةةٌ اؾاْةةةآل ا ٗةةةازٟ يةةةد٣      رظةةةٌ رةةةساَخ ْظسٜةةة١ رفتكةةةس إىل ايتببٝةةةل   

ا عًُاا، إعاف١ إىل عدّ اعتُاد ٖرٙ ايدلاَخ ايتدزٜبٝة١ عًة٢ اضةذلارٝحٝاا رةدزٜآل     
 .يف ايتدزٜآلايتك١ٝٓ  رٛظٝفذدٜة١ قا١ُ٥ ع٢ً 

انفةاض َطةت٣ٛ ا عسفة١    خدلرٗا ايطةارك١ ر نُا الذظت ايباذةتني َٔ خيٍ 
ايكا٥ِ عًة٢  ع٢ً ايتعًِ  ا طتٓد٠ازارٗا يد٣ ا عًُاا راالضذلارٝحٝاا اؿدٜة١ َٚٗ

ٚجٛد زغب١ يد٣ ا عًُاا يف ايتةصٚد رتًةو ا ٗةازاا يهةٕٛ َعًُةاا      ايٜٛآل، ٚنريو 
رتٛفس يدٜٗٔ ايهفاٜاا اييش١َ الضتدداّ اؿاضآل ا يٞ  ٚرك١ٝٓ ا عًَٛاااؿاضآل 

 .اإلْذلْتٚغبه١ 

 :ثاىًًا: الدراسات السابكُ وما ىتج عيها مً تىصًات 
دٚصةةةت ايعدٜةةةد َةةةٔ ايدزاضةةةاا ٚايبرةةةٛ  رغةةةسٚز٠ رةةةدزٜآل ا عًُةةةني عًةةة٢      فكةةةد 

ايٛضةا٥ٌ ايتعًُٝٝة١ ٚايتكٓٝةاا اؿدٜةة١ مبةةا فٝٗةا اإلْذلْةت; َٚٓٗةا دزاضة١ )ايفكٝةة٘،         
( ٖٚةةةرا َةةةا ٜؤنةةةد دُٖٝةةة١ ايتبةةةٜٛس ا ٗةةةين يًُعًةةةِ    2007ٖةةةة(، ٚدزاضةةة١ )شٜةةةد،   1429

 دُٖٝةة١ارك١ عًةة٢ نُةةا دٚصةةت ايدزاضةةاا ايطةة  ٚخاصةة١ً يف فةةاٍ ركٓٝةةاا ايتعًةةِٝ. 
( 2009)عُاغةة١، فكةةد دٚصةةتردٖٝةةٌ ا عًةةِ ٚاالٖتُةةاّ رُٓةةٛٙ ا ٗةةين دمٓةةا٤ اـدَةة١،   

َعًُةٞ اؿاضةآل    رصٜٚةد رغسٚز٠ اضتردا  رساَخ ردزٜب١ٝ َعاصس٠ ٜةتِ َةٔ خيشلةا    
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ِ غًفٝاا مكاف١ٝ يتُٓٝة١ ايُٓةٛ ا ٗةين يًُعًةِ ٚايعًُٝة١ ايتعًُٝٝة١        يف رُٓٝة١   رهطةٗ
( عةةسٚز٠ ربةةٜٛس  2009ْتةةا٥خ دزاضةة١ )ا باعٓٝةة١،   ٗةةسادظقدزارةة٘ مكافٝةةًا، ٚنةةريو   

َٗازاا ا عًُاا يف ايدلاَخ ا ٛضب١ ٚايت١ُٝٓ ايرار١ٝ يإلمنا٤ ا ٗين عدل اإلْذلْةت  
عةةٔ طسٜةةل عُةةٌ دٚزاا عةةدل ٖةةرٙ ايتكٓٝةة١ اؿدٜةةة١ يتطةةٌٗٝ رٛاصةةٌ ا عًُةةاا َةةيف         

 ا ط٦ٛيني عٔ ٖرٙ ايدلاَخ.

ٞ يف رُٓٝة١ ا عًُةاا َٗٓٝةًا َةٔ خةيٍ      ٚا دلزاا ايطارك١ دفعةت ايبةاذةتني يًطةع   
َهعتُد٠ عًة٢   انتطارٗٔ  ٗازاا االضذلارٝحٝاا اؿدٜة١ يتٛظٝف ركٓٝاا ايتعًِٝ 
ايتدزٜآل اإليهذلْٚٞ، يتتُاغة٢ َةيف ايتكةدّ ايعًُةٞ ٚايةتكين شلةرا ايعضةس ٚايٛصةٍٛ         

 .اإليهذل١ْٝٚ يًُعًُااهفاٜاا ايإىل كسجاا رع١ًُٝٝ جٝد٠ َٔ خيٍ ربٜٛس 

َةا ضةبل جةا٤ ٖةرا ايبرةث إليكةا٤ ايغة٤ٛ عًة٢ فاعًٝة١ رسْةاَخ رةدزٜ              ٚيف ع٤ٛ
 ايكةةا٥ِ عًةة٢ ايٜٛةةآل  إيهذلْٚةةٞ يتةةدزٜآل ا عًُةةاا دمٓةةا٤ اـدَةة١ عةةٔ طسٜةةل ايةةتعًِ       

ييضةةتفاد٠ َةةةٔ َصاٜةةةاٙ يف رةةةدزٜآل     Moodleراضةةتدداّ ْظةةةاّ إداز٠ ايةةةتعًِ َةةةٛٚدٍ  
ايتعًةِٝ، ٚرةتًدط    ا عًُاا ع٢ً انتطا  َٗازاا ايةسذيا ا عسفٝة١ ٚرٛظٝفٗةا يف   

 َػه١ً ايبرث  يف ايطؤاٍ ايس٥ٝطٞ ايتايٞ:

    ّ     Moodle إداز٠ ايةةتعًِ َةةا ايدلْةةاَخ ايتةةدزٜ  اإليهذلْٚةةٞ ايكةةا٥ِ عًةة٢  ْظةةا
إلنطا  َعًُاا اؿاضآل ا يةٞ َٗةازاا رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا ا عسفٝة١       

 ؟ Web Questعدل ايٜٛآل 
 ٜٚتفس  َٓ٘ ايتطاؤالا ا ر١ٝ  :

 اا رضةةُِٝ إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١  عةةدل ايٜٛةةآل ا ةةساد إنطةةارٗا   َةةا َٗةةاز
  عًُاا اؿاضآل ا يٞ؟

       ٜاإليهذلْٚةةةٞ  َةةةا ايتضةةةٛز ا كةةةذلح يًدلْةةةاَخ ايتةةةدز   ّ إداز٠  ايكةةةا٥ِ عًةةة٢ ْظةةةا
إلنطا  َعًُاا اؿاضآل ا يٞ َٗازاا رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ       Moodleايتعًِ

 ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل؟
  اإليهذلْٚٞ فاع١ًٝ ايتضٛز ا كذلح يًدلْاَخ ايتدزٜ َا    ّ إداز٠  ايكةا٥ِ عًة٢ ْظةا

إلنطا  َعًُاا اؿاضآل ا يةٞ َٗةازاا رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ        Moodleايتعًِ
 ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل؟

 : أهداف البحح 
 ٜٗدف ايبرث إىل ؼكٝل األٖداف ايتاي١ٝ :  
 يا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل ا ساد إنطارٗا ايسذ ؼدٜد َٗازاا رضُِٝ إضذلارٝح١ٝ

  عًُاا اؿاضآل ا يٞ.  
    ٜاإليهذلْٚةةةٞ رٓةةةا٤ ايتضةةةٛز ا كةةةذلح يًدلْةةةاَخ ايتةةةدز ّ إداز٠  ايكةةةا٥ِ عًةةة٢ ْظةةةا

إلنطا  َعًُاا اؿاضآل ا يةٞ َٗةازاا رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ        Moodleايتعًِ
 ايسذ١ً ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل. 

   ً ٞ  دلْةاَخ ايتةدزٜ   قٝاع فاع١ًٝ ايتضةٛز ا كةذلح ي ّ    اإليهذلْٚة  ايكةا٥ِ عًة٢ ْظةا
 ِ عًةة٢ إنطةةا  َعًُةةةاا اؿاضةةآل ا يةةٞ َٗةةازاا رضةةةُِٝ         Moodleإداز٠ ايةةتعً

 إضذلارٝح١ٝ ايسذيا ا عسف١ٝ.
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  ًُالبحح : أهن 
 ٖرٙ ايبرث فُٝا ًٜٞ:  إجسا٤َٔ  األ١ُٖٝرهُٔ 

       ايتٛجةة٘ مةةٛ  قةةد ٜطةةاعد ايدلْةةاَخ ايتةةدزٜ  اإليهذلْٚةةٞ ا كةةذلح ا عًُةةاا عًةة٢
 .دزٚع ربسٜك١ ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل إْتاد

    قد ٜفٝد ايدلْاَخ ايتدزٜ  اإليهذلْٚٞ ا كذلح ا عًُاا ٚا ػةسفاا ايذلرٜٛةاا يف
فغَي عٔ ٚقٛفٗٔ ع٢ً  يف ايتعًِٝ اإلْذلْتتٛظٝف َٚٗازارٗٔ يربٜٛس قدزارٗٔ 

 ا طتحداا ايتهٓٛيٛج١ٝ اؿدٜة١.
 ٜ ُدتضةةني طسٜكةة١ جدٜةةد٠ يتبةةٜٛس ا عًُةةاا َٗٓٝةةًا عةةٔ   ٖةةرا ايبرةةث يًكةةدّ قةةد

 طسٜل ايتدزٜآل اإليهذلْٚٞ.

  :مصطلحات البحح 
  ىظاو إدارَ التعله اإللهرتوىٌ مىودلMoodle     : 

يف  ايتدزٜبٝة١ رعسف٘ ايباذةتني إجسا٥ٝا: ْظاّ إيهذلْٚةٞ ٜكةّٛ عًة٢ إداز٠ ايعًُٝة١     
يف  َعًُةاا اؿاضةآل  ر١٦ٝ إيهذل١ْٝٚ، ٚعسض ا تة٣ٛ ايتعًُٝةٞ عًة٢ فُٛعة١ َةٔ      

رعًةةِ فةةسدٟ دٚ وةةاعٞ َتةةصأَ ٚغةةرل َتةةصأَ ٚإجةةسا٤ االختبةةازاا َةةٔ قبةةٌ ا عًةةِ،      
 .ايدلْاَخ ايتدزٜ َٔ  ادمٓا٤ اْتٗا٥ٗ  ع١ًُٚإعداد ايٓتٝح١ ايٓٗا١ٝ٥ 

   الزحالت املعزفًُ عرب الىيبWebQuest  : 

يف ايتعًةِٝ   اإلْذلْترٛظف  رعًِ ااضذلارٝحٝاٗا ايباذةتني إجسا٥ًٝا ردْٗا رعسف 
ًُعسفةةة١ ا ةةةتعًُني يرعُُٝٗةةةا َطةةةبكًا ذٝةةةث ٜهةةةٕٛ عةةةٔ طسٜكٗةةةا اضةةةتدداّ        ٜٚةةةتِ

، ٚرةةريو فٗةةٞ رةةدعِ اإلْذلْةةتيتعاَةةٌ َعٗةةا ٚيةةٝظ فكةةط ايبرةةث عٓٗةةا رٛاضةةب١   اٚ
يعكًٝة١ َةةٌ ايترًٝةٌ    ٚرُٓٞ ا ٗازاا ايعك١ًٝ ايعًٝا ذطآل رضٓٝف رًّٛ يًعًُٝةاا ا 

 ٚايذلنٝآل ٚايتكِٝٝ.

  ٍللبححاإلطار اليظز 
 التينًُ املهيًُ للنعله    احملىر األول : 
 : ًُمفهىو التينًُ املهي 

ايتُٓٝةة١ ا ٗٓٝةة١ يًُعًةةِ جاْةةآل َةةٔ جٛاْةةآل ايعًُٝةة١ ايتعًُٝٝةة١ ايةةيت رٗةةدف إىل     
ا ٚرٓٛعةت  ازركا٤ ا عًِ َةٔ خةيٍ ربةٜٛس دٚزٙ ايةرٟ ٜكةّٛ رة٘، ٚقةد رعةددا رعسٜفارٗة         

 تعسف"ردْٗةةا ايٛضةةا٥ٌ ا ٓٗحٝةة١ ٚغةةرل ا ٓٗحٝةة١ اشلادفةة١ إىل   فَعٗةةا ْظةةس٠ ايبةةاذةني  
َطاعد٠ ا عًُني عًة٢ رعًةِ َٗةازاا جدٜةد٠، ٚرُٓٝة١ قةدزارِٗ يف ا ُازضةاا ا ٗٓٝة١،         
ٚطةةسم ايتةةدزٜظ، ٚاضتهػةةاف َفةةاِٖٝ َتكدَةة١ رتضةةٌ رةةا ت٣ٛ ٚا ضةةادز ٚايبةةسم    

 . ( 2010،ضعٛد  )يهفا٠٤ ايعٌُ ايتدزٜطٞ "

   : ًُأهداف التينًُ املهي 
رتُةٌ األٖداف اييت رطع٢ رساَخ ايت١ُٝٓ ا ١ٝٓٗ  طاعد٠ ا عًِ ألٕ ٜهةٕٛ قةادزًا   

 ،45: 2009; عةةراٟٚ ،ذطةةني ،  2010عًةة٢ ؼكٝكٗةةا نُةةا ٜساٖةةا نةةٌ َةةٔ ) ضةةعٛد،       
 فُٝا ًٜٞ:(  2011عُاز،
         َٛانبة١ ا طةتحداا يف فةاٍ ْظسٜةاا ايتعًةةِٝ ٚايةتعًِ ٚايعُةٌ عًة٢ رببٝكٗةةا

 يف ايتعًِ. ايفاع١ًٝيتركٝل 
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 .َٛانب١ ا طتحداا يف فاٍ ايتدضط ٚرببٝل نٌ َا ٖٛ جدٜد َٚطتحد 
  ًِرسضٝذ  َبدد ايتعًِ ا طتُس ٚايتعًِ َد٣ اؿٝا٠ ٚاالعتُاد ع٢ً دضايٝآل ايتع

