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 :الممخص
منصـة نيوتـن التعميـمة استعمال ثـر عرف عمى أـلى التإحث ـدف البـى
(Newton )   ادةـفي م الخـامس االدبيات الصف ـلدى طالبالتحصيـل في 

د ـروني, وقـواتجاىين نحو التعميم االلكت م والتربية اإلسالميةـالقرآن الكري
 ذو التجريبي التصميمل ـبي واستعمـوات المنيج التجريـعتمد الباحث خطا
حث ـار عينة البـطة(, واختــية وضابـي لمجموعتين )تجريبـجزئالط ــضبال

تـحقق من وقد , لكل مجموعـةة ـ( طالبٖٓة مكونة من )ــبطريقة قصدي
ر الزمني ـرات اآلتية: )العمــن مجموعتي البحث في المتغيـبي التـكافـؤ

اء(؛ ـبار الذكـالسابق, واخت لمعامة ـلمطالبات, ودرجات التربية االسالمي
نوع االختيار من  اختبـارًا تحصيميـاً د الباحث ـق أىداف البحث أعـولتحقي

اغة ـادة العممية, وصيـتحديد المق ـ( فقرة, عن طريٓٗون من )ـمتعدد مك
ومقيـاسا  ال المعرفي,ـموم لممجـًا حسب تصنيف بـ( ىدفًا سموكيٕٓٔ)

 ( فقرة بـثالث بدائل, ٖٓلالتجاه نحو التعميم االلكتـروني مكون من )
 حيثحث خالل مدة التجربة ـقت عمى مجموعتي البـوخططًا دراسية طب

صدق الفقرات وثبـاتيا. توصل إلى  وتم التأكد من ـًا,وعـاسب (ٕٔ)مرت ـاست
 النتـائج االتيـة:

ط ـوسـ( بين مت0ٓ٘ٓوى الداللة )ــة عند مستـة إحصائيـفرق ذا دالل يوجـد
ح المجموعة التجريبية التي لطة لصاــالضابالمجموعة التجريبية و المجموعة 

 .( Newtonمنصة نيوتن التعميمة )باستعمال ُدرِّست 
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the effect of using 

the Newton educational platform on the achievement of 

fifth-grade literary female students in the subject of the 

Noble Qur’an and Islamic education and their attitude 

towards e-learning. The research sample, in an 

intentional manner, consisted of (30) female students for 

each group. The equivalence between the two research 

groups was verified in the following variables: (the 

chronological age of the female students, the degrees of 

Islamic education for the previous year, and the 

intelligence test); To achieve the objectives of the 

research, the researcher prepared an achievement test of 

the type of multiple choice consisting of (40) items, by 

defining the scientific material, and formulating (120) 

behavioral objectives according to Bloom's classification 

of the cognitive domain, and a measure of the trend 

towards e-learning consisting of (30) items with three 

alternatives, And study plans were applied to the two 

research groups during the duration of the experiment, 

which lasted (12) weeks, and the validity and stability of 

the paragraphs were confirmed. It reached the following 

results: 

- There is a statistically significant difference at the 

significance level (0.05) between the average of the 

experimental group and the control group in favor of the 

experimental group that was taught using the Newton 

platform in the post-achievement test and the measure of 

attitude towards e-learning. 
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 التعريف بالبـحث:
 اوال:مشكمة البـحث:

لقد تطورت مفاىيم الحيـاة ُثم تطّور مفيومـا التربيــة والتعميـم فقد وصمت إلى أرقى 
(. وىذا التطـّور لمـتربية يفرض عمى المدّرسيـن مزامنة ىذا ٘, صٕٙٔٓمستـوياتـيا. )عثمان, 

نَّ التطور واسـتـعمال استراتيجيـات تدريس حديثة تُـالئُم وتـواكب ىذا التـطور والتقدم العممي,,  وا 
العممية التعميـمية ال بدَّ ليا من تطويـر, وأن تتناسب الطرائق الحديـثة مع عقول الطمبة 

 (. ٔٔ, صٕٙٔٓوقدراتـيم. ) الكندي واخرون,
لمتعميم اإللكتروني الـدور االساس في إنجاح العممية التعميمية, ففي ظـل االنفجار 

ـثة الكومبيوتر, واالنترنت, وما تتضمن من التكنولوجي الكبـير و انتشار وسائل االتصال الحدي
وسائـط متعددة, وىي وسائـل أتاحت المجــال لعدد كبيـر لتمقي التعميـم بكل سيولـة ويــسر, 

 .(ٗ٘ٔٔ,  ٕٕٔٓوبأقل وقت وجيـد. )حرحش ويوسف,
ووفقا لإلجراءات الوقائية الموّصى بـيا من قبل منظمة الصحة العالمية لجنة الصحة 

( ومنع covid-19لوطنيـة المختصة, و جيودىــا لمسيـطرة عمى فيروس كورونـا )والسالمة ا
انتشاره,"ىي فصيمة من الفيروســـات التي قد تـسبب المرض لمحيــوان واإلنسان, وتسـبــب لدى 
اإلنسان أمراضـــــًا لمجيـاز التنــفسي التي تتـراوح حدتيا من نـزالت البرد الشائـــعة إلى األمراض 

