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أثر اتدامام لميمل الدر اة ايتللاة ليدميت ايل در  ل لطلب الصف الماشر فل 

  الدحصال  الدف ار اي ماعل  م لة ال ويت

 إعــداد
 حسين جمعان صعفك المطيري 

 إشـراف 
  الدكتور جودت أحمد المساعيداألستاذ 

 
 ملخصال

 
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام معلمي التربية اإلسالمية للتعلم اإللكتروني 

ولتحقيق هذا الهدف قام . لطالب الصف العاشر في التحصيل والتفكير اإلبداعي بدولة الكويت
ادة التربية اإلسالمية للصف الباحث بإعداد اختبار تحصيلي حول إحدى الوحدات الدراسية لم

 .العاشر وتبنى اختبار التفكير اإلبداعي الذي وضعه تورانس
 

وقام الباحث بالتحقق من الصدق الظاهري لإلختبارين بعرضهما على لجنة من المحكمين 
ين من ذوي الخبرة الطويلة، كما تّم وبعض المعلمين والمشرفين التربويمن بعض أساتذة الجامعات 

واستخدام (. 31) تحصيلي باستخدام معادلة كودر ريتشاردسونختبار المل الثبات لإلحساب معا
ختبار التحصيلي بالنسبة لإل، (18.2)التفكير اإلبداعي  حيث بلغ األختبار معامل ارتباط بيرسون 

كما عمل الباحث كذلك على تحضير ثالثة دروس  . لختبار التفكير اإلبداعي أيضاا ( 18.2) و
 .لتربية اإلسالمية حسب طريقة التعلم اإللكتروني غير المتزامنمن مقرر ا

طبق  بدولة الكويت الذكور الصف العاشر البمن ط( 01)عينة الدراسة من وتألفت  
لختبار فرضيات  (ANCOVA)استخدم تحليل التباين المصاحب و ، الباحث عليهم الختبارين

 : الدراسة، وأظهرت النتائج ما يلي



 ك

 

 

بين المتوسطين الحسابيين المعدلين على اختبار التحصيل  ائياا إحص ل  دا فرق  وجود  .0
البعدي في مادة التربية اإلسالمية، يعزى لطريقة التدريس، ولصالح الطلبة الذين درسوا 
حسب طريقة التعلم اإللكتروني، عند مقارنتهم مع أقرانهم الذين درسوا حسب الطريقة 

 .العتيادية

ى اختبار التفكير بين المتوسطين الحسابيين المعدليين عل إحصائياا  دال   فرق  وجود  .3
يعزى لطريقة التدريس، ولصالح الطلبة الذين درسوا حسب طريقة  اإلبداعي البعدي

 الذين درسوا حسب الطريقة اإلعتياديةالتعلم اإللكتروني، عند مقارنتهم بأقرانهم 
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ABSTRACT 

This study aimed at inquiring The effect of using E-Learning by 

Islamic education teachers to tenth grade male students, on their 

achievement and creative thinking in the State of Kuwait.  to achieve this 

objective, the researcher developed an achievement test and adapted the 

Torrance Creative Thinking Test. 

 

  The researcher assured the surface validity of the two tests by 

distributing them to a group of jury from some university faculty members 

and some educational supervisors and teachers who have a long experience 

in teaching. 

 

To insure the reliability of the two tests, the researcher calculate 

them by using Kuder-Richardson Formula and it was (0.83 ). He also used 

the Pearson correlation coefficient to calculate the creative thinking test 

reliability, and it was also (0.83). 

 



 م

 

 

The researcher also prepared three lessons of Islamic Education 

course according to the Asynchronous E-Learning Method. 

The Sample of the study consisted of (50) Kuwaiti female tenth grade 

students. ANCOVA has been used to test the study hypotheses. The results 

showed the followings:  

 

1. There was a statistical significant difference between the two 

modified means on the post-test of the Islamic Education Course 

achievement test, due to the teaching method, in favour of the 

students who studied according to the E-Learning method, when they 

compared with their peers who studied according to the regular 

method. 

 

2. There was a statistical significant difference between the two 

modified means on the post-test of the Torrance Creative Thinking 

Test, due to the teaching method, in favour of the students who 

studied according to the E-Learning method when they compared to 

the students who studied according to the regular method. 
   

 

 

 



 

  

 ( 111) سورة طه  
 

 



 

 الفصل األول

 مقدمة عامة للدراسة

 تمهيد

الفرد إلى التأمل واالستنتاج واستخدام العقل في التفكير الحنيف وجه الدين اإلسالمي 

لى السماء كيف رفعت. أفال ينظرون إلى األبل كيف خلقت: " اإلبداعي،  قال تعالى  لى . وا  وا 

كثيرة في القرآن الكريم والسنة  وهناك مواقع". أفال يعقلون: "، وقال تعالى"األرض كيف سطحت

التي تحث الفرد على التفكير اإلبداعي، كما أن االتجاهات التربوية الحديثة الشريفة النبوية 

المرتكزة على االقتصاد المعرفي وتنمية عادات العقل أكدت على التفكير اإلبداعي من خالل 

مرتكزة على استخدام  ،قويماستخدام مهارات التفكير العليا من تطبيق وتحليل وتركيب وت

 . الوسائل التكنولوجية وخاصة االلكترونية منها

ويمثل التفكير اإلبداعي أرقى درجات  التفكير عند المتعلمين، حيث يشجعه على الربط 

فالتفكير . واالستنتاج والتفسير القائم على فهم البنية المفاهيمية للعمليات العقلية لدى المتعلم

نتاج الجديد والمناسب منها اإلبداعي يركز عل ى دمج الخبرات السابقة للمتعلم،  ومعالجتها،  وا 

 (.7891المنسي، ) 

ولقد تطورت التكنولوجيا بصورة عامة وتكنولوجيا التعليم واالتصاالت ونظم المعلومات         

على وجه الخصوص، بالتوافق مع التطورات في مجاالت الحياة المختلفة، وانعكس ذلك بشكل 

إذ زاد واضح على تطور نظم التعليم المتعددة،  فظهر التعليم المبرمج، والتعليم االلكتروني، 

القرن الحادي والعشرين التي تتصف بالتقدم التقني، فترة بداية بدرجة كبيرة في االهتمام بهما 



2 

 

 

تطورات تستوعب ، بحيث والتقنية والتغيرات السريعة، والتحوالت الجوهرية في التطبيقات العلمية

 (.0222محمد، ) العصر المنتنوعة وتغيراته الكثيرة 

م المعاصرة التي تتطور بشكل مستمر تزامنا مع يويعتبر التعلم االلكتروني من المفاه     

تطورات العصر ليشمل أدوات ووسائل التعلم والتعليم المعتمدة على التكنولوجيا في معظم 

ظهر مفهوم التعلم االلكتروني ونما وتطور من  ، لذا  .مجاالت الحياة وال سيما التربوية منها

وهذا يجعل من الواجب األخذ (. 0222عبد اهلل والشيزاوي، )منطلق التعلم في أي مكان وزمان 

بتجارب الدول المتطورة  في توظيف التكنولوجيا في ميادين التربية والتعليم، من أجل تحقيق 

وهذا . ةـفي الميادين كافان في عصر يشهد تطورًا مذهاًل التفكير اإلبداعي والتعلم من أجل اإلتق

)  المتنوعة وراتـة هذه التطـي لمواكبـعلى العالم العربي واإلسالم يــاً يفرض تحد

Subhi،1997.) 

فان التعلم االلكتروني قد عمل على التأثير في دور المعلم ( 0222)وبحسب القضاة       

ليتي التعلم والتعليم، ألنه يسهم بشكل واضح في حل والمتعلم،  بحيث أدى إلى تحسين عم

مشكالت ازدحام الصفوف الدراسية وقاعات المحاضرات، وكذلك في مواجهة النقص شبه 

المستمر في أعداد المعلمين المطلوبين للتدريس، أو النقص في بعض التخصصات العلمية، 

ثارة الدافعية والتشويق للطلبة جراء عمليات التقييم الذاتي، كما  ، ومراعاة الفروق الفردية، وا  تّم وا 

تمثل التعليم االلكتروني أيضًا في أنماط جديدة من التعليم، كالتعليم المفتوح، والتعليم تجسيد 

 .عن بعد، والجامعات المفتوحة، والجامعات االفتراضية

في  وللتربية اإلسالمية دور مهم في المنهج المدرسي الكويتي، حيث تمثل مادة إجبارية

وعلى الرغم من .  الصفوف الدراسية كافة وعلى رأسها الصف العاشر موضوع الدراسة الحالية

قيام وزارة التربية والتعليم الكويتية بجهود كبيرة في تطوير المناهج والكتب المدرسية المتعلقة 
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ال أن ، إنبالتربية اإلسالمية من حيث استخدام األلوان في الطباعة وتنوع األنشطة والتماري

التقويم التكنولوجي قد يفرض استخدام أساليب أخرى للتعامل مع المادة العلمية الخاصة بالتربية 

 .اإلسالمية عن طريق تطبيق التعلم اإللكتروني

األخيرة تطورًا كبيرًا، والسميا بعد ظهور  ولقد تطورت أساليب التعليم والتعلم في اآلونة      

فهناك العديد من الدراسات التي  . اإللكتروني ى التعليم والتعلمالتقنيات الحديثة المعتمدة عل

ه في جوانب العملية التعلمية التعليمية أثر تناولت واقع استخدام التعلم االلكتروني في التعليم و 

 .(0222زين الدين،)ودراسة  ،(0229 األحمدي،)المختلفة مثل دراسة 

ث على اختيار هذا الموضوع للتأكد ، مما شجع الباح(Salmon&Houserm1984)ودراسة  

استخدام التعلم اإللكتروني في تدريس طلبة الصف العاشر بدولة الكويت لمادة التربية أثر من 

 .ه في التحصيل والتفكير اإلبداعيأثر اإلسالمية و 

 : مشكلة الدراسة

ارة الحظ الباحث كونُه يعمل معلما لمادة التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بوز 

التربية لدولة الكويت، أن استخدام الحاسوب من جانب الطلبة عند تعاملهم مع هذه المادة داخل 

الحجرة الدراسية أو خالل حل الواجبات المنزلية يكاد يكون نادرًا، فأراد أن يتأكد من وجود هذه 

الب المشكلة، فقام بتطوير دراسة استطالعية وزعها على عينة مؤلفة من مائة طالب من ط

 .في نهاية الدراسة( 7)الصف العاشر في مدرستين مختلفتين وكانت النتائج كما في الملحق 

من الطلبة أكدوا بأن المعلمين ال %(  87)أن ( 7)ويتضح من نتائج الملحق 

يستخدمون أسلوب التعلم اإللكتروني في تدريس التربية اإلسالمية أو يستخدمون ذلك بدرجة 

معلم بين مادة التربية اإلسالمية و تنمية التفكير اإلبداعي فقد وصلت قليلة، أما عن ربط ال

في حين كان تشجيع المعلمين على استخدام الحاسوب في التربية %(  20)النسبة إلى 
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، في الوقت الذي تأكد فيه أن حل الواجبات عن طريق % 79اإلسالمية قليال جدا ال يتجاوز 

يؤكد على وجود مشكلة في المدارس الثانوية الكويتية  وكل هذا ،% 71اإلنترنت ال يزيد عن 

بهذا الشأن تتمثل في ندرة استخدام الحاسوب من جانب الطلبة في مادة التربية اإلسالمية، وقلة 

 .تشجيع المعلمين لهم

 :أسئلة الدراسة

 :في اآلتيالحالية تتمثل أسئلة الدراسة 

دة التربية اإلسالمية في تحصيل طلبة الصف تدريس مالاستخدام التعلم االلكتروني  أثرما  -7

 العاشر في دولة الكويت؟ 

تدريس مادة التربية اإلسالمية على التفكير اإلبداعي لاستخدام التعلم االلكتروني  أثرما  - 0

 لطلبة الصف العاشر في دولة الكويت؟

 :أهداف الدراسة

تعليم االلكتروني في تدريس مادة استخدام ال أثرالتعرف إلى الدراسة الحالية هدف ت         

ه في التحصيل والتفكير اإلبداعي، إذ أثر التربية اإلسالمية لطلبة الصف العاشر بدولة الكويت و 

في ضوء النتائج المتوقعة يستطيع مخططو المناهج وصانعو القرار من إصالح التعليم 

 (.Ghisellie. et.al.،. 1983) وتطويره 

 :فرضيات الدراسة

 :تين اآلتيتينعن أسئلة الدراسة سيتم اختبار الفرضيلإلجابة 

بين متوسطي  (≤ 2022)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  - 7

تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام التعلم االلكتروني 

 .مقارنة بالطريقة االعتيادية
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بين متوسطي   (≤ 2022)لة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات دال - 0

التفكير اإلبداعي لطلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام التعلم 

 .االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتيادية

 :أهمية الدراسة

 :يتوقع أن يستفيد من هذه الدراسة بعد إنجازها الفئات اآلتية

 .لعاشر أنفسهم، ألنهم سيتفاعلون مع أسلوب التعلم اإللكتروني جيداً طلبة الصف ا .7

الذين سيطبقون هذا األسلوب الحديث ويستطيعون التأقلم مع التطورات التكنولوجية : المعلمون .0

 .الحديثة في ميدان التربية والتعليم

ب من أساليب الذين سيقومون بعملية التدريب للمعلمين على هذا األسلو : المشرفون التربويون .2

 .التدريس الفاعلة

يس في أنشطة مخططو المناهج، الذين سيركزون على هذا النمط من أنماط التدريس ل .1

 .المختلفة فحسب، بل وفي دليل المعلم أيضاً  الموضوعات المنهجية

اطالع الُقراء على مفهوم التعلم اإللكتروني وأهميته وخصائصه وتطبيقاته في ميدان التربية  .2

 .والتعليم

 : حدود الدراسة

 .دولة الكويت: لحدود المكانيةا

 .0270/0272الفصل الدراسي الثاني من عام : الحدود الزمانية 

 .طلبة الصف العاشر بدولة الكويت: الحدود البشرية 
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 :محددات الدراسة

تعتمد نتائج الدراسة الحالية على مدى صدق عينة الدراسة في اإلجابة عن فقرات أدوات 

 .موزعة عليها، وصدق وثبات االستبانتين والطريقة المستخدمة في اختيار العينةالقياس ال

 

 :مصطلحات الدراسة

 :تتمثل أهم مصطلحات الدراسة في اآلتي

 معدل على تعريف التحصيل الدراسي بأنه ( 0222)الزبيدي  عمل : التحصيل الدراسي -

 التعليمي الموضوع تعلمه بعد عمليال واألداء ، النظري االختبار التحصيلي في الطالب درجات

 .التعليمية الحقيبة استخدام من االنتهاء بعد أو التقليدية بالطريقة

مراعيا مستويات  -ويعرفه الباحث إجرائيا بمتوسط  عالمات الطلبة في االختبار التحصيلي 

 .-بلوم في تقسيم فقرات االختبار

 أي في فرد ألي المتعلم حول المتآزر علمالت بيئات إليصال طريقة هو: التعلم االلكتروني -

ويعرف إجرائيًا بالخطة (. Khan،2005)التفاعلية  الرقمية التقنيات طريق عن وزمان مكان

التدريسية التي سيعدها الباحث في مادة التربية اإلسالمية للصف العاشر بدولة الكويت استنادًا 

 .إلى إجراءات التعلم اإللكتروني

ائيًا بأنه التعلم باستخدام الحاسوب واالنترنت كما تقيسه األداة المعدة لهذا ويعرفه الباحث إجر 

 .الغرض

ويمكن تعريفه على أنه عبارة عن عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع : التفكير اإلبداعي -

الخبرات العديدة التي يواجهها بهدف استيعاب عناصر الموقف من أجل الوصول إلى فهم جديد 

جديد يحقق حاًل أصياًل لمشكلة أو اكتشاف شيئ جديد ذي قيمة بالنسبة له أو  أو انتاج
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ويقاس هذا التفكير بالدرجة التي سيحصل عليها (. 0228سعادة، )للمجتمع الذي يعيش فيه 

الطالب في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي والتي سيطبقها الباحث بعد ترجمتها إلى اللغة 

  .العربية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

في هذا الفصل تناول اإلطار النظري ذي العالقة بمتغيرات الدراسة، باإلضافة  تم  

 :إلى الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوعها والذي يمكن توضحيه كاآلتي

 

  :اإلطار النظري: أوال 

، (E- Learning)لتعلم اإللكتروني الباحث تحت هذا العنوان مفهوم ا تناول     

طرق للتفكير عه، ومتطلباته، ومعوقاته، كما توأهدافه، وفوائده، وعيوبه، وأنوا

 : وفيما يأتي توضيح لكل ذلك . اإلبداعي من حيث مفهومه، واتجاهاته، وعقباته

 : التعلم االلكتروني .1

 :اآلتيوقد تم تحت هذا العنوان توضيح موضوعات فرعية متنوعة تتمثل في 

 

 :مفهوم التعلم اإللكتروني. 1. 1

يختلف مفهوم التعلم اإللكتروني باختالف الخلفية األكاديمية والمهنية لمن 

يتطرق إليه، فيرى المربون أنه عبارة عن التعلم الذي تستخدم فيه األجهزة 

 اإللكترونية، بينما يعتقد الفيزيائيون أنه يمثل التعلم الذي يستخدم فيه اإللكترون

، في حين يرى مبرمجو الحاسوب في التعلم اإللكتروني على أنه ذلك (الكهرباء)

التعلم الذي تستخدم فيه أجهزة الحاسبات وملحقاتها وشبكاتها والبرامج، وهو عبارة 

للتعلم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسوب وشبكاته ووسائطه  عن أسلوب

  اتـــوالرسومات، وآليات البحث، والمكتبالمتعددة بما فيها من الصوت والصورة 
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اإللكترونية، باإلضافة إلى بوابات االنترنت سواء كان عن بعد أو داخل الحجرة الدراسية 

ألن المهم هو استخدام التقينة بجميع أنواعها من أجل إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت 

 (.0222 ،المرسي)وأقل جهد وأكبر فائدة 
 

 :علم االلكترونيفوائد الت. 1.2

االتصال بين الطلبة بينهم وبين المدرسة، والمساهمة  تتلخص تلك الفوائد في زيادة وسائل      

في التقريب بين وجهات النظر المختلفة للطلبة، مع احساسهم شبه الدائم بالمساواة، وسهولة 

مك انية استخدامها الوصول إلى المعلم من جانب الطالب وسهولة وصول الطالب إلى المعلم، وا 

 .في مختلف طرائق التدريس

ويهتم التعلم االلكتروني بدعم الجانب االجتماعي للعملية التعليمية تعويضًا لالنفصال       

البرمجيات )المكاني بين المعلم والمتعلمين وذلك من خالل استخدام البرمجيات االجتماعية 

لمدونات والويكي وتشكيل مجتمعات من مثل ا( التي تعزز الشراكة والتواصل يسن المتعلمين

المتعلمين والبث الصوتي وبث الفيديو والشبكات االجتماعية كما أن تبادل الروابط الخاصة 

بالويب من خالل برامج وضع العالمات على الروابط الهامة يساعد في تعرف المتعلم على 

 (. 0229 ،م االلكترونيالمركز القومي المصري للتعلي)اآلخرين من ذوي االهتمام المماثل 
 

 : أهداف التعليم االلكتروني . 207

تتمثل أهم أهداف التعلم اإللكتروني في تعزيز مقدرة الطالب من أجل التعلم إلى أقصى     

طاقاته وتقديم معارف ومعلومات للطلبة ما ال تستطيع المدرسة التقليدية تقديمه، وتنمية عقل 

ي ضوء المعلومات الالمتناهية التي سيجد فيها ما يالئمه، الطالب ووجدانه وميوله ومواهبه ف
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عداد معلمين مؤهلين ومهرة في استخدام أساليب التدريس  وتهيئة بيئة تعليمية تعلمية مرنة وا 

 .الحديثة والمتنوعة

 :ويسعى التعليم االلكتروني لتحقيق أهداف عديدة من أهمها

 .ت االلكترونية جديدةخلق بيئة تعليمية تفاعلية من خالل تقنيا  - 7 

دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات  - 0 

 .التربوية واآلراء والنقاشات الهادفة لتبادل اآلراء

 .إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة - 2 

 الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات  إكساب الطالل المهارات الالزمة - 1 

 نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية  - 2

دارة عمل المؤسسات التعليمية - 2  .إيجاد شبكات تعليمية لتنظيم وا 

 ،السالم)تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم  - 1

0221.) 
 