 ايرارٞ.     
  ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝػٜٛد ايع١ًُٝ. 
 .رعُٝل االيتصاّ ردخيقٝاا ١َٓٗ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتكٝد رٗا 
 .ايسرط رني ايٓظس١ٜ ٚايتببٝل يف امجماالا ايتع١ًُٝٝ 
 ٞربٜٛس نفاٜاا َٚٗازاا ايتكِٝٝ ردْٛاعٗا ٚخضٛصا َٗازاا  ايتكِٝٝ ايرار. 
  ريفٝرل االػاٖاا ايطًب١ٝ يد٣ رعض ا عًُني مٛ ١َٓٗ ايتدزٜظ. 
  . ردعِٝ دٚز اإلداز٠ ا دزض١ٝ يف ر١ُٝٓ ا عًُني َٗٓٝا ٚرٛفرل ايفسظ يريو 

 :ٌالتدريب اإللهرتوىٌ احملىر الجاى 

 ٌمفهىو التدريب اإللهرتوى E-Training   : 
،ظ ( ردْ٘ "ع١ًُٝ َٓظ١َٝٛ رةتِ يف ر٦ٝة١ رفاعًٝة١ َتٓكًة١     2010ٜعسف٘ )ا ٛضٟٛ،

 ٓ ٝةةةة١ عًةةةة٢ اضةةةةتدداّ غةةةةبه١ اإلْذلْةةةةت  َػةةةةبع١ رايتببٝكةةةةاا ايتكٓٝةةةة١ ايسقُٝةةةة١ ا ب
ٚاؿاضةةةٛ  َتعةةةدد ايٛضةةةا٥ط ٚاألجٗةةةص٠ اإليهذلْٚٝةةة١ ، يتضةةةُِٝ ٚرببٝةةةل ٚركةةةِٜٛ      
ايةةةةدلاَخ ايتدزٜبٝةةةة١ ايتصآَٝةةةة١ ٚغةةةةرل ايتصآَٝةةةة١ ، رإربةةةةا  دْظُةةةة١ ايتةةةةدز  ايةةةةرارٞ   
ٚايتفةةاعًٞ ٚا ةةصٜخ يتركٝةةل األٖةةداف ايتدزٜبٝةة١ ٚإركةةإ ا ٗةةازاا رٓةةا٤  عًةة٢ ضةةسع١        

يةةةتعًِ َٚطةةةتٜٛارِٗ ايفهسٜةةة١ ٚظةةةسٚف عًُةةةِٗ ٚذٝةةةارِٗ  َٚةةةٛاقعِٗ    ا تةةةدزرني يف ا
دذةةد ربةةٛزاا   اإليهذلْٚةةٞ ايتةةدزٜآلدٕ ( 12: 2007)عبٝةة١،ٜةةس٣ نُةةا  اؾيفسافٝةة١" .

ايةرٟ ٜةتِ فٝة٘ فضةٌ ا ةدزرني  عةٔ ا تةدزرني          Distance trainingايتدزٜآل عةٔ رعةد   
ًيف١ االلًٝصٜة١ َسادفةاا   دٕ شلرا ا فّٗٛ راي  ٜٚغٝفرا طاف١ دٚ رايٛقت دٚ رهًُٝٗا، 

( ، ايتةةدزٜآل ايكةةا٥ِ عًةة٢   Online Trainingعدٜةةد٠ َٓٗةةا : ايتةةدزٜآل عةةدل اـةةط )   
-Web)ايكةةةا٥ِ عًةةة٢ ايٜٛةةةآل( ، ايتةةةدزٜآل Computer- based trainingاؿاضةةآل ) 

based training   اإلْذلْةةةةت(، ايتةةةةدزٜآل ا ُهةةةةٔ رٛاضةةةةب١ (Internet-enabled 

training( ٞايتدزٜآل االفذلاع ،)Virtual training.)  

  اإللهرتوىٌأهنًُ التدريب: 
دُٖٝةةةة١ ايتةةةةدزٜآل إىل  (4: 2010،ا ٛضةةةةٟٛ ،20: 2011ايصْبكةةةةٞ، دغةةةةاز نةةةةٌ َةةةةٔ ) 

 : اإليهذلْٚٞ، ٚرتًدط فُٝا ًٜٞ
  . ا تدز  ٖٛ ا ترهِ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ دَا ا دز  فٝهتفٞ رتٛجٝ٘ ا تدز 
  ردز  إهارٞ(.ا تدزرني َػازنني يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ( 
 .٘ميهٔ يًُتدز  دٕ ٜضٌ يًركٝب١ ايتدزٜب١ٝ يف ايٛقت ٚايصَإ ا ٓاضبني ي 
        اضةةةتدداّ نةةةٌ َةةةا ٖةةةٛ َتةةةاح َةةةٔ ٚضةةةا٥ٌ َطةةةاعد٠ ٚاضةةةتدداّ دمنةةةا  رةةةدزٜآل

 كتًف١.
 .ركًٌٝ رهًف١ ايتدزٜآل ٚزفيف نفا٠٤ا تدزرني 
     ٜطةاعدٙ  ٜبٛز قدز٠ ا تدز  ع٢ً اضتدداّ اؿاضآل ٚاالضةتفاد٠ َٓاإلْذلْةت ممةا

 يف َٗٓت٘ ا طتكب١ًٝ.
          ٜػةةحيف ا تةةدز  عًةة٢ االعتُةةاد عًةة٢ ايةةٓفظ ٚايٛصةةٍٛ إي٣ُسذًةة١ رٓةةا٤ ا عسفةة١

 ذارًٝا.
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    ٜطةةةةةُح يًُةةةةةدزرني رتبةةةةةٜٛس ا ةةةةةاد٠ ايتدزٜبٝةةةةة١ راضتدداَا ضةةةةةادز اإليهذلْٚٝةةةةة١
ٚنريو االذتفاظ رطحيا ا تدزرني ٚايعٛد٠شلا يف دٟ ٚقت َٚٔ دٟ  ٚاإلْذلْت

 َهإ.
  ايفسدٜةة١ رةةني ا تةةدزرني فايٛقةةت ٚا ةةٓٗخ ٚايتُةةازٜٔ رعتُةةد عًةة٢         ٜساعةةٞ ايفةةسٚم

 َطت٣ٛ َٚٗازاا ا تدز  ٚيٝظ ع٢ً َعدٍ امجمُٛع١. 

  اإللهرتوىٌأهداف التدريب  : 

;  21: 2011)ايصْبكةةةٞ ، :نايتةةةايٞايتةةةدزٜآل االيهذلْٚةةةٞ ميهةةةٔ رًدةةةٝط دٖةةةداف 
 (  2008، زاغد ،14: 2007; عب١ٝ ، 198:  2005األمحد ،

 سظ ايتدزٜآل يهٌ َعًِ.رٛفرل ف 
         رٛفرل دضايٝآل ٚٚضةا٥ط ردزٜبٝة١ ذدٜةة١ َيفةاٜس٠ يتًةو ا طةتدد١َ يف ا ؤضطةاا

 ايتدزٜب١ٝ ايتكًٝد١ٜ.
  َؤضطةةةةةاا ايتةةةةةدزٜآل  ؼةةةةةد  يفخبةةةةةا٤ ايةةةةةيت َعاؾةةةةة١ ايةةةةةٓكط ٚرضةةةةةرٝح األ

 ايتكًٝد١ٜ.
 .ٞرٛفرل فسظ ايتعإٚ ايتدزٜ  ٚايبرةٞ رني َؤضطاا ايتدزٜآل يف ايعامل ايعسر 
 . ا طا١ُٖ يف زفيف ا طت٣ٛ ايةكايف ٚايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛجٞ يد٣ ا عًُني 
  .ؼكٝل ايعداي١ يف فسظ ايتدزٜآل 
 .دعِ ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ا ١ٝٓٗ يًُعًُني 
  ٚ راذةةة١ ايفسصةةة١ شلةةةِ راالغةةةذلاى يف ايةةةدلاَخ إرةةدزٜآل عةةةدد نةةةبرل َةةةٔ ا عًُةةةني 

 ايتدزٜب١ٝ يف دٟ ٚقت ٚدٟ َهإ.
    ُس٠ يهةةةةٌ ا عًُةةةةني دٕٚ اعتبةةةةاز يظةةةةسٚفِٗ   ركةةةةدِٜ رةةةةدزٜآل فعةةةةاٍ رضةةةةٛز٠ َطةةةةت

 . االجتُاع١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ
        ِٗركدِٜ رساَخ ردزٜب١ٝ َتعةدد٠ َٚتٓٛعة١ رفةٞ راذتٝاجةاا ا عًُةني ٚاٖتُاَةار

 االضاض١ٝ.

 ٌالكائه علِ الىيب الفزم بني التدريب التكلًدٍ والتدريب اإللهرتوى: 
دزٜآل ايتكًٝةةدٟ َةةٔ خةةيٍ اضةةتعساض َةةا ضةةبل  لةةد  دٕ  ٖٓةةاى فةةسم  رةةني ايتةة       

ٚايتةةةةةةدزٜآل اإليهذلْٚةةةةةةٞ )عةةةةةةدل اإلْذلْةةةةةةت( ميهةةةةةةٔ إوايةةةةةة٘ يف اؾةةةةةةدٍٚ ايتةةةةةةايٞ    
 (:9:  2006، مياْٞ ، 7:  2007، ايهبرل ، 29: 2011)ايصْبكٞ،

 ( : ايفسم بني ايتدزٜب ايتكًٝدٟ ٚايتدزٜب اإليهرت1ْٞٚجدٍٚ )

 ايتدزٜب اإليهرتْٚٞ ايتدزٜب ايتكًٝدٟ

 صكٌ املعًَٛات يف اجتاٖني َتدزبٕٛ"–تفاع١ًٝ "َدزب صكٌ املعًَٛات يف اجتاٖات 

 تدزٜب فسدٟ ٚفل ايكدزات تدزٜب مجاعٞ

 ايٜٛبايبخح ٚايتخسٟ َٔ خالٍ  ايتدزٜبات َباغس٠

ضري ايتدزٜب ٚفل خط١ ذلدد٠ بدٕٚ َساعا٠ يًفسٚقات ايفسد١ٜ 

 بني املتدزبني

 االٖتُاّ بعسٚف املتدزبني َٚساعا٠ قدزاتِٗ ايفسد١ٜ

املدزب ْاقٌ يًخكٝك١ ٚاملعسف١ ٚصاحب خرب٠ ٜٓػسٖا بني 

 املتدزبني

حٝاْا َتعًِ )َسغد( ٜٚٓكٌ َعسف١ أاملدزب َػازى ٚ

 حدٜج١ .

 ايتدزٜب١ٝاملتدزب ذلٛز ايع١ًُٝ  ايتدزٜب١ٝاملدزب ذلٛز ايع١ًُٝ 

 ٍٚأاملعسف١ احلدٜج١ تٓكٌ أٍٚ ب ٜتِ ْكٌ املعسف١ بعد فرت٠ َٔ ظٗٛزٖا

تهٕٛ تهًف١ ايرباَج ايتدزٜب١ٝ عاي١ٝ فُٛاد ايتدزٜب تتهٕٛ َٔ 

 ايتدزٜب أثٓا٤ احلكا٥ب ايٛزق١ٝ ٚاألْػط١ املكد١َ 

ايتهًف١ تهٕٛ ْطب١ٝ تعتُد ع٢ً األجٗص٠ اإليهرت١ْٝٚ 

 ٚتهٕٛ َٛاد ايتدزٜب ع٢ً غهٌ ٚضا٥ط إيهرت١ْٝٚ 
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 :بًئات التعله اإللهرتوىٌ احملىر الجالح 
  َالتعله اإللهرتوىٌ :أىظنُ إدار 

تٛظٝف ددٚاا ايتعًِ اإليهذلْٚةٞ َةٔ   ر LMSإداز٠ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ رتُٝص ْظِ
اُ ػةةازن١ يف ْظةةاّ ايتعًةةِٝ    Administrative interfaceخةةيٍ ا ٛاجٗةة١ اإلدازٜةة١   

 Onlineاإليهذلْٚةٞ، ٚذيةو يعةسض ٚإداز٠ ٚاضةتدداّ ا كةسزاا ايدزاضة١ٝ راالرضةاٍ        

Courses   ٚاـدَاا ايذلر١ٜٛ األخس٣ رٗدف رٝطرل ع١ًُٝ ايتعًِ ٚرٓفٝرٖا رطةسع١
ٞ   . (58: 2009، إزلاعٌٝٚدقةةة١) ركدزرةةة٘ عًةةة٢   ٜٚتُٝةةةص ْظةةةاّ إداز٠ ايةةةتعًِ اإليهذلْٚةةة
ا ؤضطة١ ايتعًُٝٝةة١ َةٔ إداز٠ ٚرٓظةِٝ ٚاضةةتدداّ ٚرطةٜٛل ايةدٚزاا ٚايةةدلاَخ       نهةني 

دازع ٚا عاٖةةةةد ٚايهًٝةةةةاا ايدزاضةةةة١ٝ ٚا عةةةةد٠ ربسٜكةةةة١ ايتضةةةةُِٝ اإليهذلْٚةةةةٞ يًُةةةة  
 (.274:  2005ٚاؾاَعاا )ا ٛض٢ ٚا بازى ،

  إدارَ التعله اإللهرتوىٌ : ىظهمهىىات 
رتًدط َهْٛاا ْظاّ إداز٠ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ نُا ٜرنس )ٚا ٛض٢ ٚا بازى ،   
 ( نُا ًٜٞ : 539: 2009، إزلاعٌٝ ،274: 2005

 . ٌٝايكبٍٛ ٚايتطح 
 . ا كسزاا ايدزاض١ٝ 
 داٍٚ ايدزاض١ٝ .اؾ 
 .  ضحيا اؿغٛز ٚاييفٝا 
   إداز٠ ركدِٜ ٚعسض ا ت٣ٛ ع٢ً ايبي 
 .َٓتدٜاا ايٓكاش ايتع١ًُٝٝ 
 .ْٞٚايدلٜد اإليهذل 
 . خدَاا دٚيٝا٤ األَٛز 
 َعًَٛاا عٔ اإلدازٜني ٚا عًُني 
 . ايٛاجباا اإليهذل١ْٝٚ ٚإداز٠ عًُٝاا إزضاشلا َٔ ٚإىل ايبي 
 ٚإدازرٗا. االختبازاا اإليهذل١ْٝٚ 
 . ا تارع١ اإليهذل١ْٝٚ 
 .إداز٠ عًُٝاا زصد ايدزجاا ٚإصداز ايػٗاداا 

وٝةةيف دْظُةة١ إداز٠ ايةةتعًِ عًةة٢ ٖةةرٙ ا هْٛةةاا َةةٔ دجةةٌ إداز٠ ايعًُٝةة١      ٚؼتةةٟٛ
ايتعًُٝٝةة١ نهةةٌ ارتةةدا٤  َةةٔ رطةةحٌٝ ايبايةةآل رايٓظةةاّ ٚا كةةسزاا ايدزاضةة١ٝ ذتةة٢          

 .إصداز ايٓتا٥خ ايٓٗا١ٝ٥ يع١ًُٝ ايتعًِ

 ات ىـظــاو مـىودل  مهىىMoodle    :  
َةةةةةةٔ فُٛعةةةةةة١ ٚذةةةةةةداا نُةةةةةةا ذةةةةةةددٖا        Moodleٜتهةةةةةةٕٛ ْظةةةةةةاّ"َٛٚدٍ"   

 (:cole, foster, 2008: p69،  280-279:  2007)رطْٝٛٞ،

  ٚذةةد٠ ايةةدزعLesson  ،ٖ٘ٚةة٢ إلْػةةا٤ عةةد٠ صةةفراا رعةةسض ا ةةٓٗخ دٚ جةةص٤ ا َٓةة :
دٚ ضةةارك١ دٚ  ٚميهةةٔ يف ْٗاٜةة١ نةةٌ صةةفر١ إعةةاف١ ضةةؤاٍ دٚ زارةةط يضةةفر١ رايٝةة١  

 .دخس٣
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   ٚذةةةد٠ ا ٓتةةةد٣Forum       ِٜرعبةةة٢ إَهاْٝةةة١ ايٓكةةةاش َٚةةةٔ خيشلةةةا ميهةةةٔ ركةةةد :
 ًَدضاا دٚ دض١ً٦ عٔ ا ٓٗخ.