ألشــــد وخامــة مثل متالزمة الشــرق األوسط التنـفســية, والمتالزمـــة التنفسية الحـــادة الوخيــــمة ا
 (.2019)الســـارس(, ويتسـم بسرعة االنــــــتشار" )منظمة الصحة العالمية,

وحرصًا عمى سالمة الييئة التدريـسية والطمبة وضمان سالمتيم, قررت وزارة التربيـة 
قية تعميق الدراسة في المدارس الحكومية واالىميـة, وبعد ان اوصت لجنة الصحة العرا

والسالمـة الوطنية بتخفـيف االجراءات, فدعـت وزارة التربيـة الى اعتمـاد التعميم المدمج حيث 
يدرس الطمبة بـعض االيـام حضوريـا في المدرسة وايـام اخرى يدرسون عن طريق المنصة 

( التي وفرتيا وزارة التربيـة العراقيـة, والتي توفر امكانـية التـدريس Newtonوتـن االلكتـرونية )ني
المباشر او استـخدام المواد المعدة مسبــقا؛ وذلك إلكمال المواد الدراسيـة التي كيـفت لتتـالءم مع 

منصة ىذا البحث لتجربة استعمال  واقع الحــال الذي اوجدتـو جائحة كورونـــا, ومن ىنا يأتي
 ( التعميميـة التي تـمتاز بالحداثـة وبالصفة الرسمية.Newton)نيوتن 
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نَّ العممية التدريسية الَِّتي ال يظير فيـيا نشاط الطالب, فيي ال تساعد في تنمية  وا 
اتجاىات الطمبة, بل ربما تنـمي لدييم اتجاىـات سمبـية تـجاه التَـعّمم, في حين أنَّ العممية 

فرصـة لتنميـة الجوانب االيجابية لالتجــاىات والميـول وتعمل عمى إكســاب الطمبة التعميـمية ُتعد 
 (.ٖٖٓ, صٕٚٓٓالعادات االخـالقيــة الجيدة. ) موسى, 

وان استعمال ىذه المنصـات خـطوة  جديدة لواقـع التدريـس فيي تعد بمثابة  طــرق 
من طـرق التدريـس التقميديـة التي تعتمد  حديثـة في التدريس وتقديــم المعـارف إلى الطمبة, بدال

عمى التمقيــن دون مشـاركـة فعميــة من قبل الطمبــة, ومن ثم استـخــدام ىذه منـصة )نيوتن 
Newton.لمحد من ىذه المشــكالت ) 

ومن اجـل تفعيل الدور االيجابي لمطالب البـد من استـعمال استراتيجيات ووسائل 
ـادة القرآن الكـريم والتربية االسالمية تتالءم مع التـقدم والتطور تدريس متقدمة في تدريس م
 (.ٔٙٔ, ٖٕٔٓالعممي. ) العفــون وجميــل, 

واستكمـااًل لبعض الدراسات في طرائق تـدريــس القرآن الكريــم والتربـية االسالمية,      
 ابة عن االسئمة االتـية:واالىتمام الفعمي بالمـادة تـتجسد مشكمة الدراســة الحاليــة  باإلج

تحصيل طالبــات الصف الخامس  ( فيNewtonما اثــر التدريــس باستخــدام منصـة )نيوتــن  -
 االدبي في مــادة  القران الكريم والتربية االسالميـة. 

( في اتجاه طالبــات الصف الخـامس Newtonما اثــر التدريــس باستــخــدام منصـة )نيوتــن  -
 نحو التعميم االلكتـروني. االدبي 

 ثانيا:اىميـة البحث :
لقد برزت اىميــة التربـيـة في تقدم المجتمعــات وامكانية مواجـيـة تحديات الحضـارة, 
وتعمل التربيـة عمى تقميــل الفـوارق بين طبقـات المجتـمع ألنَّ العـمم يـقـمل الفوارق وينـّمي التعـاون 

تقدم الشعوب, بيا يتـحقق نـمو لفرد جسديا وعقميا.  )البـــوىي بـين الناس, فيي من عوامـل 
 (.ٜٕٓ, ٕٛٔٓواخـــرون, 

أّمـا اىميـة القرآن الكريـم والتربــية االسالمية في العمميـة التعميميـة تبـرز بما تتضـمنو 
ولو, وأنَّ من أبعاد روحيـة مستنبــطة من القرآن الكريم, فيو يـيدف الى إعــداد الفرد وتـنمية ميـ

الغايــة الرئـيسيــة لمتربية االسالميـة أن يكون الديـن االســـالمي ىو القـوة االقوى دفعـــًا وتأثيرًا. 
 (. ٗٔ,ص ٖٕٓٓ)الدليــمي, والشــمـري, 
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والمرحمة الثانويـة من أىم مراحـل التعميم؛ ألنيا مرحمة المراىقـة, ومرحـمة تشكيـل سمـوك 
؛ فالطـالب في ىذه المرحمة يحاول تأكيد ذاتو فيحتاج الى التوجيو السـميم. الطمبة واتجاىـاتـيم