 م االلكترونيمكونات التعل. 1.2

يمكن البدء في التعلم االلكتروني بحاسب واحد أو مجموعة حاسبات على شبكة تحتوي        

متصل باالنترنت باإلضافة  Modemعلى البرامج المطلوبة كما يمكن أن يبدأ بحاسب ومودم 

إلى خط الهاتف ، ثم التوسع بعد ذلك حتى يشمل متكاملة ، داخلية تربط جميع العاملين 

عض ثم تربط هذه الشبكة باالنترنت حيث يمكن للعاملين التعامل داخليا وخارجيا والتعلم بب

 .والتشاور وحل المشكالت عبر الشبكات
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وهناك العديد من الوسائط التي تستخدم في التعلم االلكتروني منها اسطوانات الليزر 

وأفالم الفيديو من التي تستخدم الصوت   Multimediaوالوسائط المتعددة    CDsالمدمجة 

خالل الحاسب وغيرها من البرمجيات المختلفة، وكذلك البريد االلكتروني واالجتماعات عن بعد 

 (.0222 ،الغراب)  إلى جانب استخدام المواقع التعليمية المختلفة على االنترنت 
 

 :التعليم االلكتروني والتعليم االفتراضي. 1.2

 virtualعن التعليم االفتراضي ( E-Education)يختلف التعلم االلكتروني      

Education   في التعليم االلكتروني يشبه التعليم التقليدي في خطواته مع استخدامه الوسائط

االلكترونية ، وقد يتم داخل الفصل الدراسي ، فهو تعلم حقيقي وليس تعلما افتراضيا حيث 

تراضي فهو تعلم قائم على الوسائل تشير كلمه افتراض إلى شيء غير حقيقي إما التعلم االف

، ، أو مكاتب ألعضاء هيئة التدريس والوسائط االلكترونية ولكن بدون مباني تعليمية حقيقية

ويمكن تعريفه انه عبارة عن مجموعة العمليات المرتبطة بنقل وتوصيل مختلف أنواع المعرفة 

 ،علم باستخدام تقنية المعلوماتوالعلوم والمقررات والبرامج إلى الدراسين في مختلف أنحاء ال

عبد ( )يشمل ذلك شبكات االنترنت واالنترنت واألقراص المدمجة وعقد المؤتمرات عن بعد )

 (.0229 ،الكريم
 

 : الفرق بين التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد. 1.2

تخدام عملية التعلم أو تلقي المعلومة العلمية عن طريق اس: ويقصد بالتعليم االلكتروني    

تقنيات الوسائط المتعددة بمعزل عن ظرفي الزمان والمكان، حيث يتم التواصل بين الدارسين 

واألساتذة عبر وسائل عديدة قد تكون االنترنت ، االنترانت ، أو التلفاز التفاعلي وتتم عملية 

يير دولية التعليم وفق المكان والزمان والكمية والنوعية التي يختارها المتعلم ، وذلك وفق معا
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وتقع مسؤولية التعلم بصفة  ،تتضمن استيعاب الدارس للمناهج والبرامج التي يتحصل عليها

 .أساسية على عاتق المتعلم ذاته

يجب التفريق بين التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد إذ أن األخير ال يوجب استخدام 

صول على المادة العلمية أو تقنيات االتصاالت الحديثة حيث يمكن للطالب أو المتدرب الح

التدريبية على شكل كتب أو مواد مطبوعة دون اللجوء إلى أجهزة الحاسوب أو الوسائط 

 .المتعددة وان كان بعيدًا عن الفصول الدراسية أو قاعات المحاضرات

عادة خزن ون  .قل البيانات على المستوى العالميالتكنولوجيا الحديثة تؤثر في طريقة حفظ وا 

اع قدرة الحاسبات االلكترونية على خزن الكميات الهائلة من البيانات والنصوص يؤدي إن اتس

ن الوصول إلى المعلومات مباشرة إلى ظهور الكراسات االلكترونية التي تمكن المستخدم م

وهذا قاد الباحثون إلعالن اختفاء النمط التقليدي للتعلم أو  ،( CDعلى النت أو من خالل )

إن إدخال النظام التكنولوجي في التعلم وفي  ،ية لشكل الكتاب أو المكتبةالصيغة التقليد

 (.0228 ،حسون) المكتبات والكتب له تأثير واضح لدفع أوتوماتيكية التعلم إلى امام 
 

 : الحاجة إلى التعليم االلكتروني. 1.2

ة وتربوية شهد العالم في السنوات األخيرة جملة من التحديات ذات أبعاد سياسية واقتصادي

وثقافية وشكلت تلك التحديات بأبعادها المختلفة منطلقا لدعوات عديدة بضرورة إصالح النظام 

التعليمي بجميع مدخالته وعملياته ومخرجاته ، وخصوصا في ضوء عجز النظام التعليمي 

الحالي عن مواجهة التحديات التي أفرزتها تحول العالم من مجتمع صناعي إلى مجتمع معرفي 

ذا تتسابق كثير من الدول إلصالح نظمها التربوية بهدف إعداد مواطنيها لهذا المجتمع له

الجديد ولمواجهة تلك التحديات والتحوالت ال بد من التحرر من تقليدية التربية، والذي أصبح 
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اليوم أمرًا ضروريا ، وذلك باالنفتاح على تقنيات العصر التي فرضت نفسها على مجتمعاتنا 

على اكتساب  –فقط  –، وعلى بيئتنا التعليمية التعلمية ، فلم يعد الهادف يقتصر العربية 

الطالب المعارف والحقائق بل تعداه إلى تنمية مهاراته وقدراته وبناء شخصيته ليكون قادرا على 

التفاعل مع متغيرات العصر ومن ثم ينعكس ذلك ايجابيا على المجتمع فيصبح قادرًا على توليد 

نتاجها ونشرها ، وتضييق الفجوة المعرفية الكبيرة بيننا وبين الدول التي وصلت إلى المعرفة  وا 

 (.0222 ،جامل)مرحلة مجتمع المعرفة 
 

 :التعلم االلكتروني وبيئات التعلم. 1.2

إن التطور التقني ألنظمة إدارة التعلم وتحولها لبيئات أكثر مرونة ومناسبة لمتطلبات      

انه مع التطور التقني الحاصل في تقنيات الويب سيجد المدرسون والطالب  ويظهر لنا ،المتعلم

وما تم ذكره في   ،أنفسهم أمام فرص متعددة الستغالل التقنية للرفع من كفاءة العملية التعليمية

ويضاف إلى ذلك أن العصر الذي نشهده  ،هذه الورقة ما هو إال جزء من هذه التقنيات المتوفرة

ر يساهم فيه المتعلم بالمحتوى التعليمي وباستخدام األدوات المتاحة والمتوفرة في الويب هو عص

ن المحتوى التعليمي المتوفر بكثرة على شبكة االنترنت سواء من  ،له على شبكة االنترنت وا 

إنتاج األفراد أو حتى المؤسسات تعكس سمه من سمات متعلمي هذا العصر وهي سمة القوة 

فرة المعلومات وتنوعها وعلى المتعلم أن يخطط ويبني ويخصص المعرفية الناتجة من و 

ن التغيرات أف ،لذا . المحتوى الموجود حسب احتياجاته المعرفية والتي تختلف من متعلم آلخر

في التركيبة النفسية والمعرفية لمتعلمي اليوم تملي على التربويين وصناع القرار في أي مؤسسة 

 ،الخليفة) راتيجيات وأدوات تعليمية تتناسب وتطلعات جيل اليوم تعليمية أن يبادروا بتبني است

0272.) 
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 : عملية تحويل المحتوى التقليدي إلى محتوى الكتروني. 807

عملية التحويل تتم عبر عدد من الخطوات والمراحل تبدأ العملية بتحويل المقرر أو     

رس المادة ثم يتعاون مدرس المحتوى التعليمي من أوراق إلى مستند نصي، ويقوم بذلك مد

المادة مع المصمم التدريبي بتجزئة المحتوى إلى أجزاء صغيرة كل جزء يحقق هدفًا واحدًا يمكن 

قياسه ثم يقوم المصمم التدريبي بدور حلقة الوصل بين مدرس المادة والمصمم الرسومي الذي 

تفاعليا وصوتًا وصورة ويضيف تمرينًا (  HTML file) يحول األجزاء الصغيرة إلى ملف ويب 

إن وجدت أو دعت الحاجة التعليمية لذلك  ثم تأتي المرحلة ما قبل األخيرة وهي مرحلة التحزيم 

ثم تحول ملفات الويب والملفات األخرى إلى ملف مضغوط واحد باستخدام برنامج  ،والنشر

 ،رة التعلمخاص يساعد على ذلك فيتم النشر باستدعاء الملف من قبل المدرس من نظام إدا

وبذلك تكون الدائرة قد اكتملت  ،أخيرا تأتي مرحلة التقييم المستمر من قبل مدرس المادة

 (.0228 ،حسون)وظهرت مالمحها 
 

 :طريقة تطبيق التعليم االلكتروني. 2..2
في ضوء التطورات التربوية الحديثة تقوم كافة المبادئ التعليمية بالتركيز على الطالب 

واألهم أن  ،والصديق الدائم ،والقائد ،والمربي ،أما المعلم فهو المشرف ،تربويةمحور العملية ال

يقود عملية التعليم ثالثة أفراد لكل منه وظيفته الخاصة ولكن يعملون في إطار واحد مشترك 

فالمعلم  ،وهم المعلم أواًل، والمشرف على العملية التعليمية ثانيًا، وخبير الوسائط المتعددة ثالثاً 

ده ال يكفي لتطبيق التعليم اإللكتروني لعدة أسباب، أوال ألننا نحتاج إلى التغيير؛ الذي ال وح

يقتصر فقط على طريقة توصيل المعلومة للطالب بل يشمل جانبين آخرين وهما المادة 

المطروحة في المنهاج و مالئمة الوسيلة المستخدمة في التعليم، فنحن ال نعتبر كون المادة 
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بل ! قد تم طرحها إلكترونًيا بغض النظر عن مضمونها ومستواها وأهميتها هي أفضلالتعليمية 

أساس النجاح هو المنهاج ومن ثم تأتي الطريقة هل هي تقليدية أم إلكترونية، وهنا يأتي دور 

المشرف على التعليم فهو يّطلع على أسلوب المعلم والوسيلة التي يستخدمها إن كانت ناجحة 

طيع طرح طرق أخرى، فمثال يريد المعلم شرح مادة معينة عن طريق تكنولوجيا أم ال، حيث يست

صوتية كاألشرطة السمعية، ولكن يرى المشرف أن طرحها بهذه الطريقة لن يصل بالطالب إلى 

يعمل خبير الوسائط المتعددة على استعمال . المستوى المطلوب وأنها غير فعالة ويجد بدياًل لها

 (.0272 ،العقاد)ة المتاحة لعرض الدرس الوسائل التكنولوجي
 

 : أنواع استراتيجيات التعلم االلكتروني . 22.2

 : يمكن تحديد  بعض استراتيجيات التعليم والتعلم االلكتروني بمايلي

 ويتم ذلك بمصاحبة بعض المواد التعليمية من خالل موقع الباحث : اإللقاء االلكتروني

المتزامن بجانب قاعات التدريس التقليدية ، لعرض محتوى  االلكتروني بالعرض المتزامن وغير

 .ومهارات التعليم والتعلم االلكتروني 

 التي يمكن استخدامها في تحليل المفاهيم والمهارات : تيجية الوسائط المتعددة والفائقةإسترا

 . ملةبدال من الطرق التقليدية الم االلكترونية وتنميتها وعرض المحتوى التعليمي من خاللها

 ويمكن استخدام البيان العلمي في أداء المهارات أمام الطالب بعد : البيان العلمي االلكتروني

 . إعداد خطواتها الكترونيا على وسائط الكترونية لتأكيد المعلومة العلمية بعرض خطوات التنفيذ 

 لطالب ويمكن استخدام هذه اإلستراتيجية إلتاحة الفرصة ل: التجريب العلمي االلكتروني

 . للتجريب بأنفسهم في أداء مهارات تعليم وتعلم التعليم االلكتروني مع توفير التغذية الراجعة 
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 وتستخدم هذه اإلستراتيجية لتبادل المعلومات االلكترونية بيم الطالب من : التعليم التعاوني

 . خالل الوسائط والمواقع االلكترونية 

 اللكتروني لتدريب الطالب على اتقان مفاهيم ومهارات ويستخدم التدريب ا: التدريب االلكتروني

ليجرب الطالب التعليم والتعلم االلكتروني وذلك لتكون وسيله مساعده يدعمها التجريب العلمي 

 . بنفسه بعد تدريبه

  تقان مفاهيم ومهارات التعليم والتعلم االلكترونية : التعلم الذاتي والتعلم الفردي لزيادة تنمية وا 

هدافه دون ، وبسرعته الذاتية لتحقيق أم وفق قدراته واستعداداته الخاصةيقوم به المتعل وهو تعلم

 (.  0222 ،الشرقاوي)تدخل مباشر من المعلم
 

 :عيوب التعليم االلكتروني. 21.2

تتمثل أهم هذه العيوب في ضعف التعامل المباشر بين المعلمين والطلبة ، واالهتمام بالجانب 

بالملل واإلرهاق نتيجة الجلوس المتواصل أمام أجهزة الحاسوب وشبكات المعرفي، والشعور 

االنترنت، وضعف التواصل االجتماعي مع اآلخرين، وكثرة االلتزامات المالية التي تفرضها 

 :ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية ،طرح برامج جديدة من جانب شركات متخصصة

ي يتم فيها التعليم بشكل واضح وعدم البث في عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب الت - 7

 .قضية الحوافز التشجيعية لبيئة التعليم االلكتروني

أكثر القائمين على التعليم االلكتروني هم من المتخصصين في مجال التقنية وال يؤخذ برأي   -0

 المتخصصين في المنهاج والتربية والتعليم

ت الخاصة بالمحتوى أو االمتحانات من الخوف على الخصوصية والسرية للمعلوما  -2

 .االختراق
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الحاجة المستمرة لتدريب ودعم المتعلمين واإلداريين في كافة المستويات لمتابعة الجديد في  -1

 .التقنية

)  ة ــالحاجة إلى نشر محتويات على مستوى عال من الجودة ذلك  كون المنافسة عالمي  -2

 (.0229 ،الموسى

 : التفكير اإلبداعي .2

 :وتحت هذا العنوان تّم تناول موضوعات فرعية متعددة يمكن توضيحها كاآلتي

 :المقدمة. 2.1

 تعدد حيث من شائك فهو وشيقًا، شائكاً  موضوًعا اإلبداعي التفكير موضوع ويعتبر        

 .األبعاد تعدد إلى باإلضافة ونظرياته، وأبعاده، مظاهره تعدد الباحثين وكذلك بتعدد مفاهيمه

 عصر أن حيث والمعاصرة، اليومية حياتنا في أهمية من له لما موضوع شيق أنه كما

 بكل الرقمية إلى حياتنا تحولت الحالية الحقبة ففي .إلى اإلبداع يحتاج والتكنولوجيا المعلوماتية

 التفكير يسير أن فالبد البشر، وتفكير تكنولوجيا العصر بين توازن عدم احدث مما معانيها،

 التعليم في شامل تغير مما يستوجب التكنولوجيا، في الهائل التقدم عصر مع جنب إلى جنبا

 بأنها تتميز التي في المجتمعات ويترعرع ينمو فاإلبداع .والحفظ التلقين عن والتخلي والتفكير،

عبد )من أبنائها  مبدعة نماذج وتُقدم تردد، أو خوف دون للتجريب ألبنائها الفرص تهيئ

 (.0277 ،المختار وعدوي

 

 : مفهوم التفكير اإلبداعي. 1.1

 ،يمكن وصف التفكير اإلبداعي بأنه تفكير منفتح يخرج من التسلسل المعتاد في التفكير    

جابة واحدة للمشكلة ويعرف بأنه إلى أن يكون تفكيرا متشبعا ومتنوعا يؤدي إلى توليد أكثر من إ
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أو التي تؤدي إلى الدمج  ،كار والرؤى الجديدةالعملية الذهنية التي نستخدمها للوصول إلى األف"

 ".والتأليف بين األفكار أو األشياء التي يعتبر سابقا أنها غير مترابطة

 ،أي أن التفكير اإلبداعي عملية تقوم على مجموعة من القدرات العقلية مثل الطالقة

ي فقرة سمات وغيرها من سمات هذا التفكير التي تجد تفصيال لها ف ،واألصالة ،والمرونة

 (.0220 ،الحيزان) والتفكير اإلبداعي يجب أن يقود إلى شيء جديد مفيد  ،شخصية المبدع

 :دور التربية في تنمية التفكير اإلبداعي. 2.1

 التفاعل علي والقدرة التفكير اإلبداعي، تنمية عن مسئولة للتربية دور مؤثر باعتبارها        

 والتفكير التفكير الناقد ممارسة علي الطالب تدريب وأهمية المعالم، مجهول مستقبل مع

 وتخيل ودراسة االحتماالت المستقبلية، تحليل وكذلك النمطي، التفكير عن والتخلي االبتكاري،

 اكتساب مهارات  مجرد من البشرية الموارد تنمية مفهوم يتسع وبذلك .البديلة المستقبليات

 لإلنسان، والثقافي االجتماعي بالدور االهتمام إلى اإلنتاج، عمليات في وتوظيفها ومعارف

طالق التعبير وحرية وكذلك  الفكر المستمر  واإلبداع القدرات  تنمية أجل من العقل حركة وا 

 (.7880 ،عبد الموجود)

 ،وهناك في المدرسة مواقف وحاالت تقود إلى تطوير البحث والتفكير اإلنتاجي المنطلق       

وتحريضهم على األنشطة الفاعلة في إيجاد  ،على طرح األسئلةمن خالل تشجيع الطلبة 

 .وحثهم على المناقشة والنقد البناء ،األفكار الحسنة

ويتزايد االهتمام بالتفكير اإلبداعي في العملية التعليمية بسبب ضغط مطالب التجديدي المتزايدة 

التعليم بالوقت الحالي قياسا وبسبب اتساع فترة  ،التي تستلزمها ديناميكية المجتمعات المعاصرة

والسعي إليجاد فرص تعليم للكل وهذا كله تزامن مع حركة مطالبة  ،بفترات التعليم في الماضي

 (.7880 ،قطامي وصبحي) بتنمية التفكير اإلبداعي واالهتمام بالمبدعين من أبناء األمة 
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 : أهمية التفكير اإلبداعي. 1.1

ير اإلبداعي أهم أهداف التربية عموما بل أن البعض تمثل تنمية قدرة الطالب على التفك

يرى أن تنمية قدرة الطالب على التفكير اإلبداعي لتغلبوا على المشاكل التي تواجههم في 

في كتاب ( De Bono)واإلبداع كما يشرحه دي بونو  ،الحياة تمثل الغاية النهائية للتربية

ا تبحث عن معلومات جديدة أو تطبيقات جديدة حيث دائم ،التفكير اإلبداعي بأنه طريقة التعلم

واعتمادا على هذه القاعدة فان طريقة التدريس يجب أن تكون  ،بناء على المعلومات المتوفرة

وطريقة بناء المعرفة اإلنسانية هي اإلبداع وعلى طرق  ،مالئمة لطريقة بناء المعرفة اإلنسانية

إدارة التطوير ) نمية مهارات التفكير اإلبداعي التدريس أن تتواءم مع هذا البناء وتركز على ت

 (.0222 ،التربوي بمنطقة مكة المكرمة

 :الطرق المستخدمة في التفكير اإلبداعي. 1.1

 :يمكن للمعلم حث الطلبة على استخدام العديد من طرق التفكير اإلبداعي ومنها 

ماثل للحصول على نظرة ومقارنة المشكلة بشيء م  ،محاكاة الطرق التي بناها اآلخرون     

واالعتماد على قائمة المواصفات في بيان ميزات فكرة  ،جديدة وتسمى هذه العالقات اإلجبارية

 ،وبتوجيه األشخاص للتفكير بطرق مختلفة ،وبمقارنة المشكلة مع أضدادها ،ما ثم اختبارها

و ،لنابعة من لماذا؟ا ،واستخدام قوائم التحقق والفحص والمقابلة ،واستخدام التفكير التصويري

 (.0220 ،الحيزان)    يـواستخدام العصف الذهن ،و كيف؟ ،و ما؟ ،و متى؟ ،و أين؟ ،من؟

 :مراحل اإلبداع.1.1

عندما يستخدم المعلم أسلوب حل المشكالت ويطرح مشكلة على الطلبة يجب أن يراعي مراحل  

 :اإلبداع وهي
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ى تحقيق إبداعي دون أن يكون قد اجتاز من النادر أن يتوصل احد إل: مرحلة اإلعداد   -7