 ٚذداا ايتكِٜٛ ٚاالختبازاا ٚاالضتباْاا. 
  ٚذد٠ َعحِ ا ضبًرااGlossary يعٌُ قٛاَٝظ ا ضبًراا ا طتدد١َ يف :

ًراا يتكُٝٝٗا َةٔ قبةٌ ا عًةِ    ا ٓٗخ نُا ميهٔ رهًٝف ا تعًُني رهتار١ ا ضب
 قبٌ عسعٗا.

    ٚذد٠ ايٛاجبةاا ايدزاضة١ٝAssignment       ٖٚةٞ رعبةٞ ا عًةِ طًةآل َةٔ ا ةتعًُني :
ددا٤ ١َُٗ َع١ٓٝ، فٝكّٛ ا تعًُٕٛ رترغرلٖا مةِ ؼًُٝةٗا يًُٛقةيف رةدٟ رٓطةٝل      

 َةٌ َعاجل ايٓضٛظ دٚ ايعسٚض ايتكد١َٝ، يٝكّٛ ا عًِ رتكُٝٝٗا.
  ٚذد٠ ا ٛازدResource    يتصٜٚد ا ٓٗخ ايدزاضٞ را ٛازد اإليهذلْٚٝة١ يةدعِ ا ةٓٗخ :

ايدزاضٞ َةةٌ زٚارةط ا ٛاقةيف األخةس٣، صةفراا ْةط، صةفراا ٜٚةآل، ايةسرط َةيف           
 ًَفاا ايترٌُٝ.

   ٚذد٠ ايهتاBook.ْٞٚ٢ٖٚ إلْػا٤ َٛازد رع١ًُٝٝ ع٢ً غهٌ نتا  إيهذل : 

  احملىر الزابع : الزحالت املعزفًُ عرب الىيبWeb Quest 

ّٝٔ )عةُةةإ ، ٜهكضةةد رٗةةا ايػةةبه١ ايدٚيٝةة١ يًُعًَٛةةاا    (Web)( دٕ نًُةة١ 2009رةة
 searching forَعٓاٖةةةةا اؿةةةةسيف األجةةةةٓ  ٖةةةةٛ "  Quest"اإلْذلْةةةةت"، ٚنًُةةةة١ 

information   :ٞفٝةدرٞ ا عٓة٢ نايتةاي" Searching the Internet for information 
عًة٢ َٛعةٛ  ايبرةث يف     ٜعتُد رايدزجة١ األٚىل  (web quest)، ٚ يريو فا ضبًح 

ٜهفٝةد ا ةتعًُني َةٔ ذٝةث اؿضةٍٛ            اإلْذلْت، ٚنٝفٝة١ رٛظٝفة٘ رػةهٌ فعةاٍ ٚجةاد 
فايسذيا ا عسف١ٝ عةدل ايٜٛةآل ٖةٞ زذًة١     ايٜٛآل; ع٢ً ا عًَٛاا ٚا عازف راضتدداّ 

َعسفٝةة١ ردخةةر ا تحةةٍٛ عةةدل ايػةةبه١ َةةٔ جةةص٤  خةةس ذتةة٢ ٜظٗةةس يف ايٓٗاٜةة١ ذضةةاد   
ا ٓػٛد٠، ٚقد قاَت فهس٠ ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل َٔ ٖرٙ ايسذ١ً، ٖٚٛ ايفا٥د٠ 

( ايةةةسذيا االضتهػةةةةاف١ٝ دٚ ايةةةةسذيا  2009ٜٚعةةةةّسف )عةُةةةةإ، دجةةةٌ ٖةةةةرٙ ايٓتةةةا٥خ.  
ا عسفٝةة١ عًةة٢ ايٜٛةةآل "ردْٗةةا دْػةةب١ رعًُٝٝةة١ رعتُةةد يف ا كةةاّ األٍٚ عًةة٢ عًُٝةةاا         

يًُع١ًَٛ قٌ ايبرث ردقٌ  ٚا باغسايبرث يف اإلْذلْت; رٗدف ايٛصٍٛ ايضرٝح 
رُٓٝةة١ ايكةةدزاا ايرٖٓٝةة١   ممهةةٔ". ٚرٗةةدف ايةةسذيا ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل إىل    جٗةةد

اخل( يةةد٣ ا ةةتعًُني، ٚمبٓظةةٛز  خةةس، رعةةد      ايذلنٝةةآل،ا دتًفةة١ )ايفٗةةِ، ايترًٝةةٌ،   
ركدِٜ ْظاّ رعًُٞ  ٚض١ًٝ رع١ًُٝٝ جدٜد٠ رٗدف إىل ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل 

ميهٔ اضتدداَ٘ يف وٝةيف ا ساذةٌ ايدزاضة١ٝ ٚيف نافة١ ا كةسزاا       جدٜد يًُتعًُني
ٚايتدضضةةةةةةةةةاا،ٚذيو عةةةةةةةةةٔ طسٜةةةةةةةةةل رٛظٝةةةةةةةةةف غةةةةةةةةةبه١ ايٜٛةةةةةةةةةآل يف ايعًُٝةةةةةةةةة١      

 . (Ausband, 2009:6)ايتع١ًُٝٝ

 : أىىاع الزحالت املعزفًُ عرب الىيب 

ٖٓاى ْةٛعني َةٔ ايةسذيا ا عسفٝة١ ٜةتِ اضةتدداَٗا يف ايتعًةِٝ ، ٚمت ركطةُٝٗا         
ص١َٝٓ ا دد٠ يتٓفٝةر ايسذًة١ ٚاألٖةداف ايتعًُٝٝة١ ٚنةريو قةدزاا       ٚفل ايفذل٠ اي

 ,halat, 2008: 109, Dodge، 25: 2009، ايبرسٜة١   2009ا ةتعًُني ٖٚةٞ : ) عةُةإ ،   

1998) 
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 : َداٖا ايصَين َةٔ ذضة١ ٚاذةد٠ إىل دزرةيف ذضةط،       ٜٚبًغايسذيا قضرل٠ ا د٣
َضةادز ا عًَٛةاا، ٚفُٗٗةا    ٚغايبًا َا ٜهٕٛ اشلدف ايذلرٟٛ َٓٗا ٖةٛ ايٛصةٍٛ إىل   

ٚاضذلجاعٗا، ٚعاد٠ً َا رهٕٛ َكتضس٠ ع٢ً َاد٠ ٚاذةد٠. ٚغايبةا َةا ٜطةتعٌُ ٖةرا      
ايٓةةةٛ  َةةةيف ا بتةةةد٥ني غةةةرل ا تُسضةةةني عًةةة٢ اضةةةتدداّ قسنةةةاا ايبرةةةث، ٚقةةةد       

 ٜطتعٌُ دٜغا نُسذ١ً دٚي١ٝ يًترغرل يًسذ١ً ا عسف١ٝ ط١ًٜٛ ا د٣ .
     اٚح رةني دضةبٛ  إىل غةٗس ناَةٌ ، ٚرتُرةٛز      ايسذيا ا عسفٝة١ طًٜٛة١ ا ةد٣ :  رةذل

رًةةةةو ايةةةةسذيا ذةةةةٍٛ دضةةةة١ً٦ رتبًةةةةآل عًُٝةةةةاا ذٖٓٝةةةة١ َتكدَةةةة١ نايترًٝةةةةٌ    
ٜٚكةةةدّ ذضةةةادٖا يف غةةةهٌ عةةةسٚض غةةةف١ٜٛ دٚ يف غةةةهٌ       ٚايتكةةةِٜٛ ، ٚايذلنٝةةةآل 

 َهتٛ  يًعسض ع٢ً ايػبه١ . 

 : خطىات تصنًه الزحالت املعزفًُ عرب الىيب 
عًُٝة١ يتضةُِٝ ايسذًة١ ا عسفٝة١      خبةٛاا  مخةظ ( dodge,2002: 5ٚعيف دٚدد )

 عدل ايٜٛآل : 

 . ًً٘ٝاختٝاز ا ٛعٛ  ا ٓاضآل يًسذ١ً ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل ٚؼ 
 .  ٛاختٝاز رضُِٝ ميهٔ دٕ ٜي٥ِ ٖرا ا ٛع 
 .رضُِٝ ايعًُٝاا عٔ طسٜل ؼدٜد ا ٛازد ٚا ضادز 
 .ٚصف طسٜك١ ركِٝٝ ا تعًُني 
 . رعدٌٜ ايسذ١ً ا عسف١ٝ ٚؼطٝٓٗا 

  البححفزوض: 
 ايفسٚض ايتاي١ٝ : اٚمما ضبل رطتبٝيف ايباذةتني دٕ رضٝيف 

       ال رٛجةةد فةةسٚم ذاا داليةة١ إذضةةا١ٝ٥ رةةني َتٛضةةط دزجةةاا ا عًُةةاا يف ايتببٝةةل
ايكبًٞ ٚايبعدٟ ييختباز ا عسيف ا تعًةل مبٗةازاا رضُُٝإضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا     

 ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل.
     َتٛضةةباا دزجةةاا ا عًُةةاا يف رباقةة١   ال رٛجةةد فةةسٚم ذاا داليةة١ إذضةةا١ٝ٥ رةةني

ركٝةةِٝ ا ٓةةتخ ا تعًكةة١  راؾاْةةآل ا ٗةةازٟ  ٗةةازاا رضةةُِٝ إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا       
 %  "85ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل مبطت٣ٛ نهٔ ٜعادٍ 

 أدوات البحح وإجزاءاته: 
 ميهج البحح : 

مت إجةةةسا٤ ايبرةةةث راالعتُةةةاد عًةةة٢ َٓٗحةةةٞ ايبرةةةث ايٛصةةةفٞ ٚايػةةةب٘ ػةةةسٜ    
مبػةةه١ً ايبرةةث ٚفسٚعةة٘ ٚذيةةو يإلجارةة١ عًةة٢ دضةة١ً٦ ايبرةةث ٚاختبةةاز         ا سرببةةإ
 ايفسٚض .

 :جمتنع البحح وعًيته 

ٜتةةةديف فتُةةةيف ايبرةةةث وٝةةةيف َعًُةةةاا اؿاضةةةآل ا يةةةٞ يًُسذًةةة١ ايةاْٜٛةةة١         
(َع١ًُ، 30ٖة ، ٚرغِ ع١ٓٝ ايبرث )1432-1431مبرافظ١ امجمُع١ يًعاّ ايدزاضٞ 

ٔ َةةةدازع ذهَٛٝةةة١ كتًفةةة١ داخةةةٌ ذٝةةةث مت اختٝةةةاز ايعٝٓةةة١ ربسٜكةةة١ عػةةةٛا١ٝ٥ َةةة 
 ا افظ١ َٚٔ َدازع رارع١  هارآل ايذلر١ٝ ٚايتعًِٝ ايتارع١ إلداز٠ رعًِٝ امجمُع١. 
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 :التصنًه التجزييب للبحح 

يف عةةةة٤ٛ طبٝعةةةة١ ايبرةةةةث اؿةةةةايٞ مت اعتُةةةةاد طسٜكةةةة١  ايتضةةةةُِٝ ايتحةةةةسٜ        
رتضةةُِٝ )االختبةةاز   ٜٚطةة٢ُ، One - Group MethodTheيًُحُٛعةة١ ايٛاذةةد٠  

ايبعدٟ( ، ذٝث رتعسض ع١ٓٝ ايبرث  الختباز قبًٞ يكٝاع َعسف١ ايعٝٓة١  –يكبًٞ ا
قبةةٌ إدخةةاٍ ا ةةتيفرل ايتحةةسٜ  ، مةةِ ْعسعةةٗا يًُةةتيفرل ايتحةةسٜ  ٚرعةةد ذيةةو ْكةةّٛ       
رإجسا٤ اختباز رعدٟ ، فٝهةٕٛ ايفةسم يف ايٓتةا٥خ رةني االختبةازٜٔ عا٥ةدًا عًة٢ ا ةتيفرل         

 ٝح ذيو رايػهٌ ايتايٞ :( ٚميهٔ رٛع394: 2006ايتحسٜ  )عبٝداا،

 

 

 

 (: ايتصُِٝ ايتجسٜيب يًبخح .1غهٌ )

 ٖٚٓا ركّٛ ايباذةتني مبا ًٜٞ :

 . إجسا٤ االختباز ا عسيف قبٌ إدخاٍ ا تيفرل ا طتكٌ يف ايتحسر١ 
        رتعةةسض عٝٓةة١ ايبرةةث يًُعاؾةة١ ايتحسٜبٝةة١ رٛاضةةب١ ا ةةتيفرل ا طةةتكٌ )رسْةةاَخ

 (  Moodleردزٜ  قا٥ِ ع٢ً ْظاّ 
     إجةةسا٤ اختبةةاز َعةةسيف رعةةدٟ يكٝةةاع فاعًٝةة١ ا ةةتيفرل ا طةةتكٌ عًةة٢ ا ةةتيفرل ايتةةاريف

 (.WebQuest)إنطا  َعًُاا اؿاضآل َٗازاا رضُِٝ إضذلارٝح١ٝ  
 ٝاع اؾاْآل ا ٗازٟ يًُتيفرل ايتاريف .رببٝل رباق١ ركِٝٝ ا ٓتخ  يك 

 :إعداد أدوات البحح 
 يإلجار١ ع٢ً رطاؤالا ايبرث مت إعداد األدٚاا ايتاي١ٝ :

 .أواًل:  أدوات الكًاس 
   اختبةةةاز َعةةةسيف: يكٝةةةاع اؾاْةةةآل ا عةةةسيف ا تعًةةةل مبٗةةةازاا رضةةةُِٝ إضةةةذلارٝح١ٝ

 ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل.
    ْةةةآل األدا٥ةةةٞ  ٗةةةازاا رضةةةُِٝ إضةةةذلارٝح١ٝ     رباقةةة١ ركٝةةةِٝ ا ٓةةةتخ :يتكٝةةةِٝ اؾا

 ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل.