 (.ٓٚٔ, ص ٕٕٔٓ)الكبـيـسي, والحيـاني, 
وتكمن أىميـة الدراسة الحـاليـة في اثارة اتجاه الطالبات نحو التعميـم االلكتروني عن 

تربية العراقية  ومعرفة التدريـس باستعمال منصة نيـوتن التعميمية التي اطمقتيا وزارة الطريق 
أثـرىا في التحصيل, لكونيا منـصة تعميمية حديثة لم تتناوليا البـحوث والدراسـات السابـقة في 

 تــدريس القرآن الكريم والتربيـة االسالميـة,)عمى حد عمم الباحث(.
 وبناًء عمى ما تقدم فـإن أىميـة الدراسة والحاجة إلييا تـكمن فيما يأتي:

في التدريس من حيــث التحصيل لدى الطمبة  (Newton)نيوتن مـــال منصة أىمية استع .ٔ
 في تدريس موضوعــات التربية االسالمية .

 تطبيــقًا لتوجيـيات وزارة التـربيـة باعتماد التعميم االلكتروني اثناء فترة جائحـة كورونا.  .ٕ
صة نيـوتـن التعميميـة ودورىا قد تسيم نتائـج ىذا البــحث في معرفــة مدى فائـدة استــخدام من .ٖ

 في التعميم االلكتروني. 
 تشجيـع الكوادر التدريـسيــة وحثيـم عمى اعتــماد التعميـم االلكتـروني لتكويـن االتجاه نـحوه. .ٗ
تساعـد نتــائج البـحث في إيــجاد حمول لرفع مسـتـوى تـحصـيــل الطمبة عبر استـــخدام منصة  .٘

 نيوتــن التعميــمية.
 ميـة مادة القرآن الكريم والتربـيــة اإلسالمية في العممية التدريـسية, أى .ٙ
اىمية التعميم االلكتـروني لما  فيو من اختـصار لمـوقت والجيـد وغالبا ما يكون الحل  .ٚ

 االمثــل في االزمـات .
اسة جانب االصـالة وذلك نـظـرًا لعـدم استعمـال منصة نيـوتـن التعميميــة في التدريس كـدر  .ٛ

 تجريـبيـة حسب عمم البـاحث.
 ييدف البحث الحـالي إلى: ثالثا: ىدفـا البحث:

في التحصيــل لدى طالـبــات  (Newton)نيوتن معرفة أثـر التدريس باستعمـــال منصة  -
 الصف الخامس االدبي في مــادة القرآن الكريـم والتربـيـة االسالميـة.

في اتجاه لدى طالـبــات الصف  (Newton)نيوتن معرفة أثـر التدريس باستعمـــال منصة  -
 الخامس االدبي نحو التعميـم االلكتروني.
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 رابعًا: فرضيـتا البـحث:
( بين متوسـط درجـــات 0ٓ٘ٓال يوجد فـــرق ذو داللة إحصـائيــة عنـد مستــوى داللة ) .ٔ

طالبات المجموعة التجريبيـة المواتي ُيـَدَرْســـنَّ مادة القرآن الكريــم والتربيـة االسالمـية 
(  ومتوسـط درجـات المجموعة الضابـــطة المواتـي Newtonباستـعمــال منصة )نيوتـن 

 َرْسنَّيا في غرفــة الصف في اختـبار التحصــيـــل البعدي.ُيدَ 
( بـين متوسـط درجـــات 0ٓ٘ٓال يوجد فـــرق ذو داللة إحصـائـيـــة عنـد مستــوى داللة ) .ٕ

طالبات المجموعة التجريبيـة المواتي ُيـَدَرْســـنَّ مادة القرآن الكريــم والتربيـة االسالمـية 
(  ومتوسـط درجـات المجموعـة الضابـــطة المواتـي Newtonتــن باستــعمــال منصة )نيو 

 ُيَدَرْسنَّيا في غرفــة الصف في مقياس االتجاه نحو التعميـم االلكتروني.
 خامسًا: حـدود البحث: 

 يتحدد البــحث الحــالي باآلتــي:
 : عّيــنة من طالبــات الصف الخـامس االدبي. الحـدود البشريـة -
: الوحدة االولى والثــانيـة من كتاب القرآن الكريم والتربـيـة االسالميـة  وضوعيـةالحدود المـ -

 . ٕٕٓٓالمقرر تدريسو من وزارة التـربـيـة لمعام الدراسي 
 (.ٕٕٔٓ – ٕٕٓٓ: الفصل األول لمعــام الدراسي )الحدود الزمانيــة -
ثانوية النيـاريــة التـابـعة لوزارة : مـــدارس البنــات لممرحـمة االعداديـة والالحدود المكانيـة -

 مدينة الرمــــادي. -التربيــة في مديريــة تربـية محافظة األنـبـــــار
 سادسًا: تحديد المـصطمحــات: 