وثم جمع والمعلومات وتحليلها   ،مرحلة إعداد وتحضير كتعريف المشكلة وتحديدها

 .وصياغة استنتاجات أولية

تشير خبرات األشخاص المبدعين إلى أن انجازاتهم : مرحلة االختمار أو االحتضان   -0

 .كز فيها وعيهم حول موضوع آخرالمبدعة تحدث بصورة أكبر خالل األوقات التي يتر 

وهي تلك اللحظة التي يتفق فيها التفكير فجأة عن حل أو بوادر حل : اإلشراق واإللهام   -2

 .للمشكلة

وهي مرحلة بذل الجهد للتغلب على المشكلة الن الفكرة قد تضيع اذا لم : التحقق والبرهان    -1

الفحص والتطوير وتقديم االدلة على يتواصل التفكيراالبداعي حتى تبلغ الفكرة مداها ب

 (.0277 ،الظاهري) انها متفردة واصيلة وعملية وغير مسبوقة 

 :  خطوات الحل اإلبداعي. 1.1

إذا ما أراد المعلم تحقيق تفكير إبداعي في الحصة الصفية فالبد من مجموع من الخطوات ال 

 .غنى عنها

 .تحديد المشكلة التي يراد حلها -

 .على شكل معايير قابلة لقياستحديد الهدف  -

 .عقد اجتماعا للعصف الذهني - 

 . البحث عن الحل االبداعي -

 .ثم عرضها كتابيا للجميع ،الطلب من جميع الطلبة كتابة أفكارهم بشكل فردي -

 (.0272 ،السويدان) فتح النقاش لتطوير الحل االبداعي المقترح  -
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 :الدراسات السابقة ذات الصلة: ثانيا 

 :    لع الباحث على عدد من الدراسات ذات العالقة، وقام بمراجعتها لألستفادة منهاأط

من دراسة هدفت إلى تعرف  ،Tsuei) 2991)تسوي وكان من أهمها ما قام به 

فاعلية برمجية للوغو مقارنة بتعليم متعدد الوسائط على التفكير اإلبداعي لطلبة الصف 

: طالبًا تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات( 771)اسة من وتكونت عينة الدر . الخامس األساسي

األولى تجريبية وتعلمت بوساطة برمجية اللوغو، والثانية تجريبية أيضًا وتعلمت بوساطة 

واستغرق إجراء التجربة ستة .  الوسائط المتعددة، والثالثة ضابطة وتعلمت بالطريقة العادية

 .  أسابيع

مجموعة التي درست بوساطة الوسائط المتعددة قد وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن ال

تفوقت على المجموعة الضابطة والمجموعة التي درست بوساطة برمجية اللوغو في األصالة، 

 .والطالقة، واإلسهاب، والقدرة اإلبداعية الكلية

طريقة التعلم  أثردراسة هدفت إلى استقصاء ( 0222)  صبحي  وعبدا هللوأجرى 

ي مستوى إتقان أحكام التالوة والتجويد لدى مجموعة تجريبية من الطلبة بمساعد الحاسوب ف

طالبا ( 772)وقد تألفت عينة الدراسة من . الموهوبين في مستوى الصف العاشر األساسي

ومن أهم نتائج االختبار وجود فروقات ذات داللة . طالبة( 22)طالبًا و( 22)وطالبة، منهم 

اإلظهار الحلقي، : بمساعدة الحاسوب في ستة أحكام وهي إحصائية تعزى إلى طريقة التعلم

واإلدغام بغنة، واالقالب، واإلخفاء الحقيقي، واإلدغام الشفوي، والقلقلة الصغرى، وعدم وجود 

لصالح الذكور، وفي حكم اإلدغام بغير ( 2022)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى التفاعل بين وكذلك عدم وج. غنة وكان لصالح اإلناث

 . الطريقة والجنس في جميع أحكام التجويد إال في حكم اإلدغام بغنة واإلدغام بغير غنة
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تصميم الشرائح اإللكترونية على  أثردراسة من أجل تقصي  (2..1)العلي وطبق 

ليرموك، إذ تألفت عينة تنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة من طلبة معلم صف في جامعة ا

من ( 02)و( الحاسوب والتقنيات التعليمية)من الطلبة المسجلين في مساق ( 022)الدراسة من 

وقد .  ليكونوا عبارة عن المجموعة الضابطة( العمل الجماعي في الطفولة المبكرة)طلبة مساق 

تفكير اإلبداعي صورة أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا على اختبار تورانس لمهارات ال

 .ولصالح المجموعة التجريبية( أ)األشكال 

دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى تأثير خبرة  (2..1)الصباطي وأجرى      

( األصالة، الطالقة، المرونة)استخدام الحاسوب في تنمية بعض مكونات التفكير اإلبداعي 

من ( 022)ونت عينة الدراسة من وتك.  لدى المراهقين السعوديين في كل من الريف والحضر

المجموعة األولى : طالب الصف الثاني المتوسط بعد أن تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات

( 2)طالبًا من طالب الحضر الذين تزيد خبرة استخدامهم للحاسوب عن ( 12)وتألفت من 

دامهم من طالب الحضر الذين تقل خبرة استخ( 22)سنوات، والمجموعة الثانية وتكونت من 

من طالب الريف الذين تزيد ( 12)سنوات، والمجموعة الثالثة تكونت من ( 2)للحاسوب عن 

من طالب ( 22)سنوات، والمجموعة الرابعة وتألفت من ( 2)خبرة استخدامهم للحاسوب عن 

وقد تم تطبيق اختبار التفكير اإلبداعي .  سنوات( 2)الريف الذين تقل خبرة استخدامهم عن 

وانتهت النتائج إلى .  استمارة جمع البيانات، كما تم استخدام تحليل التباين الثنائيإضافة إلى 

سنوات، من ذوي الخلفية الثقافية ( 2)أن الطالب الذين تزيد خبرة استخدامهم للحاسوب عن 

 .الحضرية أكثر أصالة، وطالقة، ومرونة، وابتكارية
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د مطالب استخدام التعليم دراسة هدفها تحدي (هـ2111–م 1..1)الحربي وأجرى  

.  اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين

ممارسًا من ( 22)مختصًا و( 92)واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت عينتها من 

راسة، المعلمين، واستخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات الالزمة لإلجابة عن أسئلة الد

واستخدام الباحث التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار 

، واختبار تحليل التباين األحادي، واختبار شيفيه، ومعامل ألفا كرونباخ، لقياس ثبات أداة (ت)

 . الدراسة

 : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو اآلتي

وجميع مطالب إعداد المعلم ( تخطيطًا وتنفيذًا وتقويماً )لكتروني جميع مطالب المنهج اإل -7

وتدريبه، وجميع مطالب البيئة التعليمية الواردة في أداة هذه الدراسة تعتبر مطالَب ألزمة 

 .لتخطيط وتنفيذ وتقويم المنهج اإللكتروني

درجة أهمية مطالب ، و (تخطيطًا وتنفيذًا وتقويماً )كانت درجة أهمية مطالب المنهج اإللكتروني  -0

 .إعداد المعلم وتدريبه عالية، في حين كانت درجة أهمية مطالب البيئة التعليمية عالية جداً 

بين متوسطات استجابات ( 2022)عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

ات التخصص، سنو )المختصين في تحديدهم لمطالب استخدام التعليم اإللكتروني تبعًا لمتغير 

 (.الخبرة، الجنسية

بين متوسطات استجابات ( 2022)عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

مطالب المنهج )المختصين بالتعليم اإللكتروني تبعًا لمتغير التخصص الفرعي إزاء محوري 

تالفات وكذلك الدرجة الكلية لمطالب استخدام التعليم اإللكتروني، بينما وجدت اخ( اإللكتروني

تعبًا لمتغير التخصص الفرعي بين متوسط ( 2027)ذات داللة إحصائية عند متسوى 
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، والمختصين في (تدريس الحاسب)استجابات المختصين في التعليم اإللكتروني تخصص 

 .وذلك لصالح تخصص تكنولوجيا التعليم( تكنولوجيا التعليم)التعليم اإللكتروني تخصص 

بين متوسطات استجابات ( 2022)لة إحصائية عند مستوى عدم وجود اختالفات ذات دال -2

الممارسين في تحديدهم لدرجة اهمية وتوافر استخدام التعليم اإللكتروني تبعًا لمتغير سنوات 

 . الخبرة

استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه  أثرإلى استقصاء  (1..1)دويدي وهدفت دراسة 

اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي في مقرر التعليمية على التحصيل ونمو التفكير 

، وتمثلت عينة البحث ثرواستخدم الباحث المنهج التجريبي لدراسة هذا األ.  القراءة والكتابة

تلميذًا تم توزيعهم إلى ثالث مجموعات، تم استخدام ألعاب الحاسب اآللي  28العشوائية في 

، واستخدام برنامج حاسب آلي تعليمي إضافة أللعاب التعليمية مع المجموعة التجريبية األولى

الحاسب اآللي للمجموعة التجريبية الثانية، بينما درست المجموعة الثالثة بالطريقة المعتادة 

استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه التعليمية في التحصيل  أثرولقياس . كمجموعة ضابطة

سة للحروف بمقرر القراءة والكتابة واألناشيد تم إعداد اختبار تحصيلي في المجموعة الساد

لتالميذ الصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية، وطبق اختبار تورانس للتفكير 

استخدام ألعاب الحاسب اآللي  أثروالمقنن على البيئة السعودية لتحديد ( األشكال ب)اإلبتكاري 

 ،(الطالقة، والمرونة، واألصالة، والتفاصيل)عي وبرامجه التعليمية على عناصر التفكير اإلبدا

تحصيل  في( 2022)ولم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 المجموعات الثالث، بينما أسفرت النتائج عن ظهور فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

القة، والمرونة، الط)في نمو كل قدرة من قدرات التفكير اإلبداعي على حدة ( 2022)
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وكذلك في تنمية قدرة التفكير اإلبداعي ككل لصالح المجموعة التجريبية ( واألصالة، والتفاصيل

 .األولى والتي استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعليمية وانتهى البحث بتوصيات ومقترحات

في المدارس  اإللكتروني التعلم أثر دراسة حول تقصي( 0222)  زين الدينوطبق 

 وتكونت مادة الرياضيات، في اإلعدادي الثالث الصف طلبة تحصيل إلعدادية المصرية علىا

 . سعيد بور محافظة في للبنين إعدادية مدارس من ثالث طالباً ( 770)من  الدراسة عينة

 المجموعتين طالب درجات بين إحصائية داللة ذات فروق عدم وجود وكانت أهم نتائج الدراسة

 أي التجربة؛ إجراء بعد الرياضيات لمادة التحصيل في الضابطة ب المجموعةوطال التجريبيتين

الكمبيوتر  على القائم التعليم وطريقة الشبكات عبر اإللكتروني التعليم طريقة كل من أثر أن

 في مادة اإلعدادي الثالث الصف طالب لتحصيل بالنسبة وذلك متساو التقليدية والطريقة

 .الرياضيات

استخدام التعلم اإللكتروني على  أثر" دراسة بعنوان  (1..1)لية الزدجاوطبقت 

حيث " التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثامن األساسي في مادة الرياضيات بسلطنة ُعمان

ومجموعة ضابطة من الصف الثامن ( 0)اختارت مجموعة تجريبية من الصف الثامن شعبة

موعة التجربية في الصف الذكي واستخدام وقد تم تدريس المج.  إلحدى المدارس( 1)شعبة 

،  أما المجموعة الضابطة فقد تم تدريسها داخل Active Studioالدروس اإللكترونية وبرنامج 

وقد اختارت المعلمة وحدة ".  الطريقة االعتيادية"الحجرة الدارسية باستخدام القلم والسبورة 

وفي البداية تم إجراء اختبار .  اسة المقارنةفي المنهاج الدراسي لتجري عليها الدر دراسية معينة 

قبلي للتأكد من تكافؤ مستوى المجموعتين، وبالفعل بعد تحليل االختبار القبلي باستخدام برنامج 

SPSS وقد . توصلت المعلمة إلى أن مستوى الصفين متكافئ من حيث المستوى والعمر

اء اختبار بعدي للمجموعتين وروعي وبعد االنتهاء تم إجر  .استمرت الدراسة لمدة شهٍر ونصف
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وبعد تحليل نتائج االختبارالبعدي أوضحت ( الفهم والتطبيق)في االختبار شموله على مستويين 

النتائج بأن أداء المجموعة التجريبية أفضل من المجموعة الضابطة، كما كانت درجة الطالبات 

المجموعة الضابطة وهذا يدل  أفضل في المجموعة التجريبية عن الطالبات ودون المستوى في

ومن سلبيات طريقة التعلم . على أن التعلم اإللكتروني له دور كبير في زيادة تحصيل الطلبة

 .اإللكتروني من وجهة نظر المعلمات أنها أدت إلى انشغال الطالبات بجهاز الحاسب اآللي

ت التعرف هدفدراسة  ,.Finlayson et.al )1..1 ) اليسون ورفاقهفين طبقو        

وقد  أجريت هذه الدراسة على  .وابداعاته الطالبتحصيل التعلم االلكتروني على  أثرإلى 

التعليم االلكتروني  أثرللوقوف على  ،حساب وزارة التربية والتعليم العالي في المملكة المتحدة

 .االلكترونيالتأثيرات االيجابية التي يمكن أن تعزى إلى التعلم  إلىتحصيل الطلبة وللتعرف  في

موظفا تم إجراء ( 12)حيث تم اختيار ، حالةالاستخدمت الدراسة منهج دراسة و 

وتوصلت  ،طالب تم إخضاعهم الختبار تحصيلي( 222)وتم اختيار  ،مقابالت معهم

أكثر  همللتعلم االلكتروني في اكتساب الطلبة المعرفة والمهارات وجعل أثرالدراسة إلى وجود 

وكان  .الدافعية نحو التعلم الذاتي وزيادة المعرفية واإلبداعية م والعوامللكل من التعلتقبال 

الستخدام التعلم  أثرأيضا ارتفاع مستويات التحصيل للطلبة كمن أهم نتائج الدراسة 

 .االلكتروني

 

 على  االلكتروني للتعلم الثاني الجيل استخدام أثرحول ( 0229) آل محياوفي دراسة 

أبها، حيث تالف  في خالد الملك بجامعة المعلمين طالب كلية لدى عاونيالتعليم الت مهارات

 إلى الدراسة وتوصلت( 7911 ) عددهم البالغ المعلمين طالب كلية من الدراسة مجتمع

 في إحصائية داللة ذات ولم تكن الفروق المجموعتين، لدى التعاوني التعليم مستوى انخفاض
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 االلكتروني التعلم ومجموعة االلكتروني، الثاني للتعليم الجيل مجموعة بين التعاوني التعليم

 التعليم مؤسسات في للتعليم االلكتروني تنظيمية لوائح بإصدار الدراسة وأوصت. التقليدية

 لالنترنت واسعة وصالت االلكتروني، وتوفير التعليم عن للطالب مقرر إلزام مع العالي،

 تعليمية ومواقع ووحدات ، دراسية ومقررات ، ميةتعلي محتويات وتوفير لها، الوصول ،وتيسير

 هيئة وتدريب أعضاء االلكتروني، للتعلم الثاني الجيل بأدوات العالي التعليم لمؤسسات انترنت

صدار االلكتروني، التعليم مستجدات في التدريس  .االنترنت لحماية مستخدمي تشريعات وا 

بة التعلم اإللكتروني بمدارس البيان إلى تقويم تجر  (1..1) دراسة العبد الكريموهدفت 

 . النموذجية للبنات بجدة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

وشملت عينة الدراسة جميع طالبات ومعلمات الفصول اإللكترونية في مدارس البيان 

طالبة يدرسن بطريقة التعلم اإللكتروني ( 720)معلمة و( 17)النموذجية للبنات والبالغ عددهن 

وكانت أهم نتائج الدراسة أنها أوضحت وجود فروق بسيطة . حلتين المتوسطة والثانيةفي المر 

نسبيًا لصالح الطريقة اإللكترونية عند مقارنة تحصيل الطالبات في التعلم اإللكتروني بأنفسهن 

وبزميالتهن في الفصول التقليدية، وأن المعلمات تلقين دورات في الحاسب اآللي شملت 

(Word-PowerPoint- Excel) وأن اإلدارة قدمت لهن دورات وورش عمل عن طريقة ،

التعلم اإللكتروني، وانه تم اختبارهن قبل اختيارهن للتدريس بطريقة التعلم اإللكتروني، وأنهن 

مستعدات لإلستمرار بالتدريس بالطريقة اإللكترونية، وأنهن ال يواجهن صعوبات في تطبيق 

 . ن يرغبن في تعميم هذه الطريقة في كافة فصول المدرسةطريقة التعلم اإللكتروني، وأنه

أما فيما يخص آراء الطالبات فإن طريقة التعلم اإللكتروني تساهم في زيادة استيعاب 

الطالبات للمواد، وتزيد من حماسهن الكتساب المعرفة، وتؤدي إلى تقليل حاجتهن لحمل الكتب 

دمج التقنية في بيئة التعلم، كما أن هذه  المدرسية ما بين المدرسة والبيت، وتساعد على
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الطريقة تراعي الفروق الفردية بين الطالبات، وتزيد من انتظامهن في المدرسة، وتؤدي إلى 

زيادة متابعة أولياء أمورهن لهن، وتؤدي إلى زيادة التفاعل بينهن وبين المعلمات، وتقلل من 

 . حاجتهن للدروس الخصوصية

إلى تقصي فاعلية استخدام المقرر اإللكتروني على  (1..1)حمدي األوهدفت دراسة        

شبكة االنترنت ودراسة فاعلية استخدام البرمجية التعليمية في تحصيل الطالبات واحتفاظهن 

األقسام األدبية بقسم العلوم االجتماعية بالمدينة  –بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للبنات 

علية كل من المقرر اإللكتروني على شبكة االنترنت والبرمجية المنورة، والوقوف على مدى فا

( 12)واشتملت عينة البحث على  ،التعليمية في التحصيل واالحتفاظ في العينة سابقة الذكر

األقسام األدبية، وقد  -طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للبنات

والمقرر اإللكتروني عبر الموقع التعليمي في تدريسها . ية التعليميةقامت الباحثة بتطبيق البرمج

( البسيط)اختبار تحليل التباين )للمجموعتين التجريبيتين، وباستخدام األساليب اإلحصائية 

( األحادي واإلحصاء الوطني للمجموعات الثالث والضابطة التجريبية األولى والتجريبية الثانية

للفروق بين متوسطات المجموعات المستقلة في درجات االختبار  وتحليل التباين البسيط

ولمعرفة الفروق لصالح أي من هذه المجموعة الثالث، تم استخدام أحد اختبارات .  التحصيلي

، وأظهرت نتائج البحث فروقًا في الداللة اإلحصائية عند (شيفه)المقارنات البعدية وهو اختبار 

وعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين في التحصيل بين المجم( 2022)مستوى داللة 

التعليم اإللكتروني )واالحتفاظ، أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية األولى 

التعليم اإللكتروني باستخدام المقرر اإللكتروني )والتجريبية الثانية ( باستخدام البرمجية التعليمية

 .التحصيل لصالح المجموعة الثانيةفي ( عبر الموقع التعليمي
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التعليم اإللكتروني )دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية األولى *كما أظهرت فروقًا 

التعليم اإللكتروني باستخدام المقرر اإللكتروني )والتجريبية الثانية ( باستخدام البرمجية التعليمية

 .الثانية في االحتفاظ لصالح المجموعة( عبر الموقع التعليمي

التعلم  أثردراسة هدفت إلى استقصاء  (Golden et.al., 2008)رفاقهولدن و ججري أو 

إحدى المناطق من المحاضرين  العاملين في الدراسة اختيرت عينة و  .االلكتروني على التعليم

واالستبانة كأداة  ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. (London)لندن  التعليمية بمدينة

 . المعلومات من أفراد العينة الذين يفترض أنهم يستخدمون التعلم االلكتروني في التدريس لجمع

على أن التعلم االلكتروني ذو أهمية في عملية  اً عالمي اً وأشارت الدراسة إلى أن هناك اتفاق 

أن معظم أفراد عينة و  ،في األدلة التجريبية اً إال أن الدراسة أوضحت أن هناك نقص ،التعلم

. في تخطيط الدروس وتحضيرها اً أثر ن لها أو  ،لدراسة يستخدمون التعلم االلكتروني في التدريسا

إال أن جميعهم اتفقوا  ،أظهرت الدراسة أن أفراد العينة تفاوتوا في استخدام التعلم االلكتروني كما

زيد من أن التعلم االلكتروني يذلك ب مبررين ،للتعلم االلكتروني في التحصيل أثرعلى وجود 

 .فهم الطالب للدروس

 

دراسة هدفت إلى التعرف على اتجاهات أعضاء هيئة ( 0228)  باصقروأجرى      

التدريس حول التعليم االلكتروني وما هي االيجابيات والسلبيات التي يواجهها أعضاء هيئة 