 .ًُثاىًًا: أدوات املعاجلُ التجزيب 
   Moodleإداز٠ ايتعًِ ا كذلح ايكا٥ِ ع٢ً ْظاّ اإليهذلْٚٞ ايدلْاَخ ايتدزٜ 
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 :إعداد االختبار املعزيف املتعلل مبهارات تصنًه إسرتاتًجًُ الزحالت املعزفًُ عرب الىيب 
   أواًل : بياء االختبار 

        ؼدٜةةد اشلةةدف َةةٔ االختبةةاز : ٜترةةدد اشلةةدف َةةٔ االختبةةاز يف قٝةةاع اؾٛاْةةآل
ا عسفٝةةة١ ا تعًكةةة١ رةةةايسذيا ا عسفٝةةة١ عةةةدل ايٜٛةةةآل يةةةد٣ عٝٓةةة١ ايبرةةةث يف عةةة٤ٛ    
األٖةةةداف ايتعًُٝٝةةة١ ا تٛقعةةة١ َةةةٓٗٔ ، ٚقةةةد اقتضةةةس اؾاْةةةآل ا عةةةسيف يًةةةسذيا        

ٚىل َٔ  امجماٍ ا عسيف ٚفكًا يتضٓٝف رًّٛ ٖٚةٞ  ا عسف١ٝ ع٢ً األزريف ا طتٜٛاا األ
 ايترنس ٚايفِٗ ٚايتببٝل ٚايترًٌٝ .

        ؼدٜةةد األٖةةداف ايتعًُٝٝةة١ ايةةيت ٜكٝطةةٗا االختبةةاز  عةةسيف :  مت االعتُةةاد عًةة٢
ٚمت ؼدٜةد األٖةداف    رضٓٝف رًّٛ يألٖداف مبا ٜٓاضآل طبٝع١ ايبرث اؿايٞ .

٢ ؼًٌٝ ا ت٣ٛ اـةاظ راؾاْةآل ا عةسيف    اييت ٜكٝطٗا االختباز ا عسيف رٓا٤  عً
ٚايةةةرٟ مت ؼدٜةةةد َٛعةةةٛعار٘ ٚفكةةةًا يًدزاضةةةاا ٚاألدرٝةةةاا ايةةةيت مت ذنسٖةةةا يف      
ايفضٌ ايةاْٞ شلرا ايبرث، ٚرريو ٜتركل اشلةدف َةٔ اؾاْةآل ا عةسيف يًسذًة١      

 .ا عسف١ٝ عٓدَا ؼكل ا تدزر١ األٖداف ايتع١ًُٝٝ يًحاْآل ا عسيف 
  ختبةةاز ٚصةةٝاغتٗا :مت رٓةةا٤ االختبةةاز يف صةةٛزر٘ ا بد٥ٝةة١    ؼدٜةةد ْةةٛ  َفةةسداا اال

فكةةس٠ َكطةة١ُ إىل جةةصدٜٔ ، َةةيف َساعةةا٠     21عًةة٢ غةةهٌ دضةة١ً٦ َٛعةةٛع١ٝ عةةددٖا    
 غسٚ  ٚعٛارط إعداد األض١ً٦:

    (ٔٚركةسز ا عًُة١     13ايطؤاٍ األٍٚ: دض١ً٦ ايضٛا  ٚاـبد : ٚرتهةٕٛ َة ،  ) فكةس٠
 دّ خاط١٦. ا٥ب١ َا إذا ناْت ايعباز٠ ص

  :ْٞفكةةساا ( ،  8َةةٔ ْةةٛ  االختٝةةاز َةةٔ َتعةةدد ٚرتهةةٕٛ َةةٔ )   دضةة١ً٦ ايطةةؤاٍ ايةةةا
رتهٕٛ َٔ زدع ايطؤاٍ ٚدزريف ردا٥ٌ يفظ١ٝ  َٔ رِٝٓٗ ردٌٜ ٚاذد ميةٌ اإلجار١ 

 ايضرٝر١.
   :مت إعةةداد جةدٍٚ ا ٛاصةةفاا رٓةةا٤  عًةة٢   إعةداد جةةدٍٚ َٛاصةةفاا االختبةاز ا عةةسيف

اا ٚنةةريو ؼدٜةةد األٚشإ ايٓطةةب١ٝ  ؼدٜةةد األٚشإ ايٓطةةب١ٝ يعٓاصةةس ا ٛعةةٛع 
 طتٜٛاا األٖداف ا عسف١ٝ األزريف )ايترنس ،ايفِٗ ،ايتببٝل، ايترًٌٝ( ، ٚذيو 
َةةٔ خةةيٍ ؼدٜةةد عةةدد األضةة١ً٦ ايةةيت رةةسربط رهةةٌ َٛعةةٛ  ٚعةةدد األضةة١ً٦ ايةةيت       
رةةةسربط رهةةةٌ َطةةةت٣ٛ َةةةٔ َطةةةتٜٛاا األٖةةةداف ا عسفٝةةة١ ، نُةةةا ٖةةةٛ َٛعةةةح يف      

 اؾدٍٚ ايتايٞ  :
 : جدٍٚ َٛاصفات االختباز املعسيف يًجاْب املعسيف يًسح١ً املعسف١ٝ (2جدٍٚ )

         ٚرٓا٤  ع٢ً اـبٛاا ايطةارك١ مت إعةداد ايضةٛز٠ األٚيٝة١ ييختبةاز ا عةسيف  ٗةازاا
 .رضُِٝ إضذلارٝح١ٝ ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل

 املٛضٛعات

دلُٛع  َطتٜٛات األٖداف 

األض١ً٦ 

يهٌ 

 َٛضٛع 

ايٛشٕ ايٓطيب 

يهٌ 

 حتًٌٝ تطبٝل  فِٗ ترنس  َٛضٛع

 %33 7 1 1 2 3 اضرتاتٝجٝات ايتعًِ عرب اإلْرتْت

 %19 4 1 0 1 2 َا١ٖٝ ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب

 %48 10 1 1 6 2 خطٛات تصُِٝ ايسح١ً املعسف١ٝ

 21 3 2 9 7 عدد األٖداف يهٌ َطت٣ٛ

 100 %14 %10 %43 %33 األٚشإ ايٓطب١ٝ 
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   مت ركةةدٜس دزجةة١ يهةةٌ فكةةس٠ ػٝةةآل      االختبةةاز ٚطسٜكةة١ ايتضةةرٝح:  ركةةدٜس دزجةة١
عًٝٗا ا ع١ًُ إجار١ً صرٝر١ ،ٚصةفس يهةٌ فكةس٠ رذلنٗةا دٚ يهةٌ إجارة١ة خاط٦ة١ ،        

 ع٢ً دٕ رهٕٛ ايدزج١ ايه١ًٝ ييختباز رطاٟٚ عدد َفسداا االختباز . 
     َفتةةةاح ايتضةةةرٝح :مت إعةةةداد َفتةةةاح يتضةةةرٝح االختبةةةاز ا عةةةسيف ٚٚعةةةيف إغةةةاز٠

ً٢ زقِ ايفكس٠ ايضرٝر١ع. 

   : ثاىًًا : ضبط االختبار 
 :صدم االختبار املعزيف 

اربعت ايباذةتني صدم ا ت٣ٛ دٚ ايضدم ايظاٖسٟ ييختبةاز ، ٚذيةو رعةسض     
االختبةةاز عًةة٢ فُٛعةة١ َةةٔ ا هُةةني يف فةةاٍ رهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ، ييضةةتفاد٠         

ز ٚايتعسف ع٢ً َد٣ ؼكٝةل  ٚاالضذلغاد رآزا٥ِٗ يف رعدٌٜ ايضٛز٠ ا بد١ٝ٥ ييختبا
َفسداا االختباز يألٖداف ا ٛعٛع١ ٚسلٛيٝتٗا، َٚد٣ دق١ صٝاغ١ ا فسداا ،ذٝةث  
قةةاَٛا رعُةةٌ رعةةدٜيا عًةة٢ االختبةةاز َةةٔ ذٝةةث ايضةةٝاغ١ ايطةة١ًُٝ ييختبةةةاز ٚمت          

 .إجسا٤ ايتعدٜيا ا بًٛر١ ،ٚرايتايٞ مت إعداد االختباز ا عسيف رضٛزر٘ ايٓٗا١ٝ٥

   :ثبات االختبار 
 SPSSؿطا  مباا االختباز مت اضتدداّ طسٜك١ ايتحص١٥ ايٓضف١ٝ يف رسْاَخ 

Statistics17.0    ( ٖٚةةٛ َعاَةةٌ مبةةاا ٜػةةرل إىل دٕ 0.  83،  ٚنةةإ َعاَةةٌ ايةبةةاا )
االختباز ع٢ً دزجة١ عايٝة١ َةٔ ايةبةاا . ممةا ٜةدٍ عًة٢ دٕ االختبةاز ميهةٔ دٕ ٜعبةٞ           

 رببٝك٘ ع٢ً ع١ٓٝ ايبرث َس٠ دخس٣ .ْفظ ايٓتا٥خ إذا َا دعٝد 

        إعداد بطاقُ تكًًه امليتج للجاىب املهارٍ ملهـارات تصـنًه إسـرتاتًجًُ الـزحالت املعزفًـُ عـرب
 الىيب:

قاَت ايبةاذةتني رإعةداد رباقة١ ركٝةِٝ ايسذًة١ ا عسفٝة١ عةدل ايٜٛةآل ا ٓتحة١ َةٔ           
عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل  ِقبةةٌ ا عًُةةاا رٗةةدف قٝةةاع ا ٗةةازاا األدا٥ٝةة١ يتضةةُِٝ ايسذًةة١ ا  

 يد٣ ا عًُاا، ٚقد َّس إعداد ٖرٙ ايبباق١ راإلجسا٤اا ايتاي١ٝ : 

 : بياء بطاقُ تكًًه امليتج 

            ؼدٜد اشلةدف َةٔ ايبباقة١  : ٜترةدد اشلةدف َةٔ رباقة١ ركٝةِٝ ا ٓةتخ يف قٝةاع
اؾاْآل ا ٗازٟ )األدا٥ٞ(  ٗازاا رضُِٝ ايسذًة١ ا عسفٝة١ عةدل ايٜٛةآل يةد٣ عٝٓة١       

 ايبرث .
 دٜةةد ا ضةةادز ايةةيت مت اغةةتكام ا ٗةةازاا  : مت إعةةداد ايكا٥ُةة١ يف عةة٤ٛ َساجعةة١     ؼ

 األدرٝاا  ا تعًك١ رتضُِٝ ايسذيا.
    ؼدٜد َفسداا ايبباق١: رعد َساجع١ األدرٝاا ايطارك١ ٚاإلعاز فٝٗةا ٚيف عة٤ٛ

اـضةةا٥ط ٚايهفاٜةةاا اإليهذلْٚٝةة١ يًف٦ةة١ ا طةةتٗدف١، دعةةدا ايبةةاذةتني ْطةةد١       
  .( َٗاز56٠اق١ ركِٝٝ ا ٓتخ ا عد َٔ قبٌ ا عًُاا ٚعددٖا )دٚي١ٝ َٔ رب

          ٌنُةةا مت صةةٝاغ١ رباقةة١ ايتكٝةةِٝ يف صةةٛز٠ فُٛعةة١ َةةٔ ايعبةةازاا ٚدَةةاّ نةة
عباز٠ َٓٗا َكٝاع ٜٛعح دزج١ ددا٤ نةٌ َعًُة١ يهةٌ َٗةاز٠ فسعٝة١ عًة٢ ايٓرةٛ        

 ايتايٞ :
 (1.)( َتٛفس)رٛفس ا ٗاز٠ 
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 (0. غرل َتٛفس ) 

دٕ رهٕٛ ، ٚٝاغ١ ا ٗازاا َساعا٠ ٚصف األدا٤ يف عباز٠ قضرل٠ ٚقد زٚعٞ عٓد ص   
دٕ ركةٝظ نةٌ عبةاز٠ ضةًٛنًا قةددًا ٚٚاعةرًا.        ، ٚايعباز٠ دقٝك١ ٚٚاعةر١ َٚةٛجص٠   

 ٚرٓا٤  ع٢ً اـبٛاا ايطارك١ مت إعداد ايضٛز٠ األٚي١ٝ يبباق١ ركِٝٝ ا ٓتخ  . 