: "منصة رقمـيــة حكوميـة برعاية وأشراف وزارة التربيـة العراقية, تيدف لتـزويد منصة نيــوتن -
والثانويـة بالمحتويات والمصـادر التعميـمية وتمكيـن  الطمبة ضمـن المراحل االبتـدائـية

 (.newton.iq ).الوصول الييا بسيولة ويسر"
بيئــة تعميميـة الكترونيـــة تفاعمية, تــمكن المعمـميـــن والمدرسين  :يعرفيا الباحث اجرائيا

 من مشاركــة الدروس لمطمبـــة  لتـبادل المعمومـــــات واالفكار.
(: بأنو "ما يحّصمو المتعمم من عموم مختمفة من خالل ٕٓٔٓعّرفو أحمـد ) التحصيل:

دراستو واطالعو بحيث يـظير اثر ىذا التحصيل في النشـاطات الَِّتي يقوم بيا المتعمم أو في 
 (. ٕٜ,صٕٓٔٓاالختبارات المدرسية وتقديرات المعممين" )احمد,
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الَِّتي تـحصل عمييـا طالبــات الصف : الدرجـة يعّرف الباحث التحصيل اجرائيًا بأّنو
الخامس االدبـي )عيـنة البحث( في االختبار التحصيــمي البعــدي الـذي أعده الباحــث ما تـممكو 
الطالبات من معمومــات في مــادة القـرآن الكريم والتربية االسالميــة في ضـوء االىداف 

 التعميميـــة المحددة.
نـوع من المؤثــرات  نحو نزوع ثابـت نسبــيًا لالستجابة و( ىٖٕٔٓ:) خوالده,االتجاه

 (.ٔ٘, ٖٕٔٓ)خوالده,.أو رفض وعــدم قبول بشكل ينطوي عمى تحيـز
( بأنو: "مجموعة من استجابـات القبول أو الرفض تتـعمق ٕ٘ٔٓوقد عرفتـو) انصوره 

يؤثـر تأثيرا موجيا بموضوع معيـن وىو حـالة استعداد عقمي يـنظم عن طريق الخبـرات السابقة 
 (.ٓٙٔ, ٕ٘ٔٓفي استجابـات الفرد لجميع الموضوعــات او المواقـف المرتبطة بيا".)انصوره,

وقد عرفو الباحث اجرائيا: بأنو الدرجة التي تحصل عمييا طالبات الصف الخامس 
 االدبي نتيجة االجابة عمى مقياس االتجاه نحو التعميم االلكتـروني.

 :اطار نظري 
 مفيوم التعميم االلكتـروني :اوال: 

إن إدخال التكنـولوجيا الجديـدة لمعممية التعميميـة ساىمت في ظيور التــعمم المدمج 
لألضواء والذي استـخدم كرد فعـل ضد االفراط في استخدام التـكنولوجيــا, ويـعتبـر الدمـج شـكال 

تـمفة في نطاق البيئة التعميمية من األشكـال التي يمجأ إلييا المدرس لمجمع بين األنشطة المخ
 التي تمكن المتعمم مـن بـنـاء األفكار والتفاعل معيا . يـعرف التعميم االلكتروني بـأنو:

: " طريقة لمتـعمم باستخدام آليـات االتصال الحديثة ٖٔٔ, 1425موسى والمبـارك, 
تبات من حاسب وشبكات ووسـائط متعددة من صوت وصورة ورسومات واليات بحث ومك

الكترونية وبوابات االنترنـيت سواء أكانت عن بعد ام في الفصل الدراسي , وىو استخدام 
 التقنية بجميع أنواعيا في ايصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبـر فائدة".

"تقديم محتـوى الكترونـي عبر الوسائط المتعددة عمى  :24, 1426ويعرفو زيتون ,
الكومبيــوتر وشبكاتو الى المتعمم بشكل يتيح لو امكانـية التفاعل النشط مع ىذا المحتوى ومع 
المعمم ومع اقرانو سـواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متــزامنة وكذلك امكانية اتمام التعمم 

التي تناسب ظروفو  وقـدراتو فضال عن امكانـية ادارة ىذا التعمم في الوقت والمكـان وبالسرعة 
 أيضًا من خالل تـمـك الوسائط.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٜٔٔٗ ) 
 

توظيف “( بأن التعمم المدمـج ىو ٕٕٔٓاما التعميم المدمج فقد اشار السيد )
المستحدثات التكنولوجية في الدمج بين األىداف والمحتوى ومصادرو نشطة لمتعمم وطرق 

حداث التفاعل اإليجابي بين المعمم والطمبة والمحتوى وتوفير التناغم بين توصيل المعمومات إل
 ” .احتياجات الطالب وبرنامج الدراسة المقدم لتحسين إنتاجية التعمم

 ثانيا: المنصات التعميمية:
بيئة تعميمية تفاعمية تـوظف تقنية الويب وتجمع بين مميـزات أنظمة إدارة   

بكات التواصل االجتماعي الفيس بوك, وتويـتر وتمكن المعممين المحتوى اإللكتروني وبيـن ش
من نـشر الدروس واألىداف ووضع الواجبات وتطبيق األنشطة التعميمية, واالتصال بالمعممين 
من خالل تقنيـات متعددة, تـقسيم الطالب إلي مجموعـات عمل, وتساعد عمى تبادل األفكـار 