م باستخدام التدريس بقسم علم المعلومات بكلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى عند قيامه

التقنية استخدم الباحث المنهج الوصفي لجمع المعلومات عن طريق توزيع االستبانة على  هذه

قبل توزيع هذه االستبانة لمعرفة آراء   Pilot Studyأعضاء هيئة التدريس كما تم عمل 

 .أعضاء هيئة التدريس حول مصداقية هذه االستبانة



31 

 

 

من عينة الدراسة هم من الذين %( 12)ظمىهذا وقد استنتج الباحث أن الغالبية الع

سنه وان جميع أعضاء عينة الدراسة مريدين تأييدًا كاماًل الستخدام  22تقل أعمارهم عن 

من عينة الدراسة لم يتعرفوا على من هي % 22تقنية التعليم االلكتروني ، كما لوحظ أن 

ي داخل الجامعة من خالل الجهة الرسمية المسؤولة عن تقديم خدمات التعليم االلكتروني ف

من أعضاء هيئة التدريس يروا أن اكبر عائق يواجهه الطالب %  92الدراسة يتضح ان 

من عينة %  82في استخدام هذه التقنية هو حداثة التجربة لدى هؤالء الطالب بينما 

الدراسة أن أهم فائدة سوف يكتسبها الطالب هي استخدامهم لهذه التقنية في أي وقت ومن 

ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه  ،مكان داخل وخارج الحرم الجامعي أي

الدراسة كانت في تبني تطبيق هذه الخدمة داخل الجامعة عن طريق جهة متخصصة 

ومؤهله ومعروفة وكذلك في توفير الحوافز المادية والمعنوية ألعضاء هيئة التدريس خاصة 

 .مةفي تطبيق المراحل األولى من هذه الخد

 استخدام معوقات"دراسة بعنوان ( 0272)  الهرش و مفلح  والدهونوقد أجرى        

 بهدف" الكورة لواء في الثانوية المرحلة نظر معلمي وجهة من التعلم اإللكتروني منظومة

 الثانوية المرحلة معلمي نظر وجهة من التعلم اإللكتروني منظومة استخدام معوقات عن الكشف

 أربعة على موزعة فقرة،( 22)  استبانة من تطوير تم أهداف الدراسة ولتحقيق رة،الكو  لواء في

  .مجاالت

 العشوائية بالطريقة اختيارهم تم معلمة، (29) و معلماً ( 11) من عينة الدراسة وتكونت       

جراء الوصفية، األساليب باستخدام 0229/0228الفصل الدراسي األول  خالل  التباين تحليل وا 

 بالمرتبة جاءت بالمعلمين المتعلقة المعوقات إلى أن  النتائج وأشارت. شيفيه واختبار الثي،الث

والتجهيزات  التحتية بالبنية المتعلقة المعوقات ثم باإلدارة، المتعلقة تلتها المعوقات األولى،
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 إلى أشارت النتائج كما .ة األخير المرتبة في بالطلبة المتعلقة المعوقات وجاءت األساسية،

 التحتية بالبنية المعوقات المتعلقة مجال في للجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود

 تعزى إحصائية داللة ذات فروق النتائج وجود بينت كما الذكور، لصالح األساسية والتجهيزات

 لم بينما فأعلى، الماجستير حملة لصالح المتعلقة بالطلبة المعوقات مجال في العلمي للمؤهل

 وأوصى المجاالت، جميع في التدريبية الدورات ثرأل إحصائية تعزى داللة ذات فروق ظهرت

 البنية وتحسين والتعليم، التربية وزارة تقدمها التي التدريبية النظر بالدورات بإعادة الباحثون

 . المدارس في والتكنولوجية الفنية التحتية وتجهيزاتها

التكنولوجيا الرقمية  أثرهدفت إلى تقصي  دراسة (Higgins، 2012)هيجينز وأجرى 

تنفق مبالغ طائلة في ( England) ال سيما أن انجلترا  ،على التعلم ممثال بتحصيل الطلبة

وجاءت هذه  .نشر استخدام التكنولوجيا الرقمية ألغراض التعلم والتي انتشرت بشكل واسع

هل نستخدم التكنولوجيا : وهو أصبح يطرح بشكل مستمر السؤال الذي نالدراسة لإلجابة ع

 الرقمية في التعليم أم ال؟ 

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على الدراسات السابقة  التي  

 0270 عام إلى 0222استخدمت المنهج التجريبي وشبه التجريبي والتي أجريت منذ عام  

 (2)دفت الطالب ذوي الفئات العمرية منالتكنولوجيا على التعليم واسته أثروالتي بحثت في 

للتعليم  أثرتوصلت الدراسة إلى إجماع غالبية الدراسات على وجود  وقد. سنة (79) إلى

 .أداء الطلبة فيااللكتروني 

دراسة هدفت إلى اختبار فاعلية برنامج محوسب في التربية  (1.21)العمري وأجرى 

. لبة الصف السابع األساسي في المدارس األردنيةاإلسالمية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى ط

طالبًا وطالبة في الصف السابع األساسي، تم تقسيمهم إلى ( 772)وقد تألفت عينة الدراسة من 
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وقد درست مادة الفقه .  طالبًا وطالبة( 12)األولى ضابطة وتكونت من : ثالث مجموعات

الثالثة عبارة عن مجموعتين تجريبيتين تألفت اإلسالمي بالطريقة العادية، والمجموعتان الثانية و 

طالبًا وطالبة ودرست  مادة الفقه اإلسالمي بطريقة التعلم التعاوني ( 28)األولى من 

طالبًا وطالبة وقد درست ( 29)المحوسب، في حين تكونت المجموعة الثانية التجريبية من 

ستخدم الباحث تحليل التباين الثنائي وا. المادة التعليمية ذاتها بطريقة التعلم الفردي المحوسب

وأظهرت النتائج تفوق .  واختبار شافيه للمقارنة بين متوسطات نتائج المجموعات الثالث

المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في التفكير اإلبداعي وعدم وجود فروق بين 

 . المجموعات الثالث على التفكير اإلبداعي حسب متغير الجنس

 :قيب على الدراسات السابقةتع

 من استخدام الوسائل االلكترونية نحو ايجابي اتجاه وجود على كافة الدراسات  لقد اتفقت -

 . التعلم والتعليم تيوالمعلمات في عملي والمعلمين قبل الطالب واألكاديميين

ودراسة  ،(1..1)العبد الكريم، ودراسة  ،(0222)  صبحي  وعبدا هللاتفقت دراسة  -

 ودراسة ،(Higgins,2012) ودراسة ،(1..1)الزدجالية ، ودراسة  (1..1)حمدي األ

Finlayson et.al.,2008))،  يجابي  للتعلم االلكتروني في متوسطات إ أثرعلى وجود

 .تحصيل الطلبة

 (1..1)دويدي  ودراسة ،(2..1)العلي ودراسة  ،True)2991)تسوي اتفقت دراسة  -

ايجابي   أثرعلى وجود  ،((Finlayson et.al.,2008 ودراسة ،(1.21)العمري دراسة و 

 .للتعلم االلكتروني في متوسطات التفكير اإلبداعي للطلبة

 (1..1)دويدي ودراسة  ،(1..1) زين الدين ودراسة  (1..1)آل محيا  ةاتفقت دراس -

 .ايجابي  للتعلم االلكتروني في متوسطات تحصيل الطلبة أثرعلى عدم وجود 
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األداة المستخدمة  نوع وفي ، الهدف في السابقة الدراسات معظم الحالية معالدراسة  اتفقت -

، في دولة الكويت المتمثلة المكانية بحدودها عنها تتميز أنها إال ، (االختبار التحصيلي)

الفئة المستهدفة في الدراسة وهي طلبة الصف العاشر في دولة أنها تختلف عنها في و 

 .الكويت

إال أنها  ،ياقات الدراسات السابقة وما بينها من أوجه شبه واختالفعلى الرغم من تعدد س -

لذا  يحتاج هذا البلد إلى المزيد من  -على قدر اطالع الباحث –الكويت دولة قليلة في 

، ولم يجد الباحث  دراسة منفردة مقننة على دولة ذاته الدراسات واألبحاث في نفس المجال

بداع الطلبة التعلم االلك أثرالكويت تبحث في  في مادة التربية تروني على تحصيل وا 

من هنا الحظ الباحث أهمية إجراء هذه الدراسة للتعرف إلى استخدام التعليم . اإلسالمية

ه في أثر االلكتروني في تدريس مادة التربية اإلسالمية لطلبة الصف العاشر بدولة الكويت و 

 .التحصيل والتفكير اإلبداعي
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 ثالفصل الثال

 الطريقة واإلجراءات

 

مثل منهجية بالطريقة واإلجراءات هذا الفصل عدة موضوعات ذات عالقة  تناول

جراءات الدراسة الدراسة، ومجتمعها، والعينة، واألدوات، والمتغيرات، والمعالجة اإلحصائية .  وا 

 :وفيما يأتي توضيح لكل ذلك

 : منهجية الدراسة

التجريبي، وذلك باختيار مجموعتين من طلبة الصف  استخدمت الدراسة المنهج شبه      

التوزيع العشوائي يضمن تساوي المجوعتين نظريا وال  ونظرًا ألن ،الكويتدولة  العاشر في

تأكد استخدمت الدراسة تصميم المجموعة الضابطة باختبار قبلي وبعدي لل ،يضمن ذلك تطبيقيا

بفعل تأثيرات المتغير المستقل  قد تغيرا( بداعيالتحصيل والتفكير اإل)من أن المتغيران التابعان 

بحيث يطبق على المجموعة التجريبية برنامج التعليم اإللكتروني،  ،لوحده( التعليم االلكتروني)

، على أن يتم تطبيق بينما تبقى المجموعة الضابطة تدرس المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية

كاختبار قبلي قبل التجربة واختبار بعدي بعد  اختبار التحصيل واختبار التفكير اإلبداعي

على ( التعلم االلكتروني)المتغير المستقل  أثراالنتهاء منها لكلتا المجموعتين، وذلك لمعرفة 

التعلم  أثرحيث يقاس تحصيل الطلبة والتفكير اإلبداعي لديهم،  :وهما المتغيرين التابعين

اعي ليس بالفرق بين االختبارين البعديين بل االلكتروني على تحصيل الطلبة والتفكير اإلبد

بالفرق بين االختبارين القبلي والبعدي في المجموعة الضابطة والفرق بين االختبارين القبلي 

 .والبعدي في المجموعة التجريبية ومن ثم مقارنة الفرقين مع بعضهما



35 

 

 

 :مجتمع الدراسة

مدارس التعليم العام في دولة الكويت  تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر في    

بواقع  وطالبة، اً طالب( 09282)والذين يقدر عددهم بحوالي  0270/0272للعام الدراسي 

( 7) موزعين على محافظات دولة الكويت وفقا للجدول ،طالبة( 71292)و اً طالب( 72272)

 :اآلتي

 (2)جدول                                   

 مجتمع الدراسة
طلبة الصف 

 العاشر
 حولي العاصمة

مبارك 

 الكبير
 المجموع الجهراء األحمدي الفروانية

 53154 4214 4155 4245 5221 4332 4422 الذكور

 52154 4226 4316 4646 5255 4424 5625 اإلناث

 45464 1545 2624 1134 4623 2166 2454 المجموع

 

 :  عينة الدراسة

 فيطالبًا من طلبة الصف العاشر ( 22)ثلة للمجتمع بواقع تم اختيار عينة قصدية مم     

تم اختيار  ، إذمدرستين مختلفتين، المدرسة األولى هي ثانوية الكندري للذكور في محافظة األحمدي

تمثل المجموعة التجريبية ويتم تدريسها بطريقة التعلم اإللكتروني  اً طالب( 02)واحدة تألفت من شعبة 

في التربية اإلسالمية، والمدرسة الثانية هي ( وبر والوالدين، واحترام الكبيرحسن الخلق، )لموضوع 

 اً طالب( 02)حيث تم اختيار شعبة واحدة تكونت من  ةالفروانيثانوية لبيد بن ربيعة من محافظة 

ووفقا للجدول  ، تمثل المجموعة الضابطة، ويتم تدريسها الموضوع ذاته ولكن بالطريقة االعتيادية

 :اليالت( 0)
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 (1)جدول 

 عينة الدراسة

 الصف الجنس العدد المحافظة 

 العاشر ذكور 02 األحمدي ثانوية الكندري مدرسة

 العاشر ذكور 02 ةالفرواني لبيد بن ربيعة مدرسة

 22 المجموع

  

 :أداتا الدراسة

 :لكل ذلكتتمثل أداتا الدراسة في اختبار التحصيل واختبار التفكير اإلبداعي، وفيما يأتي توضيح 

 :االختبار التحصيلي. 2

ار من متعدد عن طريق استخدام األرومة يقام الباحث ببناء اختبار تحصيلي من نوع االخت    

 ،وقائمة من اإلجابات أو البدائل ،أو المقدمة التي تطرح المشكلة بصورة سؤال أو عبارة ناقصة

ائل واختيار البديل الصحيح أو ويطلب إلى المفحوص قراءة األرومة أو المقدمة وقائمة البد

وتضم قائمة البدائل إجابة واحدة صحيحة أما البدائل األخرى فهي المموهات أو  ،األفضل بينها

وتم  ،ووضع الباحث أربعة بدائل لكل بند وذلك لتقليل احتماالت اإلجابة بالتخمين .المشتتات

 : بناء االختبار وفق مجموعة من الخطوات من أهمها

التعلم االلكتروني على تحصيل الطلبة  أثروهو قياس  ،لغرض من االختبارللباحث اتحديد  -

من خالل مقارنة الفرق ( واحترام الكبير ،وبر الوالدين ،حسن الخلق)ثالثة في الموضوعات ال

 .التجريبيةالمجموعة البعدي لكل من المجموعة الضابطة و  ، واالختباربين االختبار القبلي



37 

 

 

مع تحديد األوزان النسبية لكل منها وذلك في ( عناصر المحتوى)وضوعات حدد الباحث الم -

لكي يصار إلى تخصيص عدد من البنود لكل مجال رئيسي  ،ضوء الزمن المخصص لتدريسها

وبالرجوع إلى دليل المعلم تبين أن الوقت المخصص للمواضيع  .أو فرعي استنادا إلى ذلك

 .ى ثالثة أجزاء متساويةلذا قسم االختبار إل ،الثالثة متساوية

 .تم تحديد النتاجات التعليمية بمختلف مستوياتها ومجاالتها -

من  محوربند من نوع االختيار من متعدد لكل ( 71)وبموجب النتاجات التعليمية وضع  -

وبعد  ،(الصدق والثبات)عها للتحليل المنطقي واإلحصائي وثم إخضا ،االختبار الثالثةمحاور 

فبقي  فقرتينوحذف  ،حكمين من أهل االختصاص تم تعديل بعض الفقراتعرضها على الم

حول بر  المحور الثاني فقرة تقيس (72)حول حسن الخلق و فقرة تقيس المحور األول( 71)

 .حول احترام الكبير فقرة أيضا تقيس المحور الثالث( 72)و ،الوالدين

 :صدق االختبار التحصيلي

 –صدق االختبار من خالل عرضه على تسعة محكمين قام الباحث بالتأكد من دالالت 

وطرق والمناهج ، في التربية اإلسالمية تخصصينمن الم( 2) الملحقوالمثبتة أسماؤهم في 

 ،رأيهم في الصياغة اللغوية بيانمنهم الباح حيث طلب  ،والقياس والتقويم ،واإلشرافالتدريس، 

االختبار في  تألفتوقد  . ومستوياتها الفقرات لمجاالت األهداف التعليمية مالءمةومدى 

لعدم انتمائها لمحاور  منها فقرتينعلى حذف  مونواجمع المحك ،فقرة( 10)صورته األولية من 

 (.0)مقسمة على المواضيع الثالثة كما يظهر في الملحق  فقرة( 12)فبقي االختبار 
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 :ثبات االختبار

لالتساق  (KR20)ريتشاردسون  –تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر 

 .(0222 ،عودة)ة ـكافية ألغراض الدراسة الحاليهي و  ،%(92)ة تبلغت قيموقد  ،الداخلي

 تحليل الفقرات 

ز للفقرات يومعامالت التمي  ،(pi)قام الباحث أيضا بحساب  درجات الصعوبة للفقرات 

(Di ) والتي ارج عينة الدراسة على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة ومن خ التطبيقبعد

مدرسة عبد اللطيف ثنيان الغانم في  فيمن طلبة الصف العاشر  اً طالب (02)تكونت من 

 :اآلتي( 2)كما في الجدول وكانت النتائج  ،محافظة الفروانية

 (2)جدول                                    

 والتمييز ةاستخراج معامالت الصعوب

 الحد األعلى -دنىالحد األ تحليل الفقرات
 17 %-29% (pi)درجات الصعوبة للفقرات 
 10%-22% (Di)ومعامالت التميز للفقرات 

وجميعها ذات قدرة  ،وبموجب هذه النتائج لم تحذف أي فقرة ألنها شديدة السهولة أو الصعوبة

 .تمييزية مقبولة

 :تصحيح االختبار التحصيلي

االختبار التحصيلي ما بين العالمة صفر إلى تتراوح عالمات الطلبة في االستجابة على 

 ،بندًا من نوع االختيار من متعدد( 28)االختبار التحصيلي من  تألفتإذ  ،(28)العالمة  

 .وصفر لإلجابة الخاطئة ،واحتسب عالمة واحدة لكل إجابة صحيحة
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 :االبداعي راختبار تورانس للتفكي

لتفكير اإلبداعي النسخة اللفظية نموذج ل( Torrance)اعتمدت الدراسة اختبار تورانس 

وللتأكد من  .وقد قام الباحث بتقنينه بما يتوافق ومادة التربية اإلسالمية والمجتمع الكويتي ،(أ)

قام الباحث بعرضه على مجموعة من المحكمين من أهل االختصاص  ،صدق المحتوى

فقرات ديالت على بعض التع ونحيث أجرى المحكم ،(2)ملحق الوالمثبتة أسماؤهم في 

علما بان اختبار ، على صدق بناء األداة يعتبر مؤشراً وهذا  ،بالحسباناالختبار تم أخذها 

 :للتفكير اإلبداعي المستخدم في هذه الدراسة يتكون من ستة أنشطة هي( Torrance)تورانس 

ل عن كل أسئلة يسأأن ويطلب من الشخص المفحوص : توجيه األسئلة: النشاط األول  

طلب إلى المفحوص في هذه الدراسة وقد  . أو النص المعطىا هو حادث في الصورة م

وكلما كان السؤال " . حق الكبير"صياغة اكبر عدد ممكن من األسئلة غير المألوفة حول نص 

 .أكثر انتماء للنص كانت اإلجابة صحيحة

األسباب أن يخمن ويطلب من الشخص المفحوص : تخمين األسباب: النشاط الثاني    

وقد طلب إلى المفحوص في هذه الدراسة  .بحسب النص المعطىالممكنة والمؤدية للحادث 

وكلما أبدع الطالب في تحديد . بتخمين األسباب التي تفرض علينا االلتزام بمكارم األخالق

 .مسبب النتيجة كانت اإلجابة صحيحة

أن يخمن النتائج  ويطلب من الشخص المفحوص: تخمين النتائج النشاط الثالث    

وقد طلب إلى المفحوص في هذه الدراسة تخمين اكبر  ،على النص المعطى اعتماداً الممكنة 
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وكلما أبدع الطالب  .يمكن أن يجنيها المجتمع الذيعدد من النتائج المترتبة على الصدق 

 .بتوقع النتيجة استنادا إلى السبب تكون اإلجابة صحيحة

يقدم أفضل أن ويطلب من الشخص المفحوص : لنتائجتحسين ا: النشاط الرابع    

وقد طلب إلى المفحوص في هذه الدراسة  .االقتراحات االيجابية اعتمادا على النص المعطى

وكلما استطاع الطالب تقديمك حلوال ذكية ايجابية . ذكر أفضل الممارسات لرعاية المسنين

 .للتحسين أو حل المشكلة كانت اإلجابة صحيحة

ر ـالتفكي  وصـمن الشخص المفحيطلب : االستخدامات غير الشائعة: لخامسالنشاط ا

وقد طلب إلى  .اعتمادا على النص المعطىغير الشائعة المشاهد عدد ممكن من بأكبر 

المفحوص في هذه الدراسة أعطاء اكبر عدد ممكن من مشاهد بر الوالدين التي يعتقد أنها غير 

 .عطي مشاهد غير مكررة أو مألوفة كانت اإلجابة صحيحةوكلما استطاع الطالب أن ي .مألوفة