 2  :  ضبط بطاقُ تكًًه امليتج  . 
١ :  قاَةت ايبةاذةتني رعةسض ايبباقة١ عًة٢ فُٛعة١       ايتدند َٔ صةدم ايبباقة  

َةةٔ ا هُةةني ا تدضضةةني يف فةةاٍ رهٓٛيٛجٝةةا ايتعًةةِٝ، ييضةةتفاد٠ ٚاالضذلغةةاد     
ٚقةد قاَةت ايبةاذةتني رتعةدٌٜ رباقة١      . رآزا٥ِٗ يف رعدٌٜ ايضةٛز٠ ا بد٥ٝة١ يًبباقة١    

    ٍ ، ذٝةةث  ركٝةةِٝ ا ٓةةتخ يف عةة٤ٛ َةةا ارفةةل عًٝةة٘ ايطةةاد٠ ا هُةةني ٚاـةةدلا٤ يف امجمةةا
اجتُعةةةت  زا٤ ايطةةةاد٠ ا هُةةةني عًةةة٢ َٓاضةةةب١ اضةةةتُاز٠ ركٝةةةِٝ ا ٓةةةتخ ا كذلذةةة١ يف    
انتطا  َٗازاا رضُِٝ ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل ، َيف إجسا٤ رعض ايتعدٜيا 

 ( َٗاز٠  يتظٗس رضٛزرٗا ايٓٗا١ٝ٥ .55عدد ا ٗازاا رعد إجسا٤ ايتعدٜيا ) ٚرًغ

غةةُٓت٘ َةةٔ َٗةةازاا رتعًةةل راؾاْةةآل ا عةةسيف    ٚيف عةة٤ٛ رٓةةا٤ ددٚاا ايبرةةث َٚةةا ر  
ٚاؾاْآل ا ٗازٟ،  نت اإلجارة١ عةٔ ايتطةاؤٍ األٍٚ شلةرا ايبرةث ْٚضة٘ " َةا َٗةازاا         
رضُِٝ إضذلارٝح١ٝ ايسذيا ا عسف١ٝ  عدل ايٜٛآل ا ساد إنطارٗا  عًُةاا اؿاضةآل   

 ا يٞ؟" . 

      ــرت ــٌ املك ــدرييب اإللهرتوى ــامج الت ــٌ للربى ــنًه التعلًن ــاو إدارَ  ب( التص ــِ ىظ ــائه عل الك
إلنساب معلنات احلاسب اآللٌ مهارات تصنًه إسرتاتًجًُ الزحالت املعزفًـُ     Moodleالتعله

 عرب الىيب:  
رعد ايسجةٛ  إىل منةاذد ايتضةُِٝ ايتعًُٝةٞ ا دتًفة١ اختةازا ايبةاذةتني منةٛذد         

ٚذيةةو يألضةةبا  ايتايٝةة١ : ٚعةةٛح خبةةٛاا ايُٓةةٛذد      ADDIEايتضةةُِٝ ايتعًُٝةةٞ  
ًطًٗا ، ٜٚعتدل منٛذد عاّ رعتُد غايب١ٝ ايُٓاذد ايطارك١ ع٢ً خبٛار٘ ، ٜٚغيف ٚرط

ايُٓةةٛذد إطةةازًا قةةددًا َٚٓظُةةًا َٚسْةةًا يتضةةُِٝ رةةساَخ ايتةةدزٜآل ، ٚرٓاضةةآل رًةةو         
،    Moodleاـبةةةٛاا رٓةةةا٤ ايدلْةةةاَخ ايتةةةدزٜ  ايكةةةا٥ِ عًةةة٢ ْظةةةاّ إداز٠ ا كةةةسزاا    

 ايبرث َٚٛادٙ. عاي١ٝ يبٓا٤ ددٚاا ايس١ْٚ ا ٜعتدل َٔ ايُٓاذد ذاا ٚركُٝٝ٘، ٚ

،   Analysisٜٚتهةةٕٛ ايُٓةةٛذد َةةٔ مخةةظ خبةةٛاا نةةةٌ ازلةة٘ ٖٚةةٞ : ايترًٝةةٌ  
،  Implementation، ايتٓفٝةةةةةر   Development، ايتبةةةةةٜٛس  Designايتضةةةةةُِٝ 

( ، ٚفُٝةةةا ًٜةةةٞ خبةةةٛاا رٓةةةا٤ ايدلْةةةاَخ     Rogers.2002. )  Evaluationايتكٝةةةِٝ 
 شلرا ايُٓٛذد:  ايتدزٜ  اإليهذلْٚٞ ٚفكًا

  أواًل : التحلًلAnalysis 
   ؼدٜةةةد ايف٦ةةةة١ ا طةةةةتٗدف١: ٖٚةةةةٔ َعًُةةةةاا اؿاضةةةةآل ا يةةةةٞ يًُسذًةةةة١ ايةاْٜٛةةةة١

ٖةةة ٚايفضةةٌ ايدزاضةةٞ ايةةةاْٞ ،   1432-1431مبرافظةة١ امجمُعةة١ يًعةةاّ ايدزاضةةٞ   
 (َع١ًُ . 30ٚرغِ ع١ٓٝ ايبرث )

    ؼًٝةةةٌ خضةةةا٥ط ا عًُةةةاا ٚاالذتٝاجةةةاا ايت  ٕ ا عًُةةةاا  دزٜبٝةةة١ يةةةدٜٗٔ : يهةةةٛ
ميةةةتًهٔ خًفٝةةة١ َعسفٝةةة١ عةةةٔ َةةةتيفرلاا ايدلْةةةاَخ ايتةةةدزٜ  ، فكةةةد اعتُةةةدا        ال
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ايبةةاذةتني اضةةتدداّ دضةةًٛ  ايتةةدزٜآل ايكةةا٥ِ عًةة٢ ايهفاٜةةاا ٚايةةرٟ ؼضةةٌ فٝةة٘ 
ا تدزر١ ع٢ً نفاٜاا رطتبٝيف رببٝكٗا عٓد إناَٗا ايدلْاَخ ايتدزٜ  رٓحةاح  

رةةايتدبٝط يًُٛاقةةف ٚؼًًٝةةٗا َةةيف األخةةر يف االعتبةةاز َعةةازف ا تدزرةة١ ا تضةة١ً  
 ( 244-242:  2005ٚركٛميٗا )األمحد ، 

       ٜؼًٝةةٌ ا ٗةةاّ )ا ةةاد٠ ايتعًُٝٝةة١ (: يف عةة٤ٛ األٖةةداف ايعاَةة١ يًدلْةةاَخ ايتةةدز
ٚاييت رتردد  يف : دٕ رهتطآل ا ع١ًُ ا عازف ايٓظس١ٜ يًسذًة١ ا عسفٝة١، ٚدٕ رٓةتخ    

يف رعًةةةةِٝ   WebQuestدزٚع رعًُٝٝةةةة١ إيهذلْٚٝةةةة١ َةةةةٔ خةةةةيٍ رٛظٝةةةةف ركٓٝةةةة١       
 اؿاضآل ا يٞ .

   قاَت ايباذةتني رتكطِٝ ا ت٣ٛ ايتدزٜ  إىل جاْبني، جاْآل َعسيف النتطا
ا ٗةازاا ا عسفٝة١  ٚجاْةةآل َٗةازٟ النتطةةا  ا ٗةازاا األدا٥ٝةة١ يتضةُِٝ ايةةسذيا      
ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل ، ٚقطَُّت نٌ جاْآل إىل ٚذداا رعًُٝٝة١  َضةيفس٠ ، ٜٚٛعةح    

 يٞ ايٛذداا ايتع١ًُٝٝ يًحاْآل ا عسيف ٚا ٗازٟ. اؾدٍٚ ايتا

 ( : حتًٌٝ احملت٣ٛ ايتدزٜيب ملٗازات تصُِٝ ايسحالت املعسف١ٝ عرب ايٜٛب 3جدٍٚ ) 

 ذلاٚز اجلاْب املٗازٟ  ذلاٚز احملت٣ٛ ايتدزٜيب املعسيف ّ

 ايػهٌ ايعاّ يًسح١ً املعسف١ٝ اضرتاتٝجٝات ايتعًِ عرب اإلْرتْت 1

 ايسحالت املعسف١َٝا١ٖٝ   2

ايعٓاصس ايس٥ٝط١ٝ يًسح١ً املعسف١ٝ : ٜٚتفسع َٓ٘ 

 َٗازات فسع١ٝ ٖٚٞ :

 ايصفخ١ ايس٥ٝط١ٝ 

 املكد١َ 

 امل١ُٗ 

 ايع١ًُٝ 

 املصادز 

 ِٝٝايتك 

 اخلامت١ 

 ًِصفخ١ املع 

 خطٛات تصُِٝ زح١ً َعسف١ٝ 3

 :  اضةةةتددَت ايبةةةاذةتني ْظةةةاّ إداز٠ ايةةةتعًِ َةةةٛٚدٍ  إَهاْةةةاا ايب٦ٝةةة١ ايتعًُٝٝةةة١
Moodle     ٖٔٚٚفكةةةةًا  صاٜةةةةاٙ َٚهْٛارةةةة٘ يتةةةةدزٜآل ا عًُةةةةاا إيهذلْٚٝةةةةًا ، ٚ ربضةةةةرل

را طتحداا ايتك١ٝٓ اؿدٜة١ اييت رعتُد ع٢ً اإلْذلْةت ، ٚايةيت ؽةتط مبحةاٍ     
عًُةةٗٔ َٚةةٔ خةةيٍ ربةةٜٛس ددا٥ٗةةٔ َٗٓٝةةا   ، رٗةةدف رٛظٝةةف رًةةو ايتكٓٝةةاا يف        

 عًُةةاا ا تةةدزراا  فةةاٍ ايتعًةةِٝ ٚدفٗةةا راؿضةةط ايدزاضةة١ٝ ،  ٚيتطةةتبٝيف ا    
ايبةةد٤ يف ايتةةدزٜآل  يف دٟ ٚقةةت َٚةةٔ دٟ َهةةإ  ضةةٛا٤  َةةٔ ايعُةةٌ دٚ ا ٓةةصٍ ، َةةٔ         
خيٍ اضتدداّ اؾٗاش ايػدضةٞ اـةاظ رٗةا دٚ دجٗةص٠ َعُةٌ اؿاضةآل ا يةٞ ،        
رٗةةدف انتطةةا  َٗةةازاا رضةةُِٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل رٛاضةةب١ ايب٦ٝةة١   

 ايتدزٜب١ٝ ا ض١ُُ شلرا اييفسض .

 ًًا : التصنًه ثاىDesign 
 ٜٚػٌُ :  

   : صٝاغ١ األٖداف ايتع١ًُٝٝ 
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    ُِٝؼدٜةةةةةد األٖةةةةةداف ايطةةةةةًٛن١ٝ اـاصةةةةة١ راؾاْةةةةةآل ا عةةةةةسيف  ٗةةةةةازاا رضةةةةة
إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل ، ذٝةةث مت ركطةةِٝ ٖةةرا اؾاْةةآل إىل    

 مي  ٚذداا رع١ًُٝٝ ، ٚؼدٜد األٖداف اـاص١ رهٌ ٚذد٠ . 
  ايطةةةةةًٛن١ٝ اـاصةةةةة١ راؾاْةةةةةآل ا ٗةةةةةازٟ  ٗةةةةةازاا رضةةةةةُِٝ ؼدٜةةةةةد األٖةةةةةداف

إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل ، ذٝةةث مت ركطةةِٝ ٖةةرا اؾاْةةآل إىل    
" 9ٚذةةدرإ رعًُٝٝتةةإ ، ٚؼدٜةةد األٖةةداف اـاصةة١ رهةةٌ ٚذةةد٠ . )ًَرةةل زقةةِ "   

 ؼدٜد األٖداف اـاص١ راؾاْآل ا عسيف ٚا ٗازٟ (
 ٤ ٚربةةٜٛس االختبةةاز دمٓةةا٤ إعةةداد ددٚاا ايبرةةث يف ربةةٜٛس فكةةساا االختبةةاز: مت رٓةةا

 َسذ١ً ضارك١ .
    إضةةةذلارٝح١ٝ ايتةةةدزٜآل : رغةةةُٔ ايدلْةةةاَخ ايتةةةدزٜ  اضةةةذلارٝحٝاا رعًُٝٝةةة١ مت

، ٚقةد مت ؼدٜةد إلضةذلارٝح١ٝ        Moodleرٓفٝرٖا راضتدداّ ْظاّ إداز٠ ايتعًِ 
د ايسجةٛ  إىل  ، ٚذيةو رعة     Moodleا تبع١ يًدلْاَخ ايتةدزٜ  راضةتدداّ ْظةاّ    

َةةةةةاٍ رضةةةةُِٝ إضةةةةذلارٝح١ٝ رعًُٝٝةةةة١ عاَةةةة٘ َةةةةٔ منةةةةٛذد ايتضةةةةُِٝ ايتعًُٝةةةةٞ  
( ، ذٝةةةث مت رضةةةُِٝ إضةةةذلارٝح١ٝ ردزٜبٝةةة١  اضةةةتٓادًا عًةةة٢ ذيةةةو   2003)مخةةةٝظ،

يف رػةةةهٌ عةةةاّ يف عًُٝةةة١ ايتةةةدزٜآل ،    ا ةةةةاٍ ، عٝةةةث رػةةةٌُ عًةةة٢ األضةةةًٛ  ا تبةةة     
ٖا راضةةتدداّ ٜتغةةُٔ ٖةةرا ايتضةةُِٝ عةةد٠ اضةةذلارٝحٝاا رعًُٝٝةة١ ٜةةتِ رٓفٝةةر      ٚ

ْظةةةةاّ َةةةةٛٚدٍ  ٖٚةةةةٞ : ايةةةةتعًِ ايةةةةرارٞ ،ايةةةةتعًِ ايتعةةةةاْٚٞ ، ايعضةةةةف ايةةةةرٖين         
 اإليهذلْٚٞ ، ؼًٌٝ ا ػهيا،  َٓتدٜاا ا ٓاقػ١. 