ركة المحتـوى العممي, مما يساعد عمى تحقيق مخرجات واآلراء بين المعممين والطالب, ومشا
 (. ٚٛٔ, ٕٕٔٓتعميمية ذات جودة عالية.)آل ابراىيم والعمري, 

 منصة نيـوتن التعميمية: 
بيئة تعميمية الكترونية تفاعمية, تـمكن المعممين والمدرسين من مشـاركة الدروس 

تعددة, كما أنـيا تـمكن المعممين من لمطمبـة, ومراسمة الطمبة والتالميـذ عن طريق تقنـيات م
إجراء االختبارات اإللكترونـية, وتـوزيع االدوار, وتساعد عمى تبادل األفكار واآلراء بين 
المدرسين , وتتيح ألولياء األمور التواصـل مع المدرسين وتعد منصة نيوتـن اول  منصة تعميم 

ي بإشراف نخبة من االساتـذة والمعمميـن الكترونية عراقيـة مخصصة لتفعيـل التعميم االلكتـرون
في وزارة التربية العراقية أعدتيا وزارة التربية العراقية واعتمدتـيا في التدريس لـتـعـويـض الطمبة 

- ٕٕٓٓوالتالميذ عمـا فاتيم من الدروس من المنياج الـدراسـي المـقـرر لمعـام الـدراسـي )
ة والـتـي يتم بثيا عبر التمفزيون الــتــربـــوي وان "المنصة تتضمن محاضرات عـد .( ٕٕٔٓ

ذة ولـجـمـيـع المــراحــل الــدراســيــة االبــتــدائــيــة والمــتــوســطــة واالعـــداديـــة وسـيـقـدمـيـا اكــفــأ االســاتــ
د من خالل بــالــوزارة بالتنسيق مـع المـديـريـة العامة لممناىج والمنصة ستدعم الطمبة عن بـع

فيي  خــطــوة حـقـيـقـيـة الســتــخــدام  "تقديم دروس توجييية لمطالب ولعموم المراحل الدراسية
الـتـعـمـيـم اإللكتروني الرصين واستـخدام وسائل االعــــالم الــرقــمــي لمــواجــيــة الـتـحـديــات وتذليل 

اول منصة تعميمية الكترونية حكومية فــي العقبات التي تؤخر سيـر العممية التعميمية, وتعد 
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العراق اعـــدت تـمـاشـيـا مــع اوضــاع الطمبة ومــا مـروا بو من ظـروف ادت الى تأخر عاميم 
 الـدراسـي لظروف خارجة عـن ارادة الــوزارة, والـتـي يمكن ان تؤثر سمبـا في مستقبميم الدراسي.

يا ثالث نوافذ حيث تمثل النافذة االولى يمكن تسجيل الدخول لمنصة نيوتن من خالل
 إدارة المدرسة والنافذة الثانية لممدرس والنافذة الثالثة لمطالب.

: من خالليا يمكن لمدير المدرسة ادخال جميع المدرسين النافذة االولى: لوحة االدارة
عطاء كل مدرس  عمى مالك المدرسة وتحديد جداول دروسيم والصفوف التي يدرسونيا وا 

 اب ورقم سري يمكنو من خاللو الدخول الى المنصة وبث الدروس.حس
تمّكن المدرس من متابعة جدول الدروس وبث  النافذة الثانية: لوحة األساتذة:

الدروس المباشرة حسب الوقت المحدد كما يمكن عرض اسماء الطالب واضافة درجات 
 التقييم.

الى المنصة عن طريق اسم  يمكن لمطمة الدخول النافذة الثالثة: لوحة الطمبة:
الحساب والرقم السري الذي توفره ادارة المدرسة لكل طالب حسابو الخاص يمكنو من دخول 
المنصة ومتابعة الجدول والدخول باسمو الحقيقي ومرحمتو الدراسية  لمشاىدة البث المباشر 

 لمدرس والمشاركة في الدرس ويمكن ان يشاىد الدروس المسجمة مسبقا.
 االتجاه نحو التعميم االلكتروني: ثالثًا:

 مكونـات االتجاه:
االتجاىات: ىي مكونات مختمفة تتحد فيما بينيا لتـكون االستجابة النيائي التي 

 يتخذىا ازاء فعل معيـن, وقد يكون ىذا الفعل سمبي او ايجابي, ومكونات االتجاىات  ىي :
دات التي يعتنقيا الفرد حول : ىو كل ما يشير الى األفكار والمعتقالمكـون المعرفي -ٔ

موضوع معين, ويتـركز عمييا اتجاه الفرد ويدافع عنيا ويتطمب ىذا المكون حـد ادنى من 
االدراك والمعرفة لموضوع االتجاه  وتتوقف االتجاىات من حيـث قوتيا او ضعفيا وفي 

اه ثابتا ثباتيا او تذبذبيا عمى المكون المعرفي فمما كانـت المعمومة واضحة كان االتج
 وقويا.