ـل ر محتمـف غيـيواجه المفحوص في هذا النشاط موق: افترض أن :النشاط السادس

أن يفترض موقف ما ويضع حلوال أو اقتراحات لذلك وص ـمن الشخص المفح، ويطلب الحدوث

الدراسة أن يفترض أنه  وقد طلب إلى المفحوص في هذه .الموقف اعتمادا على النص المعطى

 .رجل مسن ويعيش في منزل احد أبنائه ويكتب على شكل نقاط كيف يحب أن يعامله أبنائه

 .وكلما أبدع الطالب بالتخيل وافترض حلوال أو اقتراحات خالقة كانت  النتيجة صحيحة

 :تصحيح اختبار تورانس

يحدد درجة ( أ)ج للصورة اللفظية نموذ( Torrance)إن تصحيح اختبار تورانس     

 :المفحوص بالحصول على ثالث درجات في كل اختبار وكمايلي
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أي إنتاج اكبر عدد ممكن من  ،وتشير إلى عدد اإلجابات المحتملة للموقف: الطالقة -7

 .األفكار

أي  ،وتشير إلى عدد فئات االستجابات المحتملة للموقف ،(إنتاج أفكار جديدة: )المرونة -0

 .مختلفة التي تظهر تحوال في تفكير الطالبعدد االستجابات ال

 (.الندرة اإلحصائية لالستجابة) وتشير إلى مدى جدة وحداثة االستجابة والتفرد : األصالة -2

الصورة اللفظية (  Torrance) وعليه تكون الدرجة الكلية للمفحوص في اختبار تورانس 

 . المرونة واألصالةالمكون من ستة أنشطة هي مجموع درجاته ألبعاد الطالقة و 

 :الخطة الزمنية إلجراء االختبار

 ،فقرات االختبار ندقيقة كمسافة زمنية كافية للمفحوص لإلجابة ع( 12)وقد حدد تورانس  

عطاء ويضاف إلى ذلك الوقت الالزم إل .بحيث يحتاج كل سؤال إلى سبع دقائق للتطبيق

رشادات االختبار  :كما يلي تعليمات وا 

ون من ستة أنشطة وكل نشاط يحتاج إلى سبعة دقائق فيكون مجموع الوقت االختبار يتك -

( 10)فقرات االختبار هو  نأي الوقت الالزم لإلجابة ع( 42=7*6) الالزم لالختبار هو 

 .دقيقة

رشادات االختبار ( 2)تعطى  -  .ثالثة دقائق إلعطاء تعليمات وا 

وع الوقت الالزم لإلجابة على فقرات وبهذا يصبح الوقت الالزم إلجراء االختبار هو مجم -

دقيقة وهو الوقت الالزم ( 12)االختبار والوقت الالزم إلعطاء التعليمات فيكون الناتج هو 

 (.Torrance) إلجراء االختبار كما حدده تورانس 

 :تقدير العالمات

 :في تقدير العالمات وكما يلي( Torrance) احتذى الباحث بنموذج تورانس  
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 .د اإلجابات المشوشة وغير المعبرةاستبعا -7

عالمة واحدة وتجمع ( االجابة المحتملة للموقف)تعطى كل إجابة صحيحة : الطالقة -2

العالمات التي حصل عليها الطالب في بعد الطالقة ويكون هذا المجموع هو المعبر عن مستوى 

 .الطالقة لدى الطالب

أي عدد  ،(لكل فكرة جديدة)ة محتملة للموقف تعطى كل عالمة واحدة لكل فئة إجاب: المرونة -3

وتجمع العالمات التي حصل  ،فئات االستجابات المختلفة التي تظهر تحوال في تفكير الطالب

عليها الطالب في بعد المرونة ويكون هذا المجموع هو المعبر عن مستوى المرونة لدى 

 .الطالب

 بعدفي نماذج خاصة  فقراتن على  الالمفحوصي العالمات الستجاباتتم تفريغ : األصالة -4

فيما أعطي التكرار  ،عالمتان% 5حيث أعطي التكرار األقل من  ،حساب تكرار كل منها

 .صفر% 01وأعطي التكرار األكبر من  ،عالمة واحدة%  01واألقل من % 5األكبر من 

لمجموع هو هذا ا بعد األصالة وكانجمع العالمات التي حصل عليها الطالب في تم   وبعد ذلك

 .المعبر عن مستوى األصالة لدى الطالب

واألصالة  ،والمرونة ،يكون مجموع العالمات التي حصل عليها الطالب في أبعاد الطالقة -5

 .هي درجته الكلية للقدرة على التفكير اإلبداعي

 :صدق اختبار التفكير اإلبداعي

الذي صمم افر في االختبار ن صدق المحتوى متوأذكر ( Torrance) بالرغم من ان تورانس 

قام الباحث قد ف ،(0893 ،الشنطي) في بناء العقل ( Guidford)جيلفورد  نظريةطار في إ

بالتأكد من الصدق الظاهري لالختبار حيث عرضه على مجموعة من المتخصصين في التربية 

  اإلسالمية والمناهج وطرائق التدريس واإلشراف والقياس والتقويم والمثبتة أسماؤهم في الملحق
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االختبار  مالءمةومدى  ،حيث طلب منهم إبداء رأيهم في الصياغة اللغوية ،(9)رقم 

وقدرة الفقرات على قياس ما أعدت  ،ة التربية اإلسالمية والمجتمع الكويتيلماد

وقد أفاد المحكمون بصالحية االختبار  .وأي مالحظات يرونها مناسبة ،لقياسه

إنما بعثت ألتمم مكارم : " الحديث الشريف: لقياس التفكير اإلبداعي مع إضافة 

تائج الصدق التي يمكن أن يجنيها ن أكتب" وتعديل عبارة ،للنشاط الثاني" األخالق

صدق التي يمكن أن عدد من النتائج المترتبة على ال أكبر أكتب" إلى   ،"المجتمع

 بين على"العبارة في النشاط الرابع من  تغييرو  ،في النشاط الثالث" يجنيها المجتمع

 ".أفضل الممارسات لرعاية المسنأذكر "إلى  "شكل نقاط كيف يمكن رعاية المسن

 (.5) ملحقال فيكما تم وضع االختبار في صيغته النهائية و

 :ثبات اختبار التفكير اإلبداعي

استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون للتأكد من ثبات اختبار التفكير اإلبداعي  .0

بتطبيق  حيث قام الباحث ،(Test-Retest)باتباع طريقة االختبار وإعادة االختبار 

 ع الدراسة ومن خارج عينة الدراسة، تألفتية من مجتماالختبار على عينة استطالع

من طلبة الصف العاشر من مدرسة عبد اللطيف ثنيان الغانم في  ا  طالب (25)من 

ثم حساب من وبعد عشرة أيام قام الباحث بإعادة تطبيق االختبار و ،محافظة الفروانية

 :وفق اإلجراءات التالية ،بارينمعامل ارتباط بيرسون بين االخت

 ،الطالقة: )ةتم تطبيق االختبار واحتساب عالمة كل طالب في األبعاد الثالث -

 .لكل نشاط من أنشطة االختبار ،(واألصالة ،والمرونة

احتساب عالمة و ،فاصل زمني مقداره عشرة أيامتم تطبيق االختبار مرة ثانية ب-

ل نشاط من لك ،(واألصالة ،والمرونة ،الطالقة: ) ةكل طالب في األبعاد الثالث

 .أنشطة االختبار الستة
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      : ةتم احتساب معامل ارتبط بيرسون بين درجات الطالب الكلية لكل من األبعاد الثالث -

وتم إدخال البيانات ومعالجتها  ،في االختبار األول والثاني( واألصالة ،والمرونة ،الطالقة) 

 :اآلتي (1)جدول هر في كما تظوكانت النتائج  ،(SPSS)حاسوبيا باستخدام برنامج 

 (1)جدول                                       

قيمة معامالت الثبات الختبار التفكير اإلبداعي بأبعاده الثالثة باستخدام معامل ارتباط 

 بيرسون

 معامالت الثبات
 قيمة معامل ارتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد التفكير اإلبداعي

 .91 الطالقة
 .97 المرونة
 .11 األصالة
 .92 الكلي

 

 ،وهي قيمة مرتفعة نسبياً . (2091) ن معامل الثبات لبعد الطالقة هوأ ،نالحظ من الجدولو 

معامل  في حين أن ،وهي قيمة أيضا مرتفعة نسبيا (2097) معامل الثبات لبعد المرونة هو وأن

الكلي ( أ)لثبات للصورة اللفظية معامل ا بينما ،وهي قيمة مقبولة (2011) الثبات لبعد األصالة هو

 (.0222 ،عودة) وكافية ألغراض الدراسة ،وهذه القيمة تعتبر مرتفعة نسبياً  (2092)بلغ 

للتغلب على المتغيرات الداخلية مثل النضج والتذكر وقضية النمو التي قد تشوب احتساب  .0

احتساب ثبات فقد قام الباحث ب (Test-Retest)معامل الثبات باستخدام ثبات اإلعادة 

 (KR20)ريتشاردسون  -االختبار أيضًا باستخدام االتساق الداخلي عن طريق معادلة كودر

والتي تم تطبيقها على العينة ذاتها في االختبارالثاني، وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

 (.0222وتعتبر قيمة معامل الثبات هذه كافية ألغراض الدراسة الحالية عودة،( 2092)
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 :تدريسيةالخطة ال

 لمادة التربية اإلسالمية  قام الباحث بإعداد خطة تدريسية لكل درس من الدروس الثالثة -

غير المتزامن وفق أسلوب التعلم االلكتروني ( وبر الوالدين ،واحترام الكبير ،حسن الخلق) وهي 

Asynchronous E-Learning  الذي ينص حرفيًا على  (191:0272)كما ورد في سعادة

على الموقع اإللكتروني  Course Planeحيث قام المتعلم بوضع خطة تدريسية " :ياآلت

الخاص به أو على عنوان البريد اإللكتروني، وذلك من حيث األهداف المرغوب تحقيقها، 

وعناوين محتوى المادة الدراسية عنوانًا وراء آخر، مع المواعيد المحددة لقراءته، واألنشطة 

وتواريخ تسليمها، وطريقة التقييم التي يعتمدها المعلم، وقائمة المراجع أو المطلوب القيام بها، 

المصادر التعليمية التعلمية التي يمكن الرجوع إليها لإلستفادة منها، مع قائمة بالتعليمات 

، أو إجراء المشاريع تواإلرشادات من المعلم إلى الطالب كي يعمل على تنفيذها إلكمال الواجبا

المتزامن مع المعلم أو وجود المعلم  لإلتصاللوبة، دون أن تكون هناك حاجة البحثية المط

أي أن  ".E-mailوالطالب في المكان ذاته، وذلك عن طريق استخدام البريد اإللكتروني 

 :ّمرت ضمن الخطوات اآلتية قد تحضير تلك الدروس

 :تحديد  األهداف التعليمية.  2

 األهداف المعرفية. 

 يةاألهداف الوجدان. 

 األهداف النفسحركية. 

 .الوسائل التعليمية المستخدمة.  0

 .للمادةتحديد العناوين الفرعية . 2

 .المواعيد لقراءة هذه العناوينتحديد .1
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 .تحديد األنشطة المطلوب القيام بها. 2

 .تحديد المواعيد لتسليم تلك األنشطة. 2

 .المراجع والمصادر الالزم الرجوع إليهاتحديد . 1

 .من جانب المعلم للطالب للعمل على تنفيذ القراءات واألنشطة اإلرشاداتديد تح. 9

وبر  ،واحترام الكبير ،حسن الخلق)لخطة التدريسية للدروس الثالثة وقد تم عرض ا 

من على مجموعة من المحكمين غير المتزامن وفق أسلوب التعلم االلكتروني ( الوالدين

حيث طلب منهم إبداء رأيهم في ، لمناهج وطرائق التدريسفي التربية اإلسالمية وا المتخصصين

بداء أي مالحظات يرونها مناسبة ،الخطة لكل درس ءمةومدى مال ،الصياغة اللغوية   .وا 

مع إجراء  ،وقد أفاد المحكمون بصالحية الخطة لتنفيذ الدروس بطريقة التعلم االلكتروني

 (.1)ملحق ال النهائي كما هي فيوضعت الخطة بشكلها  ، حيثالمطلوبة بعض التعديالت

 ومدرسة لبيد بن ربيعة من حيث ،قام الباحث بالتأكد من جاهزية مدرستي الكندري الثانوية -

 لخطة باستخدام التعلم االلكترونيلتنفيذ ا ،وتوفر الحواسيب ،االنترنتبشبكة االتصال جهوزية 

 .غير المتزامن

ومدرسة لبيد بن  ،ية في مدرستي الكندري الثانويةقام الباحث بتدريب معلمي التربية اإلسالم -

 .ربيعة على تنفيذ الخطة ليصار الى تنفيذ الخطة

 :تصميم الدراسة

وفق التصميم للمجموعتين الضابطة والتجريبية بعدي و ر قبلي ااستخدم الباحث تصميم اختب

 :التالي

CG     O1         -          O2 

EG     O3        X           O4 
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 .وتعني المجموعة الضابطة( Control group) هو اختصار ( CG) الرمز  -

 .وتعني المجموعة التجريبية( Experimental group) هو اختصار ( EG) الرمز  -

 .ويعني االختبار القبلي الذي سيطبق على المجموعة الضابطة( O1) الرمز  -

 .لى المجموعة الضابطةويعني االختبار البعدي الذي سيطبق ع( O2) الرمز  -

ويعني في هذه الدراسة أن طريقة ( ي الطريقة االعتياديةأ ،بدون معالجة) يعني ( -) الرمز  -

 .التدريس التي ستطبق على المجموعة الضابطة هي الطريقة االعتيادية

وفي هذه الدراسة يعني أن طريقة التدريس التي ( طريقة المعالجة) يعني ( X) الرمز  -

 .لى المجموعة التجريبية هي طريقة التعلم االلكترونيستطبق ع

 : متغيرات الدراسة

 : طريقة التدريس ولها مستويان هما: المتغير المستقل  -

 .التعلم اإللكتروني* 

 .الطريقة االعتيادية* 

 :ولها مستويان هما: المتغيرات التابعة -

 .التحصيل* 

 التفكير اإلبداعي* 

 : المعالجة اإلحصائية

 :ثلت أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في اآلتيتم

 . ANCOVAتم استخدام اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل التباين المصاحب  -7

 .(KR20)ريتشاردسون  –تم التأكد من ثبات االختبار التحصيلي بإستخدام معادلة كودر  .7
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باستخدام معامل ارتباط بداعي للتفكير اإل (Torrance) تورانس اختبار تم التأكد من ثبات  .0

عادة االختبار   .Test-Retestبيرسون باتباع طريقة االختبار وا 

  :إجراءات الدراسة

ام الباحث بتطوير دراسة استطالعية وزعها على عينة مؤلفة من مائة طالب من طالب يق -

الملحق  وكانت النتائج كما فيمن خارج عينة الدراسة الصف العاشر في مدرستين مختلفتين 

 . وذلك للتأكد من مشكلة الدراسة  ،في نهاية الدراسة( 7)

 .وعينتها تحديد مجتمع الدراسة  -

واحترام  ،حسن الخلق) قام الباحث بإعداد خطة تدريسية لكل درس من الدروس الثالثة وهي  -

 .(1)كما في الملحق وفق أسلوب التعلم االلكتروني ( وبر الوالدين ،الكبير

للتفكير ( Torrance) واختبار تورانس . وهي االختبار التحصيلي ،وات الدراسةإعداد أد -

 .اإلبداعي بما يتوافق ومادة التربية اإلسالمية  للصف العاشر والمجتمع الكويتي

الدراسة  أداتيتحكيم أدوات الدراسة للتحقق من الصدق الظاهري حيث قام الباحث بعرض  -

في التربية اإلسالمية والمناهج وطرائق التدريس  خصصينعلى مجموعة من المحكمين من المت

 .إلبداء آرائهم وتوجيهاتهم ،(2)واإلشراف والقياس والتقويم والمثبتة أسماؤهم في الملحق 

 (.2)ملحق الو (  0)  كما في الملحق إخراج أداتي الدراسة بشكلهما النهائي -

سط موجه لوزارة التربية والتعليم في الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األو  -

 .الكويتدولة 

 الكويت لتطبيق الدراسةدولة الحصول على كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم في  -

 .في مدارس العينة

 .طةخوتدريب المعلمين المعنيين بتنفيذ ال ،التأكد من جاهزية مدارس العينة المختارة -
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 .الدراسةالتأكد من ثبات أداتي  -

للتفكير اإلبداعي القبلي   (Torrance)تطبيق االختبار التحصيلي القبلي، واختبار تورانس  -

 .على المجموعة الضابطة والتجريبية

للتفكير اإلبداعي القبلي ( Torrance) واختبار تورانس  ،تطبيق االختبار التحصيلي القبلي -

 .على المجموعة الضابطة والتجريبية

وبطريقة التعلم االلكتروني  ،التدريس بالطريقة العادية على المجموعة الضابطة تنفيذ خطة -

 .على المجموعة التجريبية

للتفكير اإلبداعي البعدي ( Torrance) واختبار تورانس  ،تطبيق االختبار التحصيلي البعدي -

 .التجريبية  على المجموعة الضابطة و

 (.spss) اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم -

 .عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس -

 .تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج -
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

     

تدريس مادة التربية أثر استخدام التعلم االلكتروني في  تقصيهدفت هذه الدراسة إلى 

ولتحقيق  .اإلسالمية لطلبة الصف العاشر بدولة الكويت وأثره في التحصيل والتفكير اإلبداعي

تم تعديله بما يتوافق الذي ( Torrance) تم االستعانة بمقياس التفكير اإلبداعي لتورانس  ،ذلك

ببناء اختبار أيضًا حث قام الباكما  ،الكويتدولة ومادة التربية اإلسالمية للصف العاشر في 

وبعد تطبيق أداتي الدراسة وجمع البيانات وتحليلها إحصائيا عن طريق استخدام  . تحصيلي

 :اآلتيةالنتائج  إلى التوصلتم ( SPSS)  الرزمة اإلحصائية
 

 :النتائج المعلقة بالسؤال األول: أوال

 :وقد نص هذا السؤال على اآلتي

ي في تدريس مادة التربية اإلسالمية في تحصيل طلبة ما أثر استخدام التعلم االلكترون

 الصف العاشر في دولة الكويت؟ 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من تم حساب  ،السؤالهذا لإلجابة عن 

اختبار التحصيل القبلي واختبار التحصيل البعدي لكل من المجموعة التجريبية والضابطة، 

 :لى ذلكيشير إ (1)والجدول 
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 (1)جدول                                 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبلي والبعدي لكل من المجموعة الضابطة 
 والتجريبية

 طريقة التدريس
عدد أفراد 

 عينة الدراسة

 بعد المعالجة التجريبية قبل المعالجة التجريبية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 102 0202 107 107 02 االعتيادية  

 1089 0802 1012 902 02 التعلم االلكتروني  

: وجود فرق ظاهري بين متوسطي التحصيل البعدي للمجموعتين( 2)من الجدول  يتبينو 

والضابطة التي  ،لكترونيالتجريبية التي درست مادة التربية اإلسالمية باستخدام التعلم اال

استخدام تحليل  والختبار داللة هذا الفرق، فقد تمّ .  االعتياديةدرست المادة نفسها بالطريقة 

 :اآلتي يشير إلى نتائج هذا االستخدام( 2)والجدول ،ANCOVA التباين المصاحب

 (1)جدول 
التحصيل تبعًا  الختبار داللة الفرق في (ANCOVA)ملخص نتائج تحليل التباين المصاحب 

 لطريقة التدريس

 مصدر التباين

(Source of viarance) 

مجموع 

 المربعات

(Sum of 

squares) 

درجات 

 الحرية

df 

مجموع  متوسط

المربعات أو التباين 

(Mean squares) 

F المحسوبة 

 (calculated F) 

مستوى 

 الداللة

 ..... 219.91 2211.119 2 2211.119 االختبار القبلي

 ير المستقل بين المجموعات المتغ

 (التدريسطريقة ) 
211.1.1 2 211.1.1 21.199 ..... 