  ثالجًا : التطىيزDevelopment    
نُرتةة٣ٛ  Wordقاَةةت ايبةةاذةتني رتضةةُِٝ ا تةة٣ٛ ايتةةدزٜ  عًةة٢ رسْةةاَخ      

"ا تة٣ٛ  11ْػب١ ايتدزٜبٝة١ )ًَرةل زقةِ "   ردزٜ  َتهاٌَ ٜػٌُ ا اد٠ ايع١ًُٝ ٚاأل
رإربةا       Moodleايتدزٜ  يًدلْاَخ ( ٚرعد ذيو مت رٓفٝةرٙ إيهذلْٚٝةًا عًة٢ ْظةاّ     

 اـبٛاا ايتاي١ٝ :

  ٌخبٛاا ضةرل   (2)رضُِٝ ا دبط االْطٝارٞ يًدلْاَخ ايتدزٜ  : ٜٛعح ايػه
 :  Moodleايدلْاَخ ايتدزٜ  ايكا٥ِ ع٢ً ْظاّ 

  ٜٚػٌُ :  هذلْٚٞإيإْػا٤ َكسز 
 : ٌُإعداد َٛعٛعاا يًُكسز ٜٚػ 
  عسض ا اد٠ ايع١ًُٝ :   مت يف ٖرٙ اـب٠ٛ اضتدداّ ايدلاَخ ايتببٝك١ٝ يعسض

   Adobe acrobat Readerا اد٠ ايعًُٝة١ داخةٌ اؾًطةاا ايتدزٜبٝة١ ندلْةاَخ      
 ٜٚآل ا ٛجٛد٠ نُضدز يف ايٓظاّ . ٚصفر١  Moodleٚزفعٗا ع٢ً 

  ايتعًُٝٝةةةة١ : ٚمت عةةةةٔ طسٜةةةةل ٚعةةةةيف َٓتةةةةد٣ خةةةةاظ رتةةةةدٜٚٔ  إعةةةةداد األْػةةةةب١
 األْػب١ اؾُاع١ٝ يف نٌ جًط١ ردزٜب١ٝ.

         ، إعةةةداد ركةةةِٜٛ رٓةةةا٥ٞ إيهذلْٚةةةٞ )اختبةةةاز قضةةةرل ( رعةةةد نةةةٌ جًطةةة١ ردزٜبٝةةة١
ٚاؾدٍٚ ايتايٞ ميةٌ ضٝٓازٜٛ ايدلْاَخ ايتدزٜ  ٚفكًا يًددَاا ايةيت ٜكةدَٗا   

 :     Moodleْظاّ 
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   Moodle( : املدطط ايتفصًٝٞ يطٝٓازٜٛ ايربْاَج ايتدزٜيب ايكا٥ِ ع٢ً ْعاّ 4جدٍٚ )
 ايتٓطٝكات املطتدد١َ  ْٛعٗا   Moodleأدا٠  ايعٓصس ّ

 صٛز٠ َص١ُُ بايفٛتٛغٛب  صٛز٠ ًَدص عٓاٜٚٔ ز٥ٝط١ٝ 1

 إدزاجٗا نصٛز٠ َص١ُُ بايفٛتٛغٛب  َصدز صفخ١ ٜٚب أٖداف اجلًطات 2

 َصدز صفخ١ ٜٚب املاد٠ ايع١ًُٝ 3

(يْٛٗا )أضٛد َعًٌ( ايتأثريات 18ايعٓاٜٚٔ : حجُٗا)

 + تعب١٦ بٓفطجٞ(B)غاَل

(يْٛٗا )نخًٞ( ايتأثريات 14ايٓصٛص : حجُٗا)

 (B)غاَل

 األْػط١ 4

 املٓتد٣

 ْػاط

 18حجِ اخلط: 

 ايًٕٛ : امحس غاَل

 اختٝاز

 َٗاّ

 ذلادث١

 PDF, ًَفات PowerPointًَفات  َصدز زبط مبًف ًَفات ايتخٌُٝ 5

 , ايًٕٛ : أخطس14حجِ اخلط : َصدز ًَصك١ عٓاٜٚٔ فسع١ٝ 6

 ٜعٗس عٓٛإ ايسابط َصدز زبط مبٛقع زٚابط إْرتْت 7

 ْٗا١ٜ ايربْاَج ايتدزٜيب  ْػاط اَتخإ اختباز َسحًٞ 9

 فصٌ افرتاضٞ يًكا٤ات ايصٛت١ٝ املباغس٠ . ْػاط Wiziq يكا٤ات َباغس٠ 10

11 

تكِٝٝ ايربْاَج 

 ايتدزٜيب 

 فكسات ٚبدا٥ٌ  ْػاط  اضتبٝإ

Moodle 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Moodle( : رلطط ٖٝهًٞ يطري ايربْاَج ايتدزٜيب  يف ْعاّ   2غهٌ ) 
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   Moodleٚرٛعح ايضٛز٠ ايتاي١ٝ طسٜك١ رٓفٝر ضٝٓازٜٛ ا كسز ايتدزٜ  ع٢ً  

   Moodle( : احملت٣ٛ ايتدزٜيب ايكا٥ِ ع٢ً ْعاّ 3غهٌ )

ٚرعةةةد ربةةةٜٛس ايدلْةةةاَخ ايتةةةدزٜ  ٚانتُةةةاٍ َهْٛارةةة٘ مت عسعةةة٘ عًةةة٢ ايطةةةاد٠      
ٚايتةدزٜآل عةٔ       Moodleا هُةني يف فةاٍ ركٓٝةاا ايتعًةِٝ ٚاـةدلا٤ يف ْظةاّ       

" ( ٚقةةةد مت رعةةةدٌٜ رعةةةض ا هْٛةةةاا رٓةةةا٤  عًةةة٢ َيذظةةةارِٗ       4رعةةةد )ًَرةةةل زقةةةِ "   
ٚرٛصةةةةةةةةةٝارِٗ . ٚمت اعتُةةةةةةةةةاد ايدلْةةةةةةةةةاَخ ايتةةةةةةةةةدزٜ  عًةةةةةةةةة٢ ايةةةةةةةةةسارط ايتةةةةةةةةةايٞ       

:http://tech4majedu.org/Moodle   /  . 

اضةةتبيع١ٝ َةةٔ َعًُةةاا اؿاضةةآل  يًتدنةةد ٚقةةد مت ػسٜةةآل ايٓظةةاّ عًةة٢ عٝٓةة١ 
َةةةٔ ضةةةٗٛي١ اضةةةتدداّ ايٓظةةةاّ َٚةةةد٣ ضةةةيَت٘ َةةةٔ ا عٛقةةةاا ايتكٓٝةةة١ ناألخبةةةا٤    
ايدلف١ٝ دمٓا٤ ايغيفط ع٢ً اـةادّ اـةاظ رةا ٛقيف ، ٚقةد نةإ ذيةو َةٔ خةيٍ         

 ايتٛاصٌ اإليهذلْٚٞ رني ايباذةتني ٚا عًُاا .

   رابــعًا : التيفًذImplementation:   
ا سذًةة١ ضةةٝتِ ايتببٝةةل ا ٝةةداْٞ يًدلْةةاَخ ايتةةدزٜ  ايكةةا٥ِ عًةة٢ ْظةةاّ    يف ٖةةرٙ

Moodle    دٟ ردزٜآل َعًُاا اؿاضآل ا يٞ إلنطارٗٔ َٗازاا رضُِٝ ايسذيا ،
 ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل . ٚضٝتِ غسذٗا يف عٓضس رٓفٝر ػسر١ ايبرث.

  خامسًا :التكىيهEvaluation  : 
ٜٚةةتِ ايتكةةِٜٛ يًدلْةةاَخ ايتةةدزٜ  ا كةةذلح عًةة٢ َةةسذًتني يًتركةةل َةةٔ َٓاضةةب١  

 إضذلارٝح١ٝ ايتدزٜآل يف ايدلْاَخ نايتايٞ : 

 ٌوتته يف هذه املزحلُ تكىيه الربىامج نالتالٌ :) التهىيين(أواًل:التكىيه البيائ : 
 . ايتدند َٔ صدم ٚمباا ددٚاا ايبرث 

http://tech4majedu.org/moodle%20/
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        َّةةةٔ خةةةيٍ عةةةسض ايدلْةةةاَخ ايتةةةدزٜ  اإليهذلْٚةةةٞ ايةةةرٟ مت زفعةةة٘ عًةةة٢ ْظةةةا
Moodle   . ع٢ً عدد َٔ ا هُني  يًتدند َٔ صدم ا ت٣ٛ 

         ٔخيٍ ايتحسر١ االضةتبيع١ٝ يًدلْةاَخ ايتةدزٜ  اإليهذلْٚةٞ عًة٢ عٝٓة١ َة َٔ
 ا عًُاا قبٌ ايبد٤ يف رببٝل ايدلْاَخ .

    رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا ا عسفٝة١ عةدل       دمٓا٤ غسح اؾاْةآل ايٓظةسٟ  ٗةازاا
 .   Moodleايٜٛآل ع٢ً ْظاّ 

   : ٌثاىًًا : التكىيه البعدٍ )اليهائٌ( : وتته يف هذه املزحلُ تكىيه عنلًُ التدريب نالتال 
 .اضتُاز٠ ركِٝٝ ايدلْاَخ ايتدزٜ  ا سفك١ َع٘ يف ْٗا١ٜ ايدلْاَخ 
 اّ األضايٝآل اإلذضا١ٝ٥. رببٝل ددٚاا ايبرث ٚاضتدساد ايٓتا٥خ راضتدد 
  . ركدِٜ ايتٛصٝاا ٚا كذلذاا رٓا٤  ع٢ً رفطرل ايٓتا٥خ 

رهةٕٛ ايبةاذةتني قةد       Moodleٚرإناّ رضُِٝ ايدلْةاَخ ايتةدزٜ  ايكةا٥ِ عًة٢     
َةةةا ايتضةةةٛز ا كةةةذلح يًدلْةةةاَخ   دجارةةةت عًةةة٢ ايتطةةةاؤٍ ايةةةةاْٞ ايةةةرٟ ٜةةةٓط عًةةة٢ "    

ٞ  ايتةةدزٜ   ّ   اإليهذلْٚةة إلنطةةا  َعًُةةاا     Moodleيةةتعًِ  إداز٠ ا ايكةةا٥ِ ع٣ًٓظةةا
 "؟ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل اإضذلارٝح١ٝ ايسذيرضُِٝ اؿاضآل ا يٞ َٗازاا 

 مياقشُ ىتائج البحح وتفسريها: 
  : اختبار صحُ فزوض البحح 

الختبةةاز صةةر١ ايفةةسض األٍٚ َةةٔ فةةسٚض ايبرةةث ٚايةةرٟ ٜةةٓط عًةة٢ " ال رٛجةةد    
اا يف ايتببٝةةةل ايكبًةةةٞ  فةةةسٚم ذاا داليةةة١ إذضةةةا١ٝ٥  رةةةني َتٛضةةةط دزجةةةاا ا عًُةةة      

ٚايبعةةدٟ ييختبةةاز ا عةةسيف ا تعًةةل مبٗةةازاا رضةةُِٝ إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١  
 عدل ايٜٛآل"

ييختبةةةاز ا عةةةسيف     SPSS 17.0قاَةةةت ايبةةةاذةتني رسصةةةد ايٓتةةةا٥خ يف رسْةةةاَخ    
ايكبًةةٞ ٚايبعةةدٟ مةةِ  َعاؾتٗةةا إذضةةا٥ًٝا  َةةٔ خةةيٍ ذطةةا  ا تٛضةةباا ييختبةةاز   

-Tقبةةةةٌ ٚرعةةةةد ايتحسرةةةة١ ٚاالمسافةةةةاا ا عٝازٜةةةة١ ، ٚقةةةةد مت اضةةةةتدداّ اختبةةةةاز  ا         

test   ؿطا  دالي١ ايفسٚم رني َتٛضط فُةٛعتني َةسرببتنيPaired-Sample T-

Test َتٛضةةباا دزجةةاا ا عًُةةاا يف ايتببٝةةل ايكبًةةٞ  ، يتردٜةةد داليةة١ ايفةةسٚم رةةني
 .ٚايتببٝل ايبعدٟ ييختباز ا عسيف

 ( دالي١ ايفسٚم بني َتٛضطات دزجات املعًُات يف ايتطبٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ يالختباز 5جدٍٚ )

املتٛضط  ايعدد ايتطبٝل

 احلطابٞ

االحنساف 

 املعٝازٟ

دزج١ 

 احلس١ٜ

دالي١  اختباز  ت

 ايفسٚم

-قبًًٝا

 بعدًٜا

30 11.97 2.8 29 23.5 0.000* 

 0.01*  رعين دٕ َطت٣ٛ ايدالي١ عٓد 

َكازْة١  قُٝة١ ) ا(    ٚعٓةد ( 0.000 > 0.01ٜٚتغح َٔ اؾدٍٚ دٕ  ق١ُٝ ايدالية١ ) 
َٚطةت٣ٛ ايدالية١    29(عٓد دزج١ اؿس١ٜ 2.8( رك١ُٝ )ا( اؾدٚي١ٝ )23.5ا طٛر١ )

( ، لد دٕ ق١ُٝ )ا( ا طٛر١ دندل َٔ ق١ُٝ )ا( اؾدٚي١ٝ، ٖٚرا ٜعين دْ٘  0.01)
رٛجد فسٚم ذاا دالي١ إذضةا١ٝ٥ رةني ايتببٝةل ايكبًةٞ ٚايتببٝةل ايبعةدٟ ييختبةاز        
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ا عسيف يضاحل ايتببٝل ايبعةدٟ ، دٟ دْة٘ رٛجةد فاعًٝة١ يًُرتة٣ٛ ايتةدزٜ  ا عةسيف         
يتضةةُِٝ إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١   يف انتطةةا  ا عًُةةاا يًُٗةةازاا ا عسفٝةة١   

ٚرٓةةا٤  عًةة٢ ذيةةو ٜةةتِ زفةض ايفةةسض ايضةةفسٟ ٚقبةةٍٛ ايفةةسض ايبةةدٌٜ   عةدل ايٜٛةةآل. 
شلةةرا ايبرةةث ٚايةةرٟ ٜةةٓط عًةة٢ " رٛجةةد فةةسٚم ذاا داليةة١ إذضةةا١ٝ٥  رةةني َتٛضةةط        
دزجةةاا ا عًُةةاا يف ايتببٝةةل ايكبًةةٞ ٚايبعةةدٟ ييختبةةاز ا عةةسيف ا تعًةةل مبٗةةازاا          

 ١ ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل يضاحل ايتببٝل ايبعدٟ"رضُِٝ إضذلارٝحٝ

ٚالختباز صر١ ايفسض ايةةاْٞ َةٔ فةسٚض ايبرةث ٚايةرٟ ٜةٓط عًة٢" ال رٛجةد         
فسٚم ذاا دالية١ إذضةا١ٝ٥  رةني َتٛضةباا دزجةاا ا عًُةاا يف رباقة١ ركٝةِٝ ا ٓةتخ          