 المكون العـاطفي: -2
ويعتبر المـكون العاطفي )الوجداني( ىو الشحنة العاطفيــة التي تصاحب االستجابـة او 
رد الفعل سمبـا او ايجابا , ويتمثل في الجانب الشعـوري او االستجـابة االنفعالية التي قد 
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انفعالية سمبية او ايجابـيـة يعبر يتخذىـا الفرد ازاء مثيـر معيـن وىذه االستجابة تحمل شحنـة 
عنيا الفرد حيال موضوع معين, ويـمكن مالحظة االنفعال عمى الفـرد من خالل حركاتـو في 

 ىذه الصيـغة االنفعالية ىي التي تعطي االتجاه صفة الدافعيـة المثيرة.
 المكون النـزوعي: -3

ة او سمبية وبعبارة اخرى وىو اساليـب الفرد السموكيـة ازاء المثير سواء كانـت ايجابيـ
 (.ٔ(.شكل )ٖٕٔ, ٖٕٔٓيـتضمن نزعــات الفرد تجاه المثير .) السـامرائي واميمن,

 
 
 
 
 
 
 
 

(: مكونات 1شكل) االتجاه. الشكل من 
 

 تصميم الباحث
 :دراسات سابقة 

 المنصات االلكترونية:اوال: محور 
( االحتياجات التدريبـيـة اإللكترونية لمدرسي المغة العربية في 2020دراسة )التميمي, -

 :استخـدام منصة نيـوتن التعميمية من وجية نـظر المدرسيـن أنفسيم
ىدفت الدراسة الى التعرف عمى االحتيـاجات التدريبية االلكترونية لمدرسي المغة 

استـخدام منصة نيـوتن التعميمية من وجية نظر المدرسيـن انفسيم, وقد اعتـمد العربـية في 
المنيج الوصفي الذي يقوم عمى اإلجابة عمى اسئمة االستبـانة,  تكونت عيـنة الدراسة من 

( مدرسا ومدرسة, وتوصمت الدراسة الى ان االحتيـاجات االلكترونية لمدرسي المغة العربية ٜٛ)

 مكونات االجتاه

املكون 
 املعريف

املكون 
 املعريف

املكون 
 املعريف
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نيـوتن التعميمية من وجية نظـر المدرسين جاءت بدرجة مرتـفعة. وال يوجد  في استـخدام منصة
 اختالف في االحتيـاجات االلكترونية باختالف سنوات الخبـرة.

( : واقع التعميم االلكتروني في الجامعة الجزائرية 2013دراسة )ابو الفمفل وشييب, -
 دراسة ميدانية

وني من خالل المنصات التعميمية من ىدفت الى الكشف عن مفيوم التعميم االلكتر 
وجية نظر االساتذة  وكانت عينة الدراسة من االساتذة الجامعيين , اعتمد المنيج الوصفي  
لإلجابة عن تساؤالت المقابمة وتوصمت الى المام اغمب األساتذة بمفيوم التعميم االلكتروني 

 واطالعيم عمى المفاىيم ذات العالقة.
 نحو التعميـم االلكتروني: ثانيا: محـور االتجاه

 (: اتـجاىات طمبة جامعة شقراء نحو التعميـم اإللكتروني2016)الشريف, -
ىدفت الدراسة إلى التـعرف عمى اتجـاىات طمبة جامعة شقراء نحو التعميـم 

( من طمبة البكالوريـوس, استخدم البـاحث ٖٙٙاإللكتروني, وقد تكونت عينـة الدراسـة من )
التحميـمي, كمـا استخدم مقياسا لقياس االتجاه نحو التعميـم اإللكتروني مكـون المنيج الوصفي 

( فقرة. وتوصمت الدراسة الى ان اتـجاىـات الطمبة نحو التعميم اإللكتروني كانت ٕٛمن )
إيجابـية. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابـات الطمبة نحو التعميم اإللكتروني 

 خصص )عممي, أدبي(.تبعا لمتغيـر الت
 وجوه االفـادة من الدراسات السابقة :

بعد اطالع الباحَث عمى الدراسات السـابقة وجـد أنَّ ىناك جوانب يـمكن االفـادة منيا 
 في ىذه الدراسة, وعمى النحو االتي:

 التـعرف عمى المصـادر ذات العالقة بموضوع البـحث الحالي. -
وسبـل تطبيــقيا واالفـادة منيا في اجراءات البــحث االطالع عمى االجــراءات البحثية  -

 الحالي.
 اختيـار الوسائـل االحصائية المناسبـة إلجـراءات البحث الحالي. -
 اعداد اداتي البحث االختـبــار التحصيمي البعدي. -
 تحميل نتـائج البـحث الحالي وتفسيـرىا ومقارنـتيا مع الدراسات السابـقة. -
 والتوصيـات والمقترحـات.صيـاغة االستنـتاجات  -
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 :اجراءات البـحث 
: اعتمـد البـاحث التصميم التجريبي ذا الضبــط الجـزئـي؛ حيث ال اوال: تصميم البـحث