   191..2 11 191.91 الخطأ

    19 221..1.1 التباين الكلي
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وجود فرق ذي داللة إحصائية في تحصيل طلبة مادة التربية اإلسالمية ( 2)من الجدول  يتبين

 (710188) المحسوبة" ف"فقد كانت قيمة ( العتياديةا، و التعلم االلكتروني)تعزى لطريقة التدريس 

 (.20222)دالة إحصائيا عند مستوى  وهي قيمة

تم حساب المتوسطات الحسابية ، فقد الفرق ُيعزىالتدريس  يقتيولمعرفة لصالح أي من طر 

جدول الو   ،في مادة التربية اإلسالمية طالب على االختبار التحصيلي البعديالالمعدلة لعالمات 

 :يبين هذه المتوسطات( 1)

 (1)جدول 

المتوسطات الحسابية المعدلة على اختبار التحصيل البعدي في مادة التربية اإلسالمية تعبًا 

 لطريقة التدريس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل عدد أفراد العينة التدريس طريقة

 .21 02019     02 التقليدية

 .22 08020      02 التعلم االلكتروني

المتوسطين الحسابيين إلى  وجود فرق ذي داللة إحصائية بين ( 1)يشير الجدول و     

فقد . سالمعدلين على اختبار التحصيل البعدي في مادة التربية اإلسالمية تبعا لطريقة التدري

م المتوسط الحسابي المعدل للطلبة الذين درسوا مادة التربية اإلسالمية باستخدام التعل غبل

( 02019)، مقابل المتوسط الحسابي المعدل للطريقة االعتيادية ومقداره (08020)االلكتروني 

 (.   20222)وهذا الفرق دال إحصائيا عند المستوى 
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 :النتائج المعلقة بالسؤال الثاني: ثانيا

 :وقد نص هذا السؤال على اآلتي

ية اإلسالمية على التفكير اإلبداعي ما أثر استخدام التعلم االلكتروني في تدريس مادة الترب

 لطلبة الصف العاشر في دولة الكويت؟

االختبار القبلي والبعدي لكل من  يتم حساب متوسط، فقد السؤالهذا لإلجابة عن 

 :يشير إلى ذلك( 9)لهما، والجدول  واالنحرافين المعياريين ،المجموعة التجريبية والضابطة

 (1)جدول 

راف المعياري لالختبار القبلي للتفكير اإلبداعي تبعًا لطريقة المتوسط الحسابي واالنح

 التدريس

 بعد المعالجة التجريبية قبل المعالجة التجريبية عينة الأفراد  عدد طريقة التدريس

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 208 7807 202 902 02 االعتيادية  

علم الت  

 االلكتروني

02 208 2022 2701 9. 9 

وجود فرق ظاهري بين متوسط التفكير اإلبداعي البعدي للطلبة ( 9)ويظهر من الجدول 

، ومتوسط التفكير (2701)الذين درسوا مادة التربية اإلسالمية باستخدام التعلم االلكتروني 

والختبار داللة (. 7807)االعتياديةاإلبداعي البعدي للطلبة الذين درسوا المادة نفسها بالطريقة 

يشير ( 8)والجدول  (ANCOVA)هذا الفرق الظاهري تم استخدام التحليل التباين المصاحب 

 :إلى ذلك
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 (9)جدول 

اإلبداعي الختبار الفرق في التفكير  (ANCOVA)ملخص نتائج تحليل التباين المصاحب 

 البعدي في مادة التربية اإلسالمية تبعًا لطريقة التدريس

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي التفكير اإلبداعي على ( 8)من الجدول  يتضحو 

كانت  دفق. ةوالطريقة االعتيادي ،استخدام التعلم االلكتروني: ساالختبار البعدي تبعا لطريقة التدري

  .(20222)  ة ـوهي دالة إحصائيا عند مستوى الدالل( 70018)المحسوبة " ف"قيمة 

كير المعدلين على اختبار التف المتوسطينتم حساب  ، فقدولمعرفة لصالح من كان هذا الفرق

  :إلى ذلكيشير ( 72)والجدول  ،اإلبداعي البعدي في مادة التربية اإلسالمية تبعا لطريقة التدريس

 (.2)جدول 

المتوسطان الحسابيان المعدالن لعالمات طالب الصف العاشر على اختبار التفكير اإلبداعي 

 البعدي

 مصدر التباين

(Source of 

viarance) 

مجموع 

 المربعات

(Sum of 

squares) 

درجات 

 الحرية

df 

متوسط 

مجموع 

المربعات أو 

التباين 

(Mean 

squares) 

F حسوبةالم 

 (calculated F) 
 مستوى الداللة

 12111 08292 00122085 0 00122085 االختبار القبلي

 12111 02248 0102059 0 0102059 التدريس طريقة 

 592214 40 29402590 الخطأ
 

  48 44492034 الكلي

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل عدد أفراد العينة التدريس طريقة 

 .21 79.8 02 التقليدية

 .28 27.8 02 التعلم االلكتروني
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ي في مادة التربية أن المتوسط الحسابي المعدل للتفكير اإلبداع( 72)ويظهر من الجدول 

، في حين بلغ حسب طريقة التعلم االلكتروني (7908)اإلسالمية حسب الطريقة االعتيادية 

( 20222)أي إن الفرق الدال إحصائيا الذي ظهر في الجدول السابق عند مستوى (. 2708)

 .كان لصالح الطالب الذين درسوا مادة التربية اإلسالمية باستخدام التعلم االلكتروني
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج

. سؤالي الدراسة عن الرابعأجابت الدراسة بعد إجراء المعالجة اإلحصائية في الفصل     

حيث توصلت الدراسة إلى وجود فروق  ،رفض الفرضيتين الصفريتين وبموجب هذه النتائج تمّ 

بين متوسطي تحصيل طلبة الصف  (≤ 2022)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة طريقة العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام 

بين   (≤ 2022)والى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،االعتيادية

سالمية تعزى الستخدام متوسطي التفكير اإلبداعي لطلبة الصف العاشر في مادة التربية اإل

 .التعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتياديةطريقة 

 

  (:تحصيل)النتائج المتعلقة بالسؤال األول : أوال

 :وقد نص هذا السؤال على اآلتي

ما أثر استخدام التعلم االلكتروني في تدريس مادة التربية اإلسالمية في تحصيل طلبة 

 ؟الصف العاشر في دولة الكويت

  (≤ 2022)لقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة       

طريقة بين متوسطي تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام 

إي بعد تطبيق التدريس باستخدام طريقة التعلم  ،التعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتيادية

تحصيل كما أظهرت النتائج ارتفاع متوسطات  . ولصالح المجموعة التجريبية ،كترونياالل

حيث أن الفرق بين متوسطات  ،الضابطةالمجموعة كبر منه لدى أالمجموعة التجريبية بفارق 

وهذا يشير إلى  .التجريبيةلدى المجموعة قل منه أالضابطة  ةاالختبار البعدي والقبلي للمجموع
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ي متوسطات تحصيل الطالب الذين درسوا بطريقة التعلم االلكتروني أكثر من وجود إرتفاع ف

  .الذين درسوا بالطريقة االعتياديةالطالب 

حيث تبين وجود ( ANCOVA)تم إستخدام تحليل التباين المصاحب ، فقد ولتأكيد ذلك

 بين متوسطي التحصيل لدى ( ≤ 2022)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التعلم االلكتروني مقارنة طريقة طلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام 

 a) وهذه القيمة دالة إحصائيا مستوى الداللة  ،(2،222) بالطريقة االعتيادية وبمستوى داللة 

≤ 0.05) . 

ب تفرض على وربما تعزى هذه النتيجة إلى أن طريقة التعلم االلكتروني تعتمد على أسالي 

األنشطة مصممة  ألنوكذلك  ،ستثير قدراتهيمما  وع إلى مصادر المعرفة ذاتياً الطالب الرج

حيث توجب على الطلبة الرجوع لمواقع االنترنت المختلفة  ،بشكل يتعدى حدود الغرفة الصفية

مما  ،اومن ثم استخدام المادة العلمية ومعالجتها حاسوبي ،والى مكتبة المدرسة لجمع البيانات

صممت األنشطة لتنفذ بشكل جماعي كما أن األنشطة قد   ،شجع التعلم بالعمل والمشاركة

أي محاكاًة للتعلم بالمشروع حيث توجب على الطلبة القيام باألنشطة بشكل جماعي أحيانًا 

وربما انسجمت طريقة .  البريد اإللكتروني، وبشكل فردي أحيانًا أخرىوتبادل البيانات باستخدام 

حوسبة )التعلم االلكتروني مع رغبات الطلبة وميولهم كونها تتماشى مع التوجهات العصرية 

التنافس وتبادل على وشجع  ،مما أثار الفضول والرغبة في االستكشاف لدى الطلبة( المناهج

شحص وهذا كله غير الوضع التقليدي المفروض على الطالب من  ،الخبرات بين الطلبة أنفسهم

ومشارك في لمعلم ناقل للمعرفة داخل الغرفة الصفية إلى باحث ومستكشف مشاهد سلبي 

مما انعكس إيجابًا على نتائج الطلبة الذين درسوا بطريقة التعلم  ،التعليمية التعلميةالعملية 

واعتمادًا على ذلك أكدت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . االلكتروني
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ين متوسطي تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية ب  (≤ 2022)الداللة 

 .التعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتياديةطريقة تعزى الستخدام 

التي ( 0222)  صبحي  وعبدا هللجاءت هذه النتائج منسجمة مع نتائج دراسة وقد 

بمساعدة الحاسوب في  ذات داللة إحصائية تعزى إلى طريقة التعلم توصلت إلى وجود فروق

التي توصلت ( Higgins، 2012)ومع دراسة هيجينز  ،مستوى إتقان أحكام التالوة والتجويد

 (1..1)العبد الكريم، ومع نتائج دراسة  ،إلى وجود أثر للتعليم االلكتروني على أداء الطلبة

ارنة تحصيل التي توصلت إلى وجود فروق بسيطة نسبيًا لصالح الطريقة اإللكترونية عند مق

ومع نتائج دراسة  ،الطالبات في التعلم اإللكتروني بأنفسهن وبزميالتهن في الفصول التقليدية

دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية  ، التي توصلت إلى وجود فروقٍ  (1..1)األحمدي 

عليم اإللكتروني الت)والتجريبية الثانية ( التعليم اإللكتروني باستخدام البرمجية التعليمية)األولى 

 ،في التحصيل لصالح المجموعة الثانية( باستخدام المقرر اإللكتروني عبر الموقع التعليمي

 ،توصلت إلى وجود أثر الستخدام التعلم االلكترونيالتي  (1..1)الزدجالية ومع نتائج دراسة 

جولدن اسة در نتائج ومع  ،أفضل من المجموعة الضابطةكان أن أداء المجموعة التجريبية إذ 

 ،لتعلم االلكتروني على التعليمل التي توصلت إلى وجود أثر ((Golden et.a., 2008ورفاقه 

التي توصلت أيضا إلى ارتفاع مستويات  ((Finlayson et.al., 2008فينيلسون ومع دراسة 

 .التحصيل للطلبة كأثر الستخدام التعلم االلكتروني

التي توصلت   (1..1) زين الدين لية مع نتائج دراسة بينما اختلفت نتائج الدراسة الحا     

وطالب  التجريبيتين المجموعتين طالب درجات بين إحصائية داللة ذات فروق إلى عدم وجود

 التعليم وطريقة الشبكات عبر اإللكتروني التعليم الستخدام طريقة كأثر الضابطة المجموعة

التي لم  (1..1)دويدي أيضا مع دراسة  تلفتاخو  ،التقليدية الكمبيوتر والطريقة على القائم
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في تحصيل المجموعات الثالث ( 2022)تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

حيث استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعليمية مع المجموعة التجريبية األولى، واستخدام 

تجريبية الثانية، بينما برنامج حاسب آلي تعليمي إضافة أللعاب الحاسب اآللي للمجموعة ال

 .درست المجموعة الثالثة بالطريقة المعتادة كمجموعة ضابطة

 (:إبداعي)النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيا

 :وقد نص على اآلتي

ما أثر استخدام التعلم االلكتروني في تدريس مادة التربية اإلسالمية على التفكير اإلبداعي 

 الكويت؟ لطلبة الصف العاشر في دولة

بين   (≤ 2022)أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وقد   

متوسطي التفكير اإلبداعي لطلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية تعزى الستخدام 

يقة إي بعد تطبيق التدريس باستخدام طر  ،التعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتياديةطريقة 

كما أظهرت النتائج ارتفاع متوسطات  . ولصالح المجموعة التجريبية ،التعلم االلكتروني

حيث أن الفرق بين متوسطات  ،تحصيل المجموعة التجريبية بفارق اكبر منه لدى الضابطة

وهذا يشير إلى . قل منه للمجموعة التجريبيةأ كان االختبار البعدي والقبلي للمجموع الضابطة

فاع في متوسطات التفكير اإلبداعي للطالب الذين درسوا بطريقة التعلم االلكتروني وجود إرت

تم إستخدام تحليل التباين ، فقد ولتأكيد ذلك . الذين درسوا بالطريقة االعتياديةأكثر من الطالب 

حيث تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ANCOVA)المصاحب 

(2022 ≥ ) وسطي التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر في مادة التربية بين مت

ة ــالتعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتيادية وبمستوى داللطريقة اإلسالمية تعزى الستخدام 

 . (a ≤ 0.05) مستوى الداللة عند وهذه القيمة دالة إحصائيا  . (2،222) 
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يات تعليمية لتعلم االلكتروني تعتمد على استراتيجوربما تعزى هذه النتيجة إلى أن طريقة ا 

ومن ناحية أخرى صممت  . وتعزز لديهم الدافعية والتشويق الطلبة،  متنوعة تستثير قدرات

غير المنهجية  ألنشطةبحيث تفرض على الطالب القيام باالتجريبية للمجموعة التدريسية الخطة 

ة والتي انعكست على إشراك الطالب في كاألداء المسرحي وحوسبته على شكل مادة تعليمي

أدى إلى استثارة عملية اإلدراك والفهم ما وهذا  ،العملية التعليمية ووضعته في محور التجربة

خطة التعلم االلكتروني أيضا  كما صممت. واالهتمام وتقديم الجديد من األفكار اإلبداعية

كة العنكبوتية مما يقلل من قلق بحيث يتواصل الطلبة مع بعضهم ومع المعلم باستخدام الشب

وحفز على  ،مما وفر بيئة نفسية مناسبة الستثارة التفكير اإلبداعي ،مواجهة المعلم والزمالء

أن االستراتيجيات المتبعة في تنفيذ خطة التعلم الباحث رى يلذا  ،المشاركة اإلبداعية للطالب

أدت إلى تبادل  الخبرات بشكل قد  ،االلكتروني المعتمدة على التعلم الذاتي لدى الطلبة

وتعزيز التفاعل االيجابي والمنافسة ومحاولة  ،وتشجيع الحوار والمناقشة وطرح األسئلة ،جماعي

ومحاولة تخمين أفضل الطرق النجاز  ،والتفرد بعمل انجازات غير شائعة ،تحسين اإلنتاج

مما انعكس  ،(واألصالة ،نةوالمرو  ،الطالقة) وهذه كلها تشكل جوانب التفكير اإلبداعي  ،العمل

أكدت  ، فقدواعتمادًا على ذلك ،إيجابًا على نتائج الطلبة الذين درسوا بطريقة التعلم االلكتروني

بين متوسطي   (≤ 2022)النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

طريقة تعزى الستخدام التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر في مادة التربية اإلسالمية 

 .التعلم االلكتروني مقارنة بالطريقة االعتيادية

التي ، Tsue) 2991)تسوي  جاءت هذه النتائج منسجمة مع نتائج دراسةقد و  

توصلت إلى أن المجموعة التي درست بوساطة الوسائط المتعددة قد تفوقت على المجموعة 

وغو في األصالة، والطالقة، الضابطة والمجموعة التي درست بوساطة برمجية الل



61 

 

 

التي توصلت إلى وجود  (2..1)العلي ومع دراسة  ،واإلسهاب، والقدرة اإلبداعية الكلية

( أ)فروق دالة إحصائيًا على اختبار تورانس لمهارات التفكير اإلبداعي صورة األشكال 

راسة ومع د ،ولصالح المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام الشرائح اإللكترونية

التي توصلت إلى أن الطالب الذين تزيد خبرة استخدامهم للحاسوب ( 0222)الصباطي 

سنوات، من ذوي الخلفية الثقافية الحضرية أكثر أصالة، وطالقة، ومرونة، ( 2)عن 

التي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية عند  (1..1)دويدي  ومع دراسة ،وابتكارية

الطالقة، )قدرات التفكير اإلبداعي على حدة  في نمو كل قدرة من( 2022) مستوى 

صالح وكذلك في تنمية قدرة التفكير اإلبداعي ككل ل( والمرونة، واألصالة، والتفاصيل

ومع دراسة  ،التي استخدمت ألعاب الحاسب اآللي التعليميةالمجموعة التجريبية األولى 

فاع المستويات التي توصلت أيضا إلى ارت ((Finlayson et.al., 2008 فينيلسون

 .االبداعية للطلبة كأثر الستخدام التعلم االلكتروني

اللتان التي توصلت إلى تفوق المجموعتين التجريبيتين  (1.21)العمري ومع دراسة 

 .على المجموعة الضابطة في التفكير اإلبداعيدرستا عن طريق التعلم اإللكتروني 

 :التوصيات

 :، فإن الباحث يوصي باآلتيدراسةفي ضوء النتائج التي توصلت إليها ال

الكتاب  يكادإذ  ،تضمين منهاج التربية اإلسالمية أنشطة تعزز استخدام التعلم االلكتروني -

 .من هذه األنشطة

تبحث خطوات تنفيذ ومعلماتها الكويت دولة عقد دورات تدريبية لمعلمي التربية اإلسالمية في  -

 .التعلم االلكتروني
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وسائل تنمية التفكير للتعرف إلى دف إلى تأهيل المعلمين والمعلمات عقد ورشات عمل ته -

 . اإلبداعي لدى الطلبة باستخدام التعلم االلكتروني

 ،التماشي مع الصيحات المعاصرة المنادية بإعادة النظر في استراتيجيات التدريس التقليدية -

لى الوسائل االلكترونية عن طرق تأهيل المعلمين الستخدام أحدث الطرق وخاصة المعتمدة ع

 .وتنمية التفكير اإلبداعي ،كالتعلم االلكتروني والتي تسهم في رفع مستوى الطلبة األكاديمي

على المجتمع الكويتي بسبب ندرة الدراسات مطبقة دراسات جديدة في هذا الموضوع إجراء  -

 .بالتعلم اإللكتروني والسيما في المرحلة اإلبتدائيةالمتعلقة 

نشاء وحدات  أكثر بالتعليم اهتمامم مخططي المناهج بدولة الكويت بقيا ضرورة - اإللكتروني وا 

 .دراسية قائمة على هذا النوع من التعلم

ة واالتجاه إجراء دراسة ميدانية حول أثر التعلم اإللكتروني لطلبة المرحلة الثانوية في الدافعي -

 .نحو المناهج المدرسية
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 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

نتاج وسائل وتكنولوجيا التعليم(. 0222. ) القضاة، خالد منشورات . مدخل إلى تصميم وا 

 .األردن/ آل البيت جامعة

 التقني والتدريب التعليم ونظم أنماط عن العربية الندوة وقائع(. 0222. ) محمد، شرف الدين

 .طرابلس: المغرب.والمهني

 .جامعة الملك عبد العزيز: جدة. الدافعية واالبتكار لدى األطفال(. 7891. ) المنسي، محمد

ن التعليم االلكتروني متوفر على االنترنت مقدمة ع 0229االلكتروني المركز القومي المصري 

http://www.nelc.edu.eg/arabic/introduction_elearning /topic8.php 

ورقة  ،"ة عوائقهمفهومة خصائصه فوائد – التعليم االلكتروني"(.  0229.) ، عبد اهلل الموسى

ص . الرياض كلية التربية، جامعة الملك سعود،،  عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل

 .070-077ص 

 التعلم منظومة استخدام معوقات(  0272. )الهرش، عايد ومفلح، محمد والدهون، مأمون

 في األردنية المجلة. الكورة لواء في الثانوية المرحلة نظر معلمي وجهة من اإللكتروني

 .7(2)  ،التربوية العلوم
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 ( 2) ملحق 

 نتائج الدراسة االستطالعية حول استخدام الحاسوب  في التربية اإلسالمية

 الفقرات

 درجة اإلستجابة

نعم بدرجة 

 كبيرة

نعم 

بدرجة 

 متوسطة

نعم 

بدرجة 

 قليلة

 ال

0 
يستخدم المعلم أسلوب التعلم اإللكتروني في 

 .تدريس التربية اإلسالمية
3 9 8 92 

2 
يربط معلم التربية اإلسالمية بين المادة الدراسية 

 .وتنمية التفكير اإلبداعي
31 09 8 43 

3 
يشجعنا المعلم على استخدام الحاسوب لتعلم مادة 

 .التربية اإلسالمية
5 03 02 01 

4 
يوجهنا المعلم لحل الواجبات في مادة التربية 

 .اإلسالمية باستخدام شبكة االنترنت
0 0 01 09 
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( 1) ملحق   
 االختبار التحصيلي