دل ايٜٛةآل  ا تعًك١  راؾاْآل ا ٗازٟ  ٗازاا رضُِٝ إضذلارٝح١ٝ ايسذيا ا عسفٝة١ عة  
 %  "85مبطت٣ٛ نهٔ ٜعادٍ 

مت زصةةد ايٓتةةا٥خ  ا تعًكةة١ راؾاْةةآل ا ٗةةازٟ يف رباقةة١ ركٝةةِٝ ا ٓةةتخ ا ضةةُِ َةةٔ  
،  ٚؼدٜةةد َطةةت٣ٛ إركةةإ ا عًُةةاا   SPSS Statics 17.0قبةةٌ ا عًُةةاا يف رسْةةاَخ 

%  85اؾاْآل ا ٗةازٟ  ٗةازاا رضةُِٝ إضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا ا عسفٝة١ عةدل ايٜٛةآل إىل         
( ،  ٚٚصف ا تٛضط اؿطارٞ ٚاالمساف ا عٝازٟ   55َٔ   47ٟ َا ٜعادٍ )ايدزج١ د

 شلا نُا ٖٛ َبني راؾدٍٚ ايتايٞ : 
( ايبٝاْات ايٛصف١ٝ بعد زصد ْتا٥ج املٓتج املصُِ ٚقٝاع َٗازات تصُِٝ إضرتاتٝج١ٝ ايسحالت 6جدٍٚ)

 املعسف١ٝ عرب ايٜٛب

 املتٛضط احلطابٞ ايعدد ايتطبٝل

االحنساف 

 املعٝازٟ

ايٓٗا١ٜ 

 ايصػس٣

ايٓٗا١ٜ 

 ايعع٢ُ

 3.3 51.7 30 ايبعدٟ

47 55 

 ايٓطب١ امل١ٜٛ٦

85% 100% 

ؿطةةا  داليةة١ ايفةةسٚم رةةني َتٛضةةط ايعٝٓةة١  T-Testٚقةةد مت اضةةتدداّ اختبةةاز  ا
، ٚذيةو يتردٜةد دالية١ ايفةسٚم رةني َتٛضةباا       T-test   One -Sampleٚامجمتُةيف  

دزجاا ا عًُةاا يف رباقة١ ركٝةِٝ ا ٓةتخ ا تعًكة١  راؾاْةآل ا ٗةازٟ  ٗةازاا  رضةُِٝ          
% ، ذٝةث رًيفةت دزجة١ اإلركةإ     85ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل عٓةد َطةت٣ٛ ايةتُهٔ    

عةةدل  يتكٝةةِٝ رباقةة١ ركٝةةِٝ ا ٓةةتخ  ٗةةازاا رضةةُِٝ إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١       
( ندزجةةة١ ْٗا٥ٝةةة١ . ٚاؾةةةدٍٚ ايتةةةايٞ ٜةةةبني داليةةة١ ايفةةةسٚم رةةةني    55َةةةٔ  47ايٜٛةةةآل )

 َتٛضباا دزجاا ا عًُاا يف رباق١ ركِٝٝ ا ٓتخ. 
 ( : دالي١ ايفسٚم بني َتٛضطات دزجات املعًُات يف بطاق١ تكِٝٝ املٓتج 7جدٍٚ )

 َتٛضط ايفسم ايدالي١ اإلحصا١ٝ٥ دزج١ احلس١ٜ اختباز   ت ايتطبٝل

 4.7 *0.000 29 7.83 بطاق١ تكِٝٝ املٓتج

  0.001دٟ عٓد َطت٣ٛ دالي١ *

( ٚ عٓةد َكازْة١  قُٝة١ )ا(    0.000 > 0.01ٜٚتغح َٔ اؾدٍٚ دٕ  ق١ُٝ ايدالية١ ) 
َٚطةت٣ٛ ايدالية١    29(عةٔ دزجة١ اؿسٜة١    2.8( رك١ُٝ )ا( اؾدٚي١ٝ )7.83ا طٛر١ )

( ، لد دٕ ق١ُٝ )ا( ا طةٛر١ دنةدل َةٔ قُٝة١ )ا( اؾدٚيٝة١ ، ممةا ٜؤنةد         0.01)
ع٢ً دْ٘ رٛجد فسٚم ذاا دالي٘ إذضا١ٝ٥ رةني َتٛضةباا دزجةاا ا عًُةاا يف رباقة١      
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ركٝةةِٝ ا ٓةةتخ َةةٔ قبةةٌ ا عًُةةاا يضةةاحل َةةد٣ انتطةةا  ا عًُةةاا  ٗةةازاا رضةةُِٝ         
   َ تٛضةةط دزجةةاا ا عًُةةاا يف  إضةةذلارٝح١ٝ ايسذًةة١ ا عسفٝةة١ عةةدل ايٜٛةةآل ، ذٝةةث رًةةغ 

( 51.7رببٝل َكٝاع ايبباق١ يًحٛاْآل ا ٗاز١ٜ ا تعًك١ رتضُِٝ ايسذًة١ ا عسفٝة١ )  
( ، نُا رًغ َتٛضط ايفسم رةني دزجةاا ا عًُةاا  ٗةازاا رضةُِٝ      47ٖٚٛ دع٢ً َٔ )

( ، ٜٚعةةةين ذيةةةو دٕ ا عًُةةةاا ذككةةةٔ َطةةةت٣ٛ     4.7إضةةةذلارٝح١ٝ ايسذًةةة١ ا عسفٝةةة١)  
(  دزجةاا . ٚرٓةا٤  عًة٢ ذيةو مت     4تٛضط ايةدزجاا نةإ انةدل  )   ايتُهٔ ذٝث دٕ َ

زفض ايفسض ايضةفسٟ ٚقبةٍٛ ايفةسض ايبةدٌٜ ايةرٟ ٜةٓط عًة٢ دْة٘ : رٛجةد فةسٚم           
ذاا دالي١ إذضا١ٝ٥  رني َتٛضباا دزجاا ا عًُاا يف رباق١ ركِٝٝ ا ٓتخ ا تعًكة١   

دل ايٜٛةآل مبطةت٣ٛ   راؾاْآل ا ٗازٟ  ٗازاا رضُِٝ إضذلارٝح١ٝ ايسذيا ا عسف١ٝ عة 
 %  85نهٔ ٜعادٍ 

  ًُإدارَ التعله الكائه علِ  ىظاو اإللهرتوىٌ ربىامج التدرييبالفاعلMoodle     إلنساب معلنـات
 عرب الىيب.الزحالت املعزفًُ  تصنًه إسرتاتًجًُاحلاسب اآللٌ مهارات 

، مت    Moodleيتردٜةةد فاعًٝةة١ ايدلْةةاَخ ايتةةدزٜ  ا كةةذلح ايكةةا٥ِ عًةة٢ ْظةةاّ     
 (149: 1984:)و٢ٝ ٖٓداّ،  راضتدداّ ا عادي١ ايتاي١ٝقٝاع ايفاع١ًٝ 

 ع١ًٝ =اايف
 ع –ظ 

 ع –د 

 ايبعدٟ     ايكٝاع  عًُاا يفذٝث ظ = َتٛضط دزجاا ا  

 .ايكبًٞايكٝاع  عًُارفٞذٝث  ع = َتٛضط دزجاا ا  

 ييختباز ا عسيف .                       ذٝث  د  = ايدزج١ ايٓٗا١ٝ٥  

( دْةة٘ نًُةةا اقذلرةةت ْطةةب١ ايفاعًٝةة١ َةةٔ ايٛاذةةد   149: 1984ٚقةةد اقةةذلح )ٖٓةةداّ ، 
ايضرٝح; مبتت ايفاع١ًٝ ، ٚاؾدٍٚ ايتايٞ ٜٛعح ْطب١ فاع١ًٝ ايدلْاَخ ايتةدزٜ   

   Moodleا كذلح ايكا٥ِ ع٢ً ْظاّ 
 املكرتح( : ْطب١ فاع١ًٝ ايربْاَج ايتدزٜيب 8جدٍٚ)

 ايدالي١ ْطب١ ايفاع١ًٝ ايدزج١ ايٓٗا١ٝ٥ املتٛضط ايتطبٝل

 6.4 ايكبًٞ ) ع(

 داٍ إحصا٥ٝا 0.82 21

 18.4 ايبعدٟ )ص(

( ٖٚٞ ْطب١ قسٜبة١  0.82( دٕ ْطب١ ايفاع١ًٝ رطاٟٚ )4-4ذٝث ٜٛعح اؾدٍٚ )
جدًا َٔ ايٛاذد ايضرٝح ، ممةا ٜةدٍ عًة٢  فاعًٝة١ ايدلْةاَخ ايتةدزٜ  ايكةا٥ِ عًة٢         

إلنطةةةا  َعًُةةةاا اؿاضةةةآل ا يةةةٞ َٗةةةازاا رضةةةُِٝ إضةةةذلارٝح١ٝ    Moodleْظةةةاّ 
 ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل . 

 :تفسري ومياقشُ اليتائج 
َةٔ خةةيٍ َعاؾةة١ ايبٝاْةةاا إذضةةا٥ٝا مت ايتركةةل َةةٔ صةةر١ ايفةةسٚض ٚناْةةت   
يضاحل ايتببٝل ايبعدٟ، نُا مت ذطا  ْطب١ ايفاع١ًٝ يًدلْاَخ ٚاييت رةدٍ عًة٢   

       ّ إلنطةةةا      Moodleفاعًٝةةة١ ايدلْةةةاَخ ايتةةةدزٜ  اإليهذلْٚةةةٞ ايكةةةا٥ِ عًةةة٢ ْظةةةا
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عسفٝة١ عةدل ايٜٛةآل.    َعًُاا اؿاضآل ا يٞ َٗازاا رضُِٝ إضةذلارٝح١ٝ ايةسذيا ا   
ٚقد درت ٖرٙ ايٓتا٥خ َتٛافك١ َيف  االػةاٙ ايعةاّ يٓتةا٥خ ايدزاضةاا ايطةارك١ يف ٖةرا       

 امجماٍ .

ٚقةةةةد مت رةةةةدزٜآل َعًُةةةةاا اؿاضةةةةآل ا يةةةةٞ عًةةةة٢ انتطةةةةا  َٗةةةةازاا رضةةةةُِٝ         
إضذلارٝح١ٝ ايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل ، نٗٝدًا الضتدداَٗا يف ايتعًةِٝ ٚرٗةدف   

  ٔ ْاقةةٌ يًُعًَٛةة١ إىل َسغةةد َٚٝطةةس َٚٛجةة٘ يعًُٝةة١ ايةةتعًِ،       ؼٜٛةةٌ دٚز ا عًةةِ َةة
رًبٝةةة١ً ؿاجةةةاا ا ؤضطةةةاا ايتعًُٝٝةةة١ يتببٝةةةل ا طةةةتردماا ايتهٓٛيٛجٝةةة١  رٗةةةدف   

 ػٜٛد ا دسجاا ايتع١ًُٝٝ . 

   Moodleٚميهةةٔ رفطةةرل فاعًٝةة١ ايدلْةةاَخ ايتةةدزٜ  ا كةةذلح ايكةةا٥ِ عًةة٢ ْظةةاّ      
  ٝ ِ إضةةذلارٝح١ٝ ايةةسذيا ا عسفٝةة١  إلنطةةا  َعًُةةاا اؿاضةةآل ا يةةٞ َٗةةازاا رضةةُ

 عدل ايٜٛآل  مبا ًٜٞ : 

         اٖتُاّ ا عًُةاا رتٛظٝةف ايتكٓٝةاا اؿدٜةة١ يف ايتعًةِٝ ، ٚزغبةتٗٔ يف َٛانبة١
 ايعضس َٔ خيٍ ركدِٜ رعًِ إيهذلْٚٞ فعاٍ . 

   ٔذةةسظ ا عًُةة١ عًةة٢ ايتُٓٝةة١ ا ٗٓٝةة١ ،ٚنطةةس ايةةسٚرني ا طةةتددّ يف ايتةةدزٜآل َةة
 إىل َسغد٠ َٚٝطس٠ َٚٛج١ٗ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .  خيٍ ؼٌٜٛ دٚز ا ع١ًُ

        ِٜدعةةِ إداز٠ ايتةةدزٜآل ايذلرةةةٟٛ ٚاإلغةةساف ايذلرةةٟٛ  يًُعًُةةةاا َةةٔ خةةيٍ ركةةةد
 غٗاد٠ اجتٝاش ايدلْاَخ ايتدزٜ  ٚغٗاد٠ إْتاد زذ١ً َعسف١ٝ عدل ايٜٛآل. 

   إهارٝةةة١ ا عًُةةةاا مةةةٛ ايُٓةةةٛ ا ٗةةةين ايةةةرارٞ ، ٚفةةةل ضةةةسعتٗٔ ايرارٝةةة١ َٚٓاضةةةب١
ضاع١ ، مما ٜتٝح شلا اختٝاز  24ف ا ٝب١ رٗٔ،  فايٓظاّ ٜعٌُ ع٢ً َداز ايظسٚ

 .  Moodleايٛقت ا ي٥ِ يًتدز  ع٢ً ا ت٣ٛ ايتدزٜ  ا دزد  يف 
     ركطِٝ ا ت٣ٛ ايتدزٜ  إىل جًطاا ردزٜب١ٝ عٝث رػٌُ نةٌ جًطة١ ردزٜبٝة١

عًةةة٢  دٖةةةداف ٚدْػةةةب١ رببٝكٝةةة١ َٚةةةٛاد عًُٝةةة١ هةةةآل رعًُٗةةةا ، يًتطةةةٌٗٝ عًةةة٢   
 ا عًُاا يف ع١ًُٝ ايتدزٜآل . 

      ) َٔرٛفس رفاعٌ َتعدد ا طتٜٛاا ، ٚرعدد دضايٝآل ايتفاعةٌ )َتةصأَ ٚغةرل َتةصا
ٜةدعِ عًُٝة١ ايةتعًِ ايتػةازنٞ  َةٔ خةيٍ إراذة١         ، مما    Moodleداخٌ ْظاّ 

ا دزرةة١ رسٜةةدٖا اإليهذلْٚةةٞ يًتٛاصةةٌ ، ٚٚجةةٛد فضةةٌ افذلاعةةٞ  ٚغسفةة١ قادمةة١       
 يًُتدزراا  ٚؼدٜد َٛاعٝد ايًكا٤اا رني ا دزر١ ٚا عًُاا .