يمكن أن تصل الدراسـات التربويـة والنفسيـة الى الضبط الكـمي, وىذا التصميــم يعتمد 
المجموعتيـن المتكافئتيــن, تجريـبية ُتدّرس عن طريـق منصة نيوتن التعميمية و ضابطة 

 ( .ٔادية(.جدول ))االعتيحضوريا عمى وفــق الطريقة 
 ( التصميم التجريبي1جدول )

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
 التحصيل واالتجاه نحو التعميم االلكتروني التدريس باستخدام منصة نيوتن التجريبية
 التدريس بالطريقة االعتيادية الضابط

الصف الخامس االدبي, في : يتمثل مجتمع ىذا البــحث بطالبات مجتمع البحث والعينة -1
المدارس المتــوسطة والثانويـة الصباحية في مديـنة الرمادي من محافظة األنبـار لمعـام 

؛ وتـم حصر المدارس )االعدادية والثانويـة( الصباحية  لمبنات ٕٕٔٓ/ ٕٕٓٓالدراسيـة 
المدارس,  في مدينة الرمـادي, وأعــداد الُشعب والطالبـات لمصف الخامس االدبي في ىذه

( شعبة, وعدد الطـالبات ٓٛ( مدرسـة, وعـدد الشعب )ٓٙفبمغ العـدد الكمي لممـدارس )
( طالبة؛ وقد اختـار الباحث ثانوية الوفـاء لمبنات التابـعة لمديرية تربية األنبار ٕٛٛٚ)

 عّيـنـة قصدية إلجــراء البحث عميـيا؛ ألسباب منيا:
 وانخفاض تكاليـف التجربة.االختصار في الجيـد والوقـت  -
 استعداد إدارة المدرسة وكادرىـا لمتعـاون مع الباحث إلتمام البحث وتحقيــق األىداف. -
 .التقارب االجتـماعي واالقتصادي لمطالبـات حيث معظميـن مـن رقعـة جغرافية واحـدة -
رية االختيار؛ وجود عيِّنة كبيرة من الطالبــات في المدرسة يمكن إجراء البحث عميـيا مـع ح -

 .( طالبة في كـال الشعبتيـنٗٙلكونيا تحتـوي عمى شعبتـيـن, وعدد طالباتيا)
 ثانيا: تكافؤ مجموعتي البحث.

تم التحقق من تكافؤ مجموعتي البـحث احصائيًا في متغيرات دخيـمة, والتي ربما تؤثر 
جات التحصيل السـابق في نتائج التجربة وىي: )العمر الزمني بالشـيور, واختبار الذكاء, ودر 

لمادة القرآن الكريم والتربية االسالميـة( وتّم الحصول عمى بيانـات العمر الزمني لـكّل طالبـة 
محسوبَا بالشيور, ودرجات التحصيـل السابق لمادة القرآن الكريم والتربية االسالميـة من إدارة 
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عياري والتبـاين .وعمى ما مبين المدرسة, ومن ثم استخـراج المتـوسط الحسـابي واالنحراف الم
 (.ٖ( وجدول )ٕفي جدول )

: المتوسـط الحسـابي, واالنحراف المعيـاري, والقيـمة التائية لمعمـر الزمني, واختبـار الذكاء, والتحصـيل  2جدول 
 السابق في مادة القرآن الكريـم والتـربية االسالمية .

 العدد المجموعة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة
المحسو  (ٓ,٘ٓ)

 بة
 الجدولية

العمر الزمني 
 بالشيور

 0ٖٖٖٙ 0ٕٕٕٓٓٓ ٖٓ التجريبية
ٔ0ٖٙٚ ٕ0ٓٓ ٘ٛ 

غير دالة 
 0ٕٖٚ٘ 0ٖٖٕٓٔٓ ٖٓ الضابطة إحصائياً 

 اختبار الذكاء
 ٕٙ.ٖ ٛٗ.ٖٓ ٖٓ التجريبية

ٔ.٘٘ ٕ0ٓٓ ٘ٛ 
غير دالة 

 ٔٚ.ٗ ٙٛ.ٕٛ ٖٓ الضابطة إحصائياً 

 التحصيل السابق
 ٕ٘ٔ.ٗ ٓٓٙ.ٛٗ ٖٓ التجريبية

غير دالة  ٛ٘ 0ٕٓٓ 0ٔٓ٘ٔ
 ٖٕٜ.٘ ٖٖٔ.ٚٗ ٖٓ الضابطة إحصائياً 
 من خالل الجدول السابق يتبين لنا ان المجموعتين متكافئة في جميع المتغيرات.