 (حسن الخلق) موضوع عنأسئلة 
 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي
 
 :بعد فتح مكة عن قومه الذين طردوه وأهانوه وحاولوا قتله، وذلك( ص)عفا الرسول  -2
 .ةرغبة في تطبيق مبدأ العفو عند المقدر (  ب)   .خوفًا على حياته( أ)
 .من أجل تجنب حدوث مشكالت له وألصحابه( د)    .من أجل عمل سمعة لنفسه( ج)
    
 :من األمثلة الرائعة على أحد انبياء اهلل في الحلم -1
 .النبي عيسى( د)  .النبي هود( ج) .النبي ابراهيم( ب) ،النبي موسى( أ)
    
 :لماذا ينبغي أن يحرص المسلم على األمانة -2
 .حتى يحافظ على أمواله ويزيدها(  ب)  . أميناً حتى يلقب ( أ)
 .حتى ال يقال عنه خائناً ( د)   .حتى يحافظ على أسرار الناس وودائعهم( ج)

 
 :فسر ضرورة الحفاظ على السر في اإلسالم -1
 .للتعرف على المزيد من أسرار الناس(  ب)  . للوفاء بالعهد( أ)
 .الستخدام األسرار للضغط على اآلخرين( د)   .الستخدام األسرار لتحقيق المصالح( ج)

 
 :لماذا يعتبر الحياء من أعظم مكارم األخالق  -1
 .ألنه يمثل شعبة من شعب اإليمان(  ب)  . ألنه يقلل من حدوث المشكالت( أ)
 .ألنه يتطلب الصبر على الشدائد( د)   .ألنه من العادات والتقاليد المتوارثة( ج)
 
 :مة صدر المسلم من األحقاد هذه األياممن األمثلة على سال -1
 .التعاون مع الناس(  ب)  . األنعزال عن الناس( أ)
 .الصدق مع الناس( د)   .الحزن لما يلحق بالناس من مصائب( ج)
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 :يطبق المسلم صفة األمانة في حالة -1
 .الوقوع في خطر ورغبًة في الخروج منه (ب)  . طلب المسؤول منه ذلك( أ)
 .وجود مكافأة مغرية لذلك( د)   .ء الواجب كاماًل ومتقناً أدا( ج)

 
ــارم  -1 ــق مكرمــة مــن مك ــه فأنــت تطب ــك عــدم الكشــف عن ــب من ــدك بمعلومــة وطل ــرك وال إذا أخب

 :األخالق هي
 .الحلم (ب)  . العفو عند المقدرة( أ)
 .حفظ السر( د)   .الصفح( ج)
 
 :هو( صلى اهلل عليه وسلم)الغالم الذي كتم سر النبي  -9

 .سعد بن مالك بن سنان( د  .مالك بن أنس( ج)  .أنس بن مالك( ب) .علي بن أبي طالب( أ)
 
 :أمر اهلل تعالى بحسن الخلق لـ -.2
 .جميع الناس( د)  .تابعينال( ج)  .صحابةال( ب) .األنبياء( أ)

 
 :هو: التقي النقي الذي ال أثم فيه وال بغي وال غل وال حسد-22
 .سليم القلب( د)  .حيي القلب( ج) .محموم القلب( ب) .ق الوجهيطل( أ)

  

 

 :الصحابي الذي استحت منه المالئكة والنبي هو-21
  .عمر بن الخطاب( د)  .عثمان بن عفان( ج) .علي بن أبي طالب( ب) .معاذ بن جبل( أ)

 
 :من مكارم األخالق التي حث عليها اإلسالم الحنيف-22
 .العفو عند المقدرة( د)  .الصدق( ج) .الكرم( ب) .الشجاعة( أ)
    

 :يمكن تعريف األمانة كعالمة من عالمات األدب مع الخلق على أنها-21
 .التحدث بالحق وعدم الخداع( ب)   .الحقوق المتعلقة بالذمة( أ)
 .العفو عند المقدرة( د)   .الحفاظ على السر( ج)
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 (بر الوالدين) موضوع أسئلة عن
 :ل رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتيضع دائرة حو

 :لو طلب منك صديقك ترتيب األهمية بالنسبة ألقرب المقربين إليك فسوف تختار أوالً  -2
 .األم (ب)  .األب( أ)
  .األخت (د)  .األخ( ج)

 
 :إذا رغبت في سعادة الدنيا واآلخرة، فعليك أن تبر بـ -1
 .األم لوحدها( ب)  .األب لوحده( أ)
  .األب واألم معاً  (د)  .خت معاً األخ واأل( ج)

 
 :لماذا حذر اإلسالم من عقوق الوالدين -2
 .حتى يخيف المسلم( ب)  .حتى ال يتعرض المسلم للجزاء في الدنيا واآلخرة( أ)
  .حتى يزيد من هيبة اإلسالم (د)  .حتى يمنعهم من احترام غير الوالدين( ج)

 
 :لو عملت على بر الوالدين فسوف -1
 .تخسر أصحابك( ب)  .لجنةتدخل ا( أ)
  .تبتعد عن الناس (د)  .تهمل دراستك( ج)

 
 :إذا لم يعمل المسلم على بر والديه فسوف ينال -1
 .النجاح في العمل( ب)  .الراحة في النفس( أ)
  .الهموم والعذاب (د)  .الزيادة في الرزق( ج)

 
 لماذ بر الوالدين له أجر طويل جدًا؟ -1
 .ألنه مطلب اجتماعي مهم( ب)  .تهماألنه ال ينقطع بمو ( أ)
  .ألنه يستمر طول حياة الشخص (د)  .ألنه مطلب حكومي مهم( ج)

 
 :أعظم نظام اهتم ببر الوالدين واإلحسان إليهما هو -1
 .رعاية األمومةنظام ( ب)  .رعاية الشيخوخةنظام ( أ)
  .لنظام االجتماعي اإلسالميا( د)   .رعاية المسنيننظام ( ج)
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 :تدل هذه اآلية على" ووصينا اإلنسان بوالديه إحساناً " تعالى  قال -1
  .وجوب بر الوالدين فقط( ب)  .وجوب االحسان للوالدين فقط( أ)
  .وجوب تركهما يعيشان حياتهما على طريقتهما الخاصة( د)   .وجوب بر الوالدين واالحسان إليهما( ج)

  

 

 :وته لبره لوالديه هوالتابعي الذي أخبر النبي أنه مستجاب لدع -9
 . األمام مالك( ب)  .الحسن البصري( أ)
  .عمر بن عبد العزيز( د)   .أويس القرني( ج)

    
الصحابي الجليل الذي كان بارًا بوالديه ورأته عائشة رضي اهلل عنهـا فـي المنـام وهـو فـي الجنـة -.2

 :هو
 .أبو أيوب األنصاري(د)  .ر الصديقأبو بك( ج)  .حارثة بن النعمان( ب) .علي بن أبي طالب( أ)
    
 :من ثمار بر الوالدين-22
  .العدالة( د)  .كفارة الذنوب( ج)  .الحفاظ على السر( ب)  .الصدق( أ)
    

 :من اآلداب التي يجب مراعاتها في بر الوالدين-21
  .معها التلطف في الخطاب( ب)  . تركهما لما يعنيهما( أ)
  .ترك أمر رعايتهما لخادمة تخدمهما( د)   .رعاية المسنينوضعهما في بيت ( ج)

 

 

 :الصحابي الجليل الذي كان أبر الناس بوالده-22
  .سعد بن معاذ( د)  .عبد اهلل بن عمر (ج)  .الفضل بن يحيى( ب)  .خالد بن الوليد( أ)
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 ( حق الكبير)موضوع أسئلة عن 
 

 :الصحيحة في كل مما يأتيضع دائرة حول رمز اإلجابة 
    
 :يمكن تفسير ضرورة العناية بالمسن في اإلسالم -2
 .ألنه يمتلك المال الذي يمكن توارثه( ب)  .ألنه ضعيف الجسد وبحاجة إلى عون األصحاء( أ)
  .ألنه األكثر علمًا وخبرة (د)  .ألنه خدم الكثيرين في شبابه( ج)
 
 دائمًا؟ لماذا يطالب اإلسالم بتوقير الكبير -1

 .ألنها عادة من العادات اإلسالم( ب)  .ألنها عادة من العادات قبل اإلسالم( أ)
  .ألنها تسهم في توفير األموال لبيت المسلمين (د)  ألنها تقوى العالقة بين المسلمين وغيرهم ( ج)

 
 :لو رأُيت كبيرًا في السن بين مجموعة من الناس، فسوف -2

 .أسلم على الناس وأخصه بتحية كبيرة (ب)  .أعطيه بعض المال( أ)
  .أعامله كبقية الناس (د)  . أذكرُه بأمور يجب فعلها( ج)

 
 لو طلب والدك منك توقير معلمك في غرفة الصف، فماذا تفعل؟ -1

 .أجلس في مقعدي وأنشغل عنه( ب)  .أناديه باألسم كلما سألته( أ)
  .االستماع إلى شرحهأحسن  (د)  . أتعاون مع زميلي في حل األسئلة( ج)

 
 بماذا تفسر نظرة الحضارة الغربية للكبير؟ -1

 .إنها نظرة عادلة( ب)  .إنها نظرة إنسانية( أ)
  .إنها نظرة مادية (د)  . إنها نظرة واقعية( ج)

 
 لو دارت حرب في بالد المسلمين، فماذا ينبغي أن نعمل مع كبار السن؟ -1

 .لتخفيف األعباء وغيرهمالتخلص من كبار السن من المسلمين ( أ)
 .االهتمام بالحرب مع رعاية المسنين من المسلمين فقط( ب)
 . االهتمام بكل من الحرب والمسنين من المسلمين وغيرهم( ج)
 . تحويل تكاليف رعاية المسنين لمصلحة الحرب( د)
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 :من كان أكبر منك سنًا أو أكثر منك مااًل أو أرفع منك تقوى يسمى -1
 .الوالد( د)  .العالم( ج) .الكبير( ب) .سنالم( أ)
    
 ":هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا: "من قائل العبارة اآلتية -1
 .عمر بن الخطاب( د) . عبد اهلل بن عباس( ج) .عثمان بن عفان( ب) . الحسن بن علي( أ)
    
 :معنى النمرقة -9
 .الحصان( د)  .الجلد( ج) .السالح( ب) .الوسادة( أ)
    
    

 :حكم قتل المسن وقت الحرب في اإلسالم  -.2
  .غير جائز( د) .مستحب( ج) .واجب( ب) .جائز( أ)
    
    

 :اإلسالم ينظر للمسن الذي يعيش بين المسلمين -22
  .بالرحمة( د)  .شكبال( ج) .بالكراهية( ب) .بالغضب( أ)
    
    

 :ى أنهتنظر الحضارة الغربية للكبير عل -21
 .مهم( د)  .رموق( ج) .ضيف( ب) .عالة( أ)
    

 :لو وجدت شابًا مفتول العضالت يسيء إلى عجوز كبير -22
  .أنصحه( د)  .أنصرف عنه( ج) .أشتمه( ب)  .أدفعه بقوة( أ)
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 نموذج ومفاتيح اإلجابة
  اإلجابة

 أ ب ج د الفقرة

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 
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    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

    30 

    31 

    32 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    39 

    40 

 المجموع    
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( 2)ملحق   

 اختبار التفكير اإلبداعي

 اختبار التفكير اإلبداعي لتورانس
  المقنن على المجتمع الكويتي بما يتوافق ومادة التربية اإلسالمية للصف العاشر

 ..............: .......المدينة.....................................          اسم المدرسة 
 أنثى      ،ذكر:        الجنس: .....................................           اسم الطالب

 :الشعبة
استخدام التعلم اإللكتروني في التحصيل  أثرتهدف هذه الدراسة لالطالع على  عزيزي الطالب     

ابة بكل دقة وصراحة إذ ال توجد إجابة والتفكير اإلبداعي لذا فقط يرجو الباحث معاونتكم في اإلج
لذا وضع هذا االختبار ليقيس  ،صحيحة أو خاطئة بل هو اختالف في التوجهات التي يؤمن بها الفرد

 .قدراتك على التفكير اإلبداعي راجيًا قراءة األنشطة بتمعن ومحاولة االلتزام بالوقت المحدد لإلجابة
 :مالحظات

 .قة االختبارال يشترط كتابة اسمك على ور  -
 .أرجو أن تكون الكتابة واضحة  -
 .وبشكل نقاط ،أرجوا أن تكون اإلجابة على األسئلة باستخدام عبارات واضحة -
 .إذا لم تكفي المساحة المحددة لإلجابة بإمكانك استخدام األوراق الجانبية مع كتابة رقم النشاط -

 الباحث حسين المطيري                                                            
 :توجيه األسئلة: النشاط األول

وهذه القيمة  ،إن احترام الكبير وتوقيره يعد قيمة رائعة تجعل للحياة روحا وقيمة ونظاما راقيا     
وان يكون االلتزام بها  ،وال الظرف وال الحال ،يجب أن تكون ثابتة ال تتغير بتغير الزمان والمكان

 :ومن مظاهر هذا التوقير  ،يا يحرص الجميع عليه برضاء نفس وطيب خاطرسلوكا طبيع
 .إنزاله منزلته الالئقة -
 .قضاء حاجاته التي يريدها أو يعجز عنها -
ن تساوى معه في العلم والفضل -  .تقديمه في الحديث عن غيره وا 
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 .نسلم على القوم عامة ونخصه بالتحية خاصة -
 :األسئلة غير المألوفة باعتقادك مستخدما النص أعاله قم بصياغة اكبر عدد ممكن من

 ؟                           -
 ؟                           -
 ؟                                                                                            -

 :تخمين األسباب: النشاط الثاني
 (.1آية  ،سورة القلم" )لى خلق عظيم وانك لع:" قال تعالى 

 ". إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق:" وقال صلى اهلل عليه وسلم  
ومن مكارم  ،تبين هذه اآلية الكريمة والحديث الشريف  األهمية الكبرى لألخالق في اإلسالم

 .و حفظ السر ،والحلم والصفح ،األخالق العفو عند المقدرة
 :التي تفرض علينا االلتزام بمكارم األخالقهل لك أن تخمن األسباب 

- 
- 
- 

 :النشاط الثالث تخمين النتائج
وقد امتدح   ،وحثنا على االتصاف به ،الصدق خلق حميد أمرنا اهلل سبحانه وتعالى بالتزامه    

واذكر في الكتاب إسماعيل انه : " قال تعالى -عليهم الصالة والسالم–سبحانه وتعالى به رسله 
 (.21 ،سورة مريم". ) ق الوعد وكان رسوال نبياكان صاد

 .اكتب اكبر عدد من النتائج المترتبة على الصدق التي يمكن أن يجنيها المجتمع
- 
- 
- 
 -
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 :تحسين النتائج: النشاط الرابع
 :تنظر الحضارة الغربية للمسن على انه عالة

أما عداهم  ،لسوية والعقول القويةفيرى افالطون أن العناية يجب أن توجه إلى أصحاب األجسام ا -
 .فيهموا ليكون نصيبهم الموت 

أال يعطى الشيوخ عالجا مكثفا إذا تجاوز سنا : كما يرى بعض علماء الغرب اقتراحا مفاده  -
 .معينة من اجل التعجل بوفاته

 تعالى وذلك لما البسه اهلل ،بينما يحضى المسن ذو الشيبة المسلم بمنزلة ومكانة متميزة في اإلسالم
إن من " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن أبي موسى األشعري قال ،من ثياب الوقار بشيبه

 .لذا من آداب اإلسالم احترام ذي الكبير في السن أو العلم". إجالل اهلل إكرام ذي الشيبة المسلم
 .اذكر أفضل الممارسات لرعاية المسن

- 
- 
- 

 :ير الشائعةاالستخدامات غ: النشاط الخامس
وهو بذلك يسبق الكثير من النظم الغربية  ،اهتم اإلنسان ببر الوالدين واإلحسان إليهما والعناية بهما

الحديثة والتي تدعو إلى رعاية المنسين ورعاية األمومة حيث جاء بأوامر صريحة تدعو المؤمن إلى 
 .بر الوالدين وطاعتهما

أي برهما وحفظهما (. 72آية  ،سورة األحقاف". )اناووصينا اإلنسان بوالديه إحس" قال تعالى 
: " قال تعالى  ،مباشرة -تعالى –وقد قرن القران الكريم حق الوالدين بعد حق اهلل  ،وامتثال أوامرهما

 (.727 ،سورة األنعام". ) قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا
 .مشاهد بر الوالدين التي تعتقد أنها غير مألوفةأعطي اكبر عدد ممكن من 

- 
- 
 -
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 :افترض أن: النشاط السادس
وقد حذر اإلسالم من العقوق وجعله ذنبا عظيما من  ،إن عقوق الوالدين هو عكس ابر بهما     

ويحد  ،يهجرهما ،أن يحرمهما: قال: إلى ما ينتهي العقوق: " وقد سئل حسن البصري ،اكبر الكبائر
ويشعران بثقلهما على  ،كما أن للعقوق آثار نفسية على الوالدين فيتسبب في حزنهما." ر إليهماالنظ

وتجنبا لذالك هناك آداب يحب الوالدين أن يعاملوا بها في .كما تورث الحسرة في نفسيهما ،أبنائهم
ب لذا افترض أنك رجل مسن وتعيش في منزل احد أبنائك اكتب على شكل نقاط كيف تح ،حياتهم

 .أن يعاملك أبناءك
- 
- 
- 

مع تمنياتي                                                                                   
 لكم بالتوفيق
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 (4)ملحق 
 الخطة التدريسية باستخدام التعليم االلكتروني

 
 منتحضير الدرس األول حسب طريقة التعلم اإللكتروني غير المتزا

 
 

 حسن الخلق: األول الدرس 
 
 

 ُحسن الخلق: الموضوع    التربية اإلسالمية : المادة
 

 العاشر: الصف  :..........................المدرسة
 

 : ....................التاريخ   :.............................اليوم 
 
 

 :األهداف التعليمية: أولا 
 

 

 األهداف المعرفية: 
 .تج الطالب أهمية األخالق في اإلسالمأن يستن .1
 .آلية كريمة تخص على األخالق مثالأن يعطي الطالب  .2
 .أن يعدد الطالب ثالثاا من مكارم األخالق .3
 .أن تطرح الطالب مثالا لحديث نبوي شريف يحض على مكارم األخالق .4
 .أن يستخلص الطالب الفرق بين الحلم وحفظ السر .5
 .ما  األدب م  الخلقأن يسمى الطالب ثالثاا من عال .6

 

  الوجدانيةاألهداف: 
 .أن يتحلي الطالب بأخالق اإلسالم .1
 .أن يشج  الطالب اآلخرين على ممارسة األدب م  الخلق .2
 (.ص)أن يقتدى الطالب بأخالق رسول هللا  .3
 .لنشر مكارم األخالق( ص)أن يقدر الطالب الجهود التي بذلها الرسول  .4

 

 األهداف النفسحركية: 
 .طالب لوحة توضح عالما  األدب م  الخلقأن يرسم ال .1
 .أن ينشئ الطالب موقعاا إلكترونياا يوضح مكارم األخالق اإلسالمية .2
 .أن يجم  الطالب عناوين مقال  وأبحاث حول مكارم األخالق في اإلسالم من النترن  .3
 .نشر معلوما  مختصرة عن عالما  األدب م  الخلق عبر التواصل اإللكتروني .4

 
 :الوسائل التعليمية المستخدمة: ثانياا 
 
 .السبورة .1
 .الكتاب المدرسي المقرر .2
 .الحاسوب والبروجكتر .3
4. I Pad. 
5. I Phone 
6. Web Site 
 .E-Mailالبريد اإللكتروني  .7
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 :حسن الخلق: المادة الدراسية: اوالا 
 

العناوين 
الفرعية 
 للمادة

المواعيد 
 المحددة

األنشطة 
المطلوب القيام 

 بها

تاريخ 
 التسليم

 االرشادات قائمة المراجع ت التقويمإجراءا

 التمهيد -
مكااااااااااااااارم  -

 .األخالق
العفااو عنااد  -

 .المقدرة
 .الحلم -
 حفظ السر -

0
1

/
4/

3
1
0
2

 

 :النشاط األول
عماااااال قائمااااااة  

بأسااماء اايااات 
التااااااي حضاااااات 
علاااااام مكاااااااارم 

 .األخالق
 

 :النشاط الثاني
تلخاايم مكااارم 
األخااااااالق  ااااااي 
نصااااح صاااافحة 

 . قط
 

 :النشاط الثالث
عمال مساارحية  

يثار علم اإلعن 
 .النفس

 
 

0
0

/
4/

3
1
0
2

 

اساااااتخدام تقيااااايم األداء لتقيااااايم  -
. العمااااااااال المسااااااااارحي للطلباااااااااة
 واستخدام ساللم التقدير لتقييم  