      ٚجةةٛد اختبةةازاا ذارٝةة١ فٛزٜةة١ ايتضةةرٝح نتكةةِٜٛ َسذًةةٞ يتتةةاريف ا عًُةة١ َةةد٣
 ٗازاا ا تعًك١ رايسذيا ا عسف١ٝ عدل ايٜٛآل . نهٓٗا َٔ انتطا  ا 

   ٘ردد١ٜ ا دزر١ ألدٚاز جدٜد٠ عُٔ ايتدزٜآل اإليهذلْٚٞ فٗٞ َٝطس َٚسغد َٚٛجة
 يع١ًُٝ ايتدزٜآل . 

  : تىصًات البحح 
 يف ع٤ٛ َا دضفسا عٓ٘ ْتا٥خ ايبرث ميهٔ اقذلاح ايتٛصٝاا ايتاي١ٝ :

    ا يف نًٝةةاا ايذلرٝةة١ ايتةةدزٜآل  هةةآل دٕ رتغةةُٔ رةةساَخ إعةةداد ا عًُةةني ٚا عًُةةا
 ع٢ً اضذلارٝحٝاا  رٛظٝف اإلْذلْتفٞ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.
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       ٍٛهآل دٕ ٜطع٢ ايكاد٠ ايذلرٜٕٛٛ يف ا ؤضطةاا ايتعًُٝٝة١ إىل ريفةٝرل ايٓظةس٠ ذة
َسنصٜةةة١ ا عًةةةِ َةةةٔ خةةةيٍ  دعةةةِ دٚز ا عًةةةِ يف ايتعًةةةِٝ اإليهذلْٚةةةٞ نُسغةةةد     

 َٚٝطس َٚٛج٘ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.
 عًُةةني ٚا عًُةةاا دمٓةةا٤ اـدَةة١  يف ايتٛجةة٘ مةةٛ ايتةةدزٜآل اإليهذلْٚةةٞ    ؼفٝةةص ا 

 عدل ايػبهاا ، دٚ راضتدداّ اؿكا٥آل اإليهذل١ْٝٚ ، يصٜاد٠ ايُٓٛ ا ٗين  . 
       رةةةٛفرل ر٦ٝةةة١ َتهاًَةةة١ َادٜةةةًا ٚرػةةةسًٜا يتٛظٝةةةف اضةةةذلارٝحٝاا ايةةةتعًِ اؿدٜةةةة١

 ِ عدل اإلْذلْت. ٚدفٗا َيف ا طتردماا ايتهٓٛيٛج١ٝ ناضذلارٝحٝاا ايتعً
    إعةةةداد دٚزاا ردزٜبٝةةة١ يًُعًُةةةني ٚا عًُةةةاا ظُٝةةةيف َساذةةةٌ ايتعًةةةِٝ ٚكتًةةةف

 دْٛاع٘ يًتدزٜآل ع٢ً  َٗازاا ايتعًِ عدل ايػبهاا . 

 قـائنُ املزاجع: 
 ( 2009إمساعٌٝ, ايػسٜب شاٖس )ايكااٖس٠   , ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ.َٔ ايتطبٝل إىل االحرتاف ٚاجلٛد٠

عامل ايهتب .

 ,ايكاٖس٠: داز ايهتاب اجلاَعٞ., تهٜٛٔ املعًُني َٔ اإلعداد إىل ايتدزٜب( 2005خايد ط٘) األمحد

 (2009ايبخس١ٜ , صف١ٝ بٓت ضًطإ بٔ ضٝف ) يًُعًِ ٚأغٝا٤  ايٜٛب نٜٛطت

26 - 25ص   , ,47, ع 7ع  عُإ, -دل١ً ايتطٜٛس ايرتبٟٛ أخس٣

 (ٞ1428احلسبٞ, ذلُد صٓت صاحل احلسب )ٖا( ٞ ِ اإليهرتْٚ (ٚدٚزٖا يف  أْع١ُ إداز٠ ايتعً

.ٚزقاا١ عُااٌ يف ايًكاا٤ ايجاااْٞ عػااس ي غااساف  تفعٝاٌ االتصاااٍ يف ايعًُٝاا١ ايرتبٜٛاا١ ٚايتعًُٝٝا١   

ٖا .1451428-12ايرتبٟٛ مبٓطك١ تبٛى 

 (ٕ2011ايصْبكٞ ,حٓإ ضًُٝا )ْٞٚاألزدٕ:عُإ .داز املطري٠ 1.ط ايتدزٜب اإليهرت .

 ( أْع١ُ إداز٠ املكسزات يف َؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ".ايتعًِٝ عٔ 2005ايعُٛدٟ,ضعٝد بٔ ذلُد".)

:أَاْاا١ جلٓاا١ َطاا٦ٛيٞ ايتعًااِٝ عاأ بعااد ظاَعااات  بعااد بااني ايٓعسٜاا١ ٚايتطبٝل.جاَعاا١ ايهٜٛاات

َٚؤضطات ايتعًِٝ ايعايٞ يدٍٚ اخلًٝج ايعسبٞ.

 ( .1429ايفكٝ٘, دالٍ محد عبداهلل  .)تدزٜب املعًُات ع٢ً اضتدداّ غبه١ اإلْرتْات   ٚاقع بساَجٖا

.زضااااي١ َاجطاااتري غاااري  يف ايتعًاااِٝ َااأ ٚجٗااا١ ْعاااس َااادٜسات املااادازع ٚاملٛجٗاااات ايرتبٜٛاااات  

َٓػٛز٠.جاَع١ املًو ضعٛد: ايسٜاض.

  ( 2007ايهاابري , عُااس أمحااد )     ايتاادزٜب ٚايتهااٜٛٔ عاأ بعااد يف ضااٝام ايتكٓٝااات املتطااٛز٠ يًتاادزٜب

دَاا١ يًٓااد٠ٚ ايكَٛٝاا١ حااٍٛ ايتعًااِٝ ٚايتاادزٜب املٗاا  اإليهرتْٚااٞ.يف     . ٚزقاا١ عُااٌ َك  ٚايتهااٜٛٔ

 يٝبٝا  طسابًظ :( 2007/  12/  27 – 25ايفرت٠ َٔ )

     (فاعًٝاا١ اياارباَج ايتدزٜبٝاا١  ( 2009املطاعٓٝاا١, جااٛاٖس بٓاات مجٝااع; املطاعٓٝاا١, )طاا١ بٓاات محااد

.91 – 81, ص24ع ,عُإضًط١ٓ -. زضاي١ ايرتب١ٝاخلاص١ باإلمنا٤ املٗ  ع٢ً أدا٤ املعًُات

 ( ًٞ2010املٛضٟٛ,ع ) يف تطٜٛس املٛازد ايبػس١ٜ يف قطاع ايتعًِٝ يف ٘ ايتدزٜب اإليهرتْٚٞ ٚتطبٝكات

. ايٓاااد٠ٚ األٚىل يف تطبٝكاااات تكٓٝااا١ االتصااااالت ٚاملعًَٛاااات يف ايتعًاااِٝ ٚايتااادزٜب     دٍٚ اخلًاااٝج

١ املًو ضعٛد :ايسٜاض  ( .قطِ تكٓٝات ايتعًِٝ .ن١ًٝ ايرتب١ٝ .جاَع1442010-12.بتازٜخ )
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  ,(2005املبازى, أمحد);عبد اهللاملٛض٢ ِ ,ايسٜاض ,َؤضط١ 1.طاألضظ ٚايتطبٝكات اإليهرتْٚٞايتعً

 غبه١ ايبٝاْات.

   ( 2007بطااْٝٛٞ ,عباااد احلُٝااد )  ٍ , ايكااااٖس٠ : داز ايهتاااب 1.ط ايتعًاااِٝ اإليهرتْٚااٞ ٚايتعًاااِٝ اجلااٛا

ايع١ًُٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع.

  ( اجتاٖات أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ باجلاَعات ايطعٛد١ٜ حناٛ اضاتدداّ   2010)حطني ,ٖػاّ بسنات

ْعاّ إداز٠ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ جطاٛز. ايٓاد٠ٚ األٚىل يف تطبٝكاات تكٓٝا١ االتصااالت ٚاملعًَٛاات يف       

( .قطااِ تكٓٝااات ايتعًااِٝ .نًٝاا١ ايرتبٝاا١ .جاَعاا١ املًااو      1442010-12ايتعًااِٝ ٚايتاادزٜب .بتااازٜخ )  

ضعٛد :ايسٜاض

 ايتدزٜب عٔ بعد .َاٖٝتا٘ .ٚاقعا٘ .َطاتكبٌ اضاتدداَ٘ يف ايارباَج      ( 2008) إبساِٖٝاغد , ذلُد ز

185:216. ص  52.دل١ً َطتكبٌ ايرتب١ٝ . اجملًد ايسابع عػس . عايتدزٜب١ٝ 

 بسْاَج َكرتح يت١ُٝٓ َٗاازات َعًُاٞ املسحًا١ ايجاْٜٛا١     (. 2007)شٜد ,مجاٍ دزِٖ أمحد ضعٝد

. أنادمي١ٝ ايطادات يًعًَٛاإلداز١ٜ.َصسٛيٛجٝاايتعًِٝ ايسق١ُٝيف دلاٍ اضتدداّ تهٓ

  ايتُٓٝا١ املٗٓٝا١ يًُعًاِ ٚاالجتاٖاات املعاصاس٠ فاعًٝا١ ٚتفعٝاٌ.        ( 2010) دعبد اجملٝضعٛد , ْعُت

, َاأ 2011, 3 10. تااازٜخ االضاارتداد   عااح َكاادّ يف املااؤمتس ايعًُااٞ حااٍٛ املعًااِ ٚحتاادٜات ايعصااس    

َٛضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛع١ ايتعًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِٝ ٚايتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادزٜب:   

  ( َهتااب ايرتبٝاا١ ايعسبااٞ ياادٍٚ اخلًااٝج اضاارتجع بتااازٜخ    2010ضااعٝد , َٓاااز ) عًاا٢ ايااسابط    10/ 10/ 30

 .  ايتايٞ 

   (ِٝ2009ضااخاٟٚ,بَٝٛٞ ذلُااد ;حطااني , ضااالَ٘ عبااد ايععاا )  ٌايتُٓٝاا١ املٗٓٝاا١ يًُعًُااني َاادخ

.ايكاٖس٠ : داز ايفهس ايعسبٞ. 1طجدٜد حنٛ إصالح ايتعًِٝ.

 (2005عبد احلُٝد ,ذلُد )َصس:ايكاٖس٠ .عامل ايهتب. 1.ط ايتعًِٝ عرب ايػبهات َٓع١َٛ.

  ( ٕايبخااح 2006عبٝاادات, ذٚقااا ),ًُٞايع  ٘ :عُااإ إغااساقات يًٓػااس    3.ط َفَٗٛاا٘ , أدٚاتاا٘, أضااايٝب

ٚايتٛشٜع.

 ( 2009عجُإ, ايػخات ضعد )     (ايسحالت املعسفٝا١ عارب غابه١ املعًَٛاات ايدٚيٝا١:)  

-غاااابه١-عاااارب-املعسفٝاااا١-/ايااااسحالت:َكاياااا١ َتااااٛفس٠ عًاااا٢ 

#-ايدٚي١ٝ-املعًَٛات

 ( 2007عط١ٝ , ذلُد عبدايسؤٚف .)  ايتدزٜب اإليهرتْٚٞ يًُعًُني َٚتطًبات تطبٝك٘ مبصاس يف

. 47-3ص  , 2ج 133دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ,جاَع١ األشٖس , ع  خربات بعض ايدٍٚ. ض٤ٛ

 ( 2011عُاز,حازص )       ٞ . بٛابا١ نٓاْا١   تُٓٝا١ املعًاِ َٗٓٝاًا يف ظاٌ اضارتاتٝجٝات اياتعًِ اإليهرتْٚا

 َتٛفس٠ ع٢ً  َكاي١ 1452011أْٚالٜٔ . مت اضرتجاعٗا بتازٜخ 

 

http://www.abegs.org/Aportal/Article/ShowDetails?id=1080
http://knol.google.com/k/الرحلات-المعرفية-عبر-شبكة-المعلومات-الدولية-webquest
http://knol.google.com/k/الرحلات-المعرفية-عبر-شبكة-المعلومات-الدولية-webquest
http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/topics/87361#http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/topics/87361/posts/244108
http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/topics/87361#http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/topics/87361/posts/244108
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 (2009عُاغ١ , ذلُد عبدٙ زاغب )       تطاٜٛس أدا٤ َعًُاٞ احلاضاب يتصاُِٝ ايتعًاِٝ اإليهرتْٚاٞ يف

.39 - 5, ص 1, ع 19َصس , َج  - عصس ايٜٛب 

  االتصاااااااٍ اإليهرتْٚااااااٞ ٚتهٓٛيٛجٝااااااا ايتعًااااااِٝ( 2005اجلٓاااااادٟ ,عًٝااااااا٤) الٍ ,حيااااااٞ شنسٜااااااا 

.ايسٜاض:َهتب١ ايعبٝها3ٕ.ط

   ( ٕٚ2009ٖٓداٟٚ , أضا١َ ضاعٝد ٚخخاس )    ايكااٖس٠   تهٓٛيٛجٝاا ايتعًاِٝ ٚاملطاتخدثات ايتهٓٛيٛجٝا١.

:عامل ايهتب.

  مياْٞ ,ٖٓا٤ ِ ٞ ( ايتادزٜب  2006) إباساٖٝ ٚحتادٜات ايعصاس ايسقُاٞ , اجلُعٝا١ ايطاعٛد١ٜ       اإليهرتْٚا

 َٔ   52011 4ي داز٠ , اضرتجعت بتازٜخ 

 Cole, j&Foster, h. (2008) UsingMoodle  , usa: O’Reilly Media. 

 Dodge, B. (2002). Adapting and Enhancing Existing WebQuests. 

Retrieved,15,3, 2011 from : 

http://webquest.sdsu.edu/adapting/index.html 

 Halat, E(2008a): A Good Teaching Technique: WebQuests, A 

Journal  of Educational Strategies, v81, n3, p109-112. 

 Polly, D., Ausband, L. (2009). Developing Higher-Order Thinking 

Skills through WebQuests. Journal of Computing in Teacher 

Education, Volume 26/ Number 1, 6 

 

 

http://www.sma.org.sa/pdf/55/7.pdf
http://webquest.sdsu.edu/adapting/index.html