عماال قائمااة بأسااماء اايااات التااي 
و , حضااات علااام مكاااارم األخاااالق

قااااوائم الرصااااد والشااااطب لتقياااايم 
تلخيم مكارم األخالق  اي نصاح 

واسااتخدام ساااللم التقاادير , صاافحة
إلجاباااااات علااااام األسااااائلة لتقااااايم ا

 : التالي
 
حااااادد  امياااااة األخاااااالق  اااااي  -0

 .اإلسالم
آياااة كريمااة تشاااجع علااام   ذكاار-3

 .مكارم  األخالق
 .عدد مكارم األخالق -2
قااارن بااين العفااو عنااد المقاادرة  -4

 .والحلم
( م)قساااااار قيااااااام الرسااااااول  -5

 .بالعفو عن عمير الحجمي
 .عرح األمانة -6
 

 
 

 
 (.4: )آية, لمسورة الق: القرآن الكريم -
اايات , سورة األعراح: القرآن الكريم -

 (.66-65:) من
 .6: آية, سورة المائدة: القرآن الكريم -
 
كتاب الصلة , صحيح البخاري ومسلم -

باب قيح الكذب وحسن : والبر واألدب
 .الصدق و ضله

: كتاب اإليمان, صحيح البخاري ومسلم -
 .باب عالمة المنا ق

باب , تاب الزادك: سنن ابن ماجه -
 .الورع والتقوى

كتاب , السنن الكبرى للبهيقي -
باب بيان مكرم األخالق , الشهادات
 .ومعاليها

–كتاب  ضائل الصحابة , صحيح مسلم -
باب من  ضائل  نس بن  -رضي اله عنهم

 .رضي هللا عليه –مالك 
كتاب البر ولصلة , صحيح مسلم -

باب قبح الكذب وحسن الصدق , وااداب
 .لهو ض

كتاب التربية اإلسالمية المقرر للصف  - -

 ..129-123ص , العاشر في الكويت
 خالق (. 0990. )محمد, مبيض -

.  بناءنا عليها -المسلم وكيح نربي 
 .مكتبة الغزالي: سورا,  دلب

 
 

 
 
يوجااااه المعلاااام الطلبااااة للرجااااوع إلاااام  -

 ااي كتاااب    039- 032الصاافحات ماان 
ر وعمال التربية اإلسالمية للصح العاشا

قائماة باايااات التااي حضاات علاام مكااارم 
وإرسااالها للمعلاام عباار البريااد , األخااالق

 .االلكتروني
  
 
يقساااااام المعلاااااام الطلبااااااة إلاااااام  ربااااااع   -

مجموعات وتقوم كل مجموعاة باالرجوع 
إلااام صاااحيح البخااااري ومسااالم ثااام عمااال 
ملخاااااام لمكااااااارم األخااااااالق حاسااااااوبيا 

ويااااااتم , (word) باساااااتخدام برمجيااااااة 
 (.(I Padطلبة باستخدام تداولها بين ال

 
 
يوجه المعلم الطلبة بالرجوع إلم مكتبة  -

المدرساااااة إلااااام كتااااااب محماااااد مبااااايض 
بعناوان  خااالق المسالم وقااراءة ( 0990)

وتلخااايم ,  036-033الصااافحات مااان 
قصااة اإليثااار بااين المهاااجرين واألنصااار 

, (word) حاسااوبيا باسااتخدام برمجيااة 
 .ونيويتداولها الطلبة عبر البريد االلكتر

 
يقسااام المعلااام الطلباااة إلااام مجماااوعتين  -

مجموعة تمثل المهااجرين والثانياة تمثال 
 -األنصاااار وياااوزع األدوار علااام الطلباااة 

وياااتم ,  -ممااان لاااديهم الرغباااة والمواباااة
 (.I Phone)تصوير المسرحية  ب 

 
 
يوجاه المعلام الطلبااة إلام رسام صااورة   -

تااااوحي بمساااااعدة المساااانين  ااااي عبااااور 
الحيوان و ي صااورة والر ااق باا, الشااارع

تشااااير إلاااام مكااااارم األخااااالق باسااااتخدام 
وماااان ثاااام عرضااااها ( الرسااااام) برمجيااااة 

( PowerPoint) باساااتخدام برمجياااة 
 .عبر االنترنت

عالماااااااااات  -
األدب ماااااع 

 :الخلق

 الصدق. 

 األمانة. 

  طالقااااااااااااااة
الوجاااااااااااااه 
وطياااااااااااااب 

 .الكالم

  سااااااااااااالمة
الصدر مان 

 .األحقاد

 العدل. 

 الحياء. 

0
3

/
4/

3
1
0
2

 

 
0
2

/
4/

3
1
0
2
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 تحضير الدرس الثاني حسب طريقة التعلم اإللكتروني غير المتزامن

 

 بر الوالدين: الثاني اللقاء 
 

 بر الوالدين: الموضوع    التربية اإلسالمية : المادة
 

 العاشر: الصح   :..........................المدرسة
 

 ...........: .........التاريخ  :.............................اليوم 
 

 :األاداح العامة:  والا 
 

 األاداح المعر ية: 
 
 

 . ن يذكر الطالب ثمار بر الوالدين .0
 . ن يعدد الطالب ااداب التي تجب مراعاتها مع الوالدين .3
 . ن يفسر ضرورة البر بالوالدين .2
 . ن يستخلم نتائج عقوق الوالدين .4
 . ن يعلل تقديم حق األم علم حق األب .5
 .كريمة يخم بر الوالدين ن يذكر نصاا آية  .6
 . ن يروى حديثاا نبوياا شريفاا يؤكد عدم انقطاع بر الوالدين بموتهما .7
 . ن يطبق ااداب التي تجب مراعاتها مع الوالدين .6

 

 األاداح الوجدانية: 
 

 . ن يتجنب الطالب عقوق الوالدين .0
 . ن يحترم الطالب والديه .3
 . ن يطيع الطالب والديه .2
 .داب  ي تعامله مع والديه ن يحرم الطالب علم اا .4
 . ن يؤمن الطالب بأن رضا هللا من رضا الوالدين .5

 

 األاداح النفسحركية: 
 

 . ن يرسم الطالب لوحة عن ثمار بر الوالدين .0
 . ن ينشئ الطالب موقعاا عن ااداب الواجب مراعاتها مع الوالدين .3
 . ن يعقد الطالب ندوة قصيرة عن بر الوالدين .2
تين للحوار  حداما عن ثمار بر الوالدين والثانية عان مراعااة الوالادين  ن يشكل الطالب مجموع .4

 . ي حياتهما
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 :بر الوالدين : المادة الدراسية: ثالثاا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

المواعيد  العناوين الفرعية للمادة
 المحددة 

األنشطة المطلوب القيام 
 بها

تاريخ 
 التسليم

 االرشادات قائمة المراجع إجراءات التقويم

 التمهيد -
 :بر الوالدين ثمار -

  دخول الجنة. 

  الوالاااد  وساااط  باااواب
 .الجنة

 كفارة للذنوب. 

  الباااااااااااااار بوالدياااااااااااااه
 .مستجاب الدعوة

  سبب الزوال والهماوم
 وجلب السعادة

من ااداب التاي تجاب  -
مراعاتها مع الوالدين 

 : ي حياتهما

 التلطح بالخطاب. 

  الخضااااااوع ألمرامااااااا
 .وخفض الجناح لهما

  باار الوالاادين ال ينقطااع
 .بموتهما

  سعادة الدارين  اي بار
 .الوالدين

 عقوق الوالدين. 

  صور مؤلمة. 

  حاااق األم مقااادم علااام
 .حق األب

0
7

/
4/

3
1
0
2
0
9

/
4/

3
1
0
2

 

 :النشاط األول
ترتيااااااااااااب  ولويااااااااااااات 

 .الطاعة
 

 :النشاط الثاني
دخلات إلاام البيات  وجااد 

 ماذا تعمل؟,  مك منهكة
 

 :النشاط الثالث
كتابااااااة اغنينااااااة يعباااااار 
الطلبااااة  يهااااا عاااان باااار 

 .ينالوالد
 

 

0
6

/
4/

3
1
0
2
3
1

/
4/

3
1
0
2

 

اساااتخدام تقيااايم األداء لتقيااايم  -
. ترتياااااااب  ولوياااااااات الطاعاااااااة

 واستخدام ساللم التقدير لتقييم  
عماال الطلبااة  ااي حلقااة النقااا  

واساااااتخدام قاااااوائم , الجماعياااااة
الرصاااد والشاااطب لتقيااايم كتاباااة 
األغنيااة التااي يعباار الطلبااة  يهااا 

واساااتخدام , عااان بااار الوالااادين
تقااايم اإلجاباااات سااااللم التقااادير ل

 :علم األسئلة التالي
-  
 ذكاااار ثالثاااااا ماااان ثمااااار باااار  -

 .الوالدين
 .علل تقديم بر األم علم األب -
 سر عدم انقطاع بر الوالادين  -

 .بموتهما
 ذكاار آيااة كرميااة تحااض علاام  -

 .بر الوالدين
مااا ر يااك  ااي وضااع الوالاادين  -

 .عند كبراما  ي دار رعاية 
 

 

 (.14)آية , سورة لقمان -

لبر والصلة  :صحيح مسلم -

باب رغم انف من , واآلداب

أدرك أبويه او احدهما عند 

 .الكبر

تاب , صحيح البخاري -

باب من أحق الناس , اآلداب

 .بحق الصحبة

, مستند احمد بن حنبل -

الملحق , مسند األنصار

المستدرك من مسند 

حديث السيدة ,األنصار

 . -رضي اله عنها–عائشة 

سنن الترمذي كتاب  -

أبواب البر والصلة , الذبائح

عن رسول هللا صلى اله عليه 

ما جاء عن الفضل , وسلم

 .في بر الوالدين

كتاب فضائل : صحيح مسلم -

 -رضي اله عنهم -الصحابة

باب من فضائل اويس 

 .القرني

كتاب , صحيح البخاري-

باب إذا اشترى شيئا , البيوع

 .لغيره بغير إذنه

كتاب التربية اإلسالمية  - -

ف العاشر في المقرر للص

 .134-129ص , الكويت

       . أبو بكر, الطرطوش -

. بر الوالدين(. 1986) 

ص , مؤسسة الكتب الثقافية

31-71. 

 
يختاااااااار المعلاااااااام  

طاااالبين الساااتخر  
, لماااااااادة العلمياااااااة

وطااالبين لتوزيعهااا 
علااااااااام بطاقاااااااااات  
باساااااااااااااااااااااااااتخدام 

ثاام يااتم , الحاسااوب
تبادلها بين الطلباة 
عبااااااااااار البرياااااااااااد 
االلكتروناااااااااااااااااااااي 

ارة آراء واسااااااااااااتث
الطااااااااالب حااااااااول 

 .  ضل ترتيب لها
 

 
يطاااااااااارح المعلاااااااااام 

ويطلب مان , النشاط
الطلبااااااة  ن يكتبااااااوا 

وعماااااال ,   كااااااارام
حلقة نقا  جماعية 
مسااااتخدمين شاااابكة 

 .االنترنت
 
 
 

يقسم المعلم الطلباة  -
إلاااااااااااااااام  ربعااااااااااااااااة 

بحياااااث , مجموعاااااات
تختاااار كااال مجموعاااة 
طالااب يكتااب الكلمااات 
وآخااار يلقاااي والبااااقي 
يكاااااااااارر األنشااااااااااودة 

جيل العماال علاام وتساا
, (CD)اساااااااطوانات 

 .ثم عرض العمل 
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 تحضير الدرس الثالث حسب طريقة التعلم اإللكتروني غير المتزامن
 

 حق الكبير: الثالث درسال
 

 حق الكبير: الموضوع    التربية اإلسالمية : المادة
 

 العاشر: الصح   :..........................المدرسة
 

 : ...................التاريخ   .......................:......اليوم 
 

 :األاداح التعليمية:  والا 
 

 األاداح المعر ية: 
 

 . ن ُيعرح الطالب الكبير .0
 . ن يقارن الطالب بين الكبير والمسن .3
 . ن يفسر الطالب ضرورة تخصيم المسن بالعناية .2
 . ن يذكر الطالب آية كريمة عن جزاء األحسان  ي اإلسالم .4
 . ن يقارن الطالب بين نظرية اإلسالم إلم الكبير ونظرة الحضارة الغربية إليه .5
 . ن يعدد الطالب بعض مظاار تو ير الكبير .6

 

 األاداح الوجدانية: 
 

 . ن يدا ع الطالب عن نظرة اإلسالم للمسن غير المسلم الذي يعي  بين المسلمين .0
 . ن يحترم الطالب كبار السن .3
 .بير علم الصغير ن يؤمن الطالب بحق الك .2
 . ن يقتدى الطالب بسلوك الصحابة  ي التعامل مع الكبير .4

 

 األاداح النفسحركية: 
 

 . ن يطبق الطالب  ي الواقع مساعدة الكبير .0
 . ن يرسم الطالب لوحة إلكترونية عن حق الكبير .3
 . ن يصمم موقعاا إلكترونياا عن موضوع حق الكبير .2
 .كبير ويضعها علم الموقع الخام بذلك ن يجمع معلومات من االنترنت عن حق ال .4
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 :حق الكبير: المادة الدراسية: ثالثاا 

 

 
 
 
 
 

المواعيد  العناوين الفرعية للمادة
 المحددة

األنشطة المطلوب 
 القيام بها

تاريخ 
التسلي

 م

 اإلرشادات المراجع إجراءات التقويم

 التمهيد 

  مااااان الكبيااااار
 :ومن المسن

  ساابب تخصاام
المسااااااااااااااااااااااان 

 .نايةعبال

  مكانااااة المساااان
 . ي اإلسالم

  سااااااااااااااااااااااااالوك
الصااااحابة  ااااي 

 .الكبير

  رعاياااة المسااان
 اااااي المجتماااااع 

 . المسلم

  نظااارة اإلساااالم
للمسااااان غياااااار 
المسااااالم الاااااذي 
يعاااااااي  باااااااين 

 .المسلمين 

  نظرة الحضاارة
الغربيااة للكبياار 

 . ي السن

 

3
4

/
4/

3
1
0
2
3
6

/
4/

3
1
0
2

 

 :النشاط األول
عماااااااال مشااااااااهد 
مسااااارحي يباااااين 

 . حق الكبير
 :النشاط الثاني

ل مجموعااااة عماااا
بطاقاااااات ترصاااااد 

 .حقوق الكبار
 :النشاط الثالث

عماااااال مناااااااظرة 
 .تبين حق الكبير

 

3
5

/
4/

3
1
0
2
3
7

/
4/

3
1
0
2

 

اسااااتخدام تقياااايم األداء لتقياااايم العماااال  -
م لالاسااااتخدام سااااو. المساااارحي للطلبااااة

لتقياايم عماال مجموعااة بطاقااات التقاادير 
قااوائم الرصاااد  و, ترصااد حقااوق الكباااار

ن حاق لتقييم عمال منااظرة تبايوالشطب 
واسااتخدام ساااللم التقاادير لتقاايم , الكبياار

 : اإلجابات علم األسئلة التالي
 
 .نالكبير والمسقارن بين  -0
 طرح  مثلة عن سالوك الصاحابة ماع -3

 .الكبير
قااارن بااين نظاارة المساالمين ونظاارة  -2

 .الغرب إلم المسن
 .تبين حق الكبيرآية كريمة   ذكر -4
 .يبين حق الكبير حديث شريح  ذكر -5
 
 

 

آية , سورة القصص -

(23.) 

 (.4)آية , سورة مريم -

كتاب التربية اإلسالمية  -

المقرر للصف العاشر في 

-135ص , الكويت

139. 

أبواب  , سنن الترمذي -

عن رسول , ةالبر والصل

هللا صلى هللا عليه 

باب ما جاء في ,وسلم

 .رحمة الصبيان

كتاب , سن أبي داود -

باب في تنزيل , األدب

 .منازلهم الناس

مجمع الزوائد منبع  -

باب إكرام , الفوائد

 .16ص , 8ج, المسلم

مسند أبو يعلى  -

باب أبو , الموصلي

 .عمران الجوني

, القاسمي -

محاسن (. 1998.)محمد

تحقيق محمد , التأويل

دار : بيروت. باسل السود

 .الكتب العلمية

. ) ميشيل, بوري -

أسس بناء (. 2117

الشخصية احترام الذات 

ترجمة مكتبة ), واآلخرين

: مكة المكرمة, (جرير

 .أسواق الحجاز

-  

 
يوجه المعلم الطلبة  -

بالرجوع إلم مكتبة 
المدرسة إلم كتاب ميشيل 

ترجمة مكتبة ) بوريا 
م ( 3117( )جرير

ويقسم الطلبة إلم ( 20)
مجموعات لتمثيل الحوار 

الوارد  يها بخصوم 
وتصويراا ,احترام الكبير

 I ).باستخدام 
Phone)   ثم

 .إرسالها عبر االنترنت
 
يوجاااه المعلااام مجموعاااة  -

ماان الطلبااة لعماال بطاقااات 
يكتااب علاام كاال منهااا حااق 
من حقوق الكبار ثم يوجاه 
الطلبااة لساااحب منهاااا بكااال 

وعرضااااها ثاااام  يعشااااوائ
 معماال قائمااة بهااا باسااتخدا

, (Word) برمجاااااااااااااااااة 
وإرساااااالها عبااااار البرياااااد 

 .االلكتروني
 
يقسم المعلم الطالب إلام  -
رباع مجوعااات يطلااب ماان  

كااااال مجموعاااااة  ن تعمااااال 
قائمااااااة بحقااااااوق الكبااااااار 

) علاااااااااام ال  اورصاااااااااادا
IPad) , ثاااام يطلااااب إلاااام

المجموعااااات  ن تتناااااق  
 . ي العمل



89 

 

 

 (5)ملحق 

 قائمة بأسماء المحكمين

 الدرجة العلمية التخصص المهنة االسم الرقم

 عبد الجبار البياتي . د.أ 7
 عضو هيئة تدريس 

 األوسط جامعة الشرق 
 كتوراه تخطيط تربوي

 عباس الشريفي . د.أ 0
 عضو هيئة تدريس 
 جامعة الشرق األوسط 

 دكتوراه إدارة تربوية 

 غازي جمال خليفة. د.أ 2
 عضو هيئة تدريس 
 جامعة الشرق األوسط 

مناهج وطرق 
 التدريس 

 دكتوراه

 عونية أبو اسنينة. د 1
 عضو هيئة تدريس 
 جامعة الشرق األوسط 

 دكتوراه ارة تربوية إد

 محمود الحديدي. د 2
 عضو هيئة تدريس 
 جامعة الشرق األوسط 

مناهج وطرق 
 دكتوراه التدريس

 دكتوراه تربية إسالمية موجه تربية إسالمية الهوليجاسم خالد . د 2

 فرج المطيريحمود  عبيد .د 1
 رئيس قسم التربية اإلسالمية 

 دكتوراه يةتربية إسالم ثانوية لبيد بن ربيعة 

 دكتوراه العلوم التربوية جامعة آل البيت  قاسم البري. د 9

 دكتوراه العلوم التربوية جامعة آل البيت  خالد القضاة. د 8

 دكتوراه العلوم التربوية جامعة آل البيت  احمد القضاة. د 72

 دكتوراه العلوم التربوية جامعة آل البيت  ممدوح السرور. د 77

 دكتوراه العلوم التربوية جامعة آل البيت  مصطفى القضاةعلي . د 70

 مساعد مدير  عمر المضيان 72
 ثانوية عبد الطيف ثنيان الغانم

 بكالوريوس تربية إسالمية

 ماهر محمد الحوامدة 71
 إداري أول 

 ماجستير مناهج عامة وزارة التربية والتعليم
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 الدرجة العلمية التخصص المهنة االسم الرقم

 يرماجست قياس وتقويم معلمة غدير محمد العماوي 72

 المطيريغدير نورة  72
 معلمة تربية إسالمية 

 بكالوريوس تربية إسالمية ثانوية الصباحية

 معلمة تربية إسالمية المانعوليد منى  71
 ثانوية الطاهرة بنت الحارث

 بكالوريوس تربية إسالمية

 معلمة تربية إسالمية عهود حمود العتيبي 79
 ثانوية الفريعة بنت مالك

 بكالوريوس تربية إسالمية

 رئيس قسم التربية اإلسالمية ناصر علي العتيبي 78
 ثانوية عبد الطيف ثنيان الغانم

 بكالوريوس تربية إسالمية

 رئيس قسم التربية اإلسالمية  حمود راجح العجمي 02
 ثانوية القرطبي

 بكالوريوس تربية إسالمية

 
 

 

 