( لمتغيـري التحصيل الدراسـي لموالدين بعد دمج الخاليا لمجمـوعتي الدراسة )التجريبية  2: قيم )كا 3الجدول 
 والضابطة(

 العدد المجموعة المتغير

 ٕقيمة كا المستوى الدراسي
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 

(ٓ٘,ٓ) 
ابتدائي 

فما 
 دون

متوسط 
 +اعدادي

دبموم+ 
 جامعي
 فما فوق

المحسو 
 بة

 الجدولية

التحصيل 
الدراسي 

 لالباء

 17 8 5 ٖٓ التجريبية
ٓ0ٕٚٗ ٘0ٜٜ ٕ 

غير دالة 
 15 9 6 ٖٓ الضابطة إحصائياً 

التحصيل 
الدراسي 
 لالميات

 0ٕٔٔ 18 8 4 ٖٓ التجريبية
 

٘0ٜٜ ٕ 
غير دالة 
 14 10 6 ٖٓ الضابطة إحصائياً 

 ثالثا: أداتا البحث:
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أداتيـن لقيـاس المتغيريـن ىمـا: االختبار التحصيمي ومقياس تطمب البحث الحالي  
 االتجاه نحو التعميم االلكتـروني, وفيما يـأتي توضيح لذلك :

: وقد اعد الباحث اختبــارًا تحصيميًا نوع االختيار من متعدد مكـون من االختبار التحصيـمي -ٔ
المواصفات, إذ ُتغّطي أجزاء المادة ( فقـرة, ُبنيـت فقراتو عمى أسس عمميـة ووفـق جـدول ٓٗ)

( لممجـال المعرفي: Bloomالدراسيـة, وتـشمل المستويات االربعة االولى من تصنيـف بموم )
 (.ٗ)المعرفة, والفيم, والتطبـيق, والتحميل(. وعمى ما مبين في جدول)

 جدول المواصفات الخـاص باالختبار التحصيمي البعدي 4جدول 

ات
وحد

ال
 

 الدروس
 عدد

ات
صفح

ال
مية 

ألى
ة ا

نسب
 

 األىداف السموكية
 المجموع

رفة
مع

يق فيم 
تطب

ميل 
تح

 

ٗٓ % 
ٖٔ 
% 

ٔٙ 
% 

ٖٔ % ٔٓٓ% 

لـــى
ألو

ا
 

 9 1 1 3 4 % ٖٕ ٔٔ سورة المؤمنون
 3 0 1 1 1 %ٜ ٗ حديث االمر بالمعروف 

 5 1 1 1 2 %ٔٔ ٘ النبي يحيى بن زكريا
 2 0 0 1 1 %ٙ ٖ الشييد

 5 1 1 1 2 %ٔٔ ٘ وعبرقصص 
يـــــة

ثانــــ
ال

 
 5 1 1 1 2 %ٔٔ ٘ سورة المؤمنون

 5 1 1 1 2 %ٔٔ ٘ حق الصديق والجار
 2 0 0 1 1 %ٙ ٖ اصحاب السبت

 2 0 0 1 1 %ٙ ٖ حقوق االوالد واالبوين
 2 0 0 1 1 %ٙ ٖ آفات المسان

 40 5 6 12 17 ٓٓٔ ٚٗ  المجموع

 صدق االختبار التحصيمي: - أ
تّم التحقق منو عن طريـق عــرض فـقرات )االختبار التحصيـمي( عمى  الصدق الظاىري: -

( محكمـًا, ٕٕمجموعـة من المحكميـن المختصيـن بالمنـاىج وطرائق التدريــس وعددىم )
وأشاروا إلى بعض التعديــالت الالزمـة, وتّم اإلبقاء عمى جميـع الفقرات كونـيا حصمت 
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%(, وُعّدلـت بـعض الفقـرات وبـقي االختبـار بصيغتو ٓٛر من )عمى نسبة اتـفاق أكث
 ( فقرة.ٓٗالنيائيـة مكـون مـن )

ومعـرفة  أعّد الباحـث جـدول المواصفـات, لمتـأكد من صدق المحتـوى,: صدق المحتـوى -
مدى تمثيل الفقـرات لمحتوى المــادة التعميمية واألىـداف السموكيــة, وَعَرض االختـبار 
التحصيـمي واألىـداف السموكيــة و جدول المواصفـات ومحتوى المـادة عمى مجمـوعة من 

( محكمًا, لبيــان مدى ٕٕالمحكميـن المختصين بالمنـاىج وطرائـق التدريـس, البــالغ عددىم)
تمثـيل االختـبار لمحتوى المادة الدراسيــة, وبعد األخـذ بمالحظات المحكميـن وآرائيم تـّم 

ـل صيـاغة بعض الفقرات, ولم تـحذف أي فقـرة لحصول جميـع فـقرات االختبار عمى تعدي
 %(, وبيذا تـحقق صـدق المحتـوى.ٓٛنسبـة اتـفــاق أكثر من )

طّبق الباحث االختبـار التحصيـمي عمى عينة التطبيـق االستطالعي لالختـبار التحصيـمي:  -
وائيـًا, وتّم التأكد من أّن العيـنة االستطالعيــة استطالعية مماثـمة لعينـة دراستو اختيــرت عش

 قد أكمــمت موضوعــات التجربـة.
صّحح البـاحث إجابـات الطالبــات عن االختبـار التحصيـمي,  تصحيح االختـبار التحصيمي: -

 وحـدد )درجة واحـدة( لإلجـابة الصحيـحة و)صفــر( لإلجابة غيـر الصحيحة.
 االختبار التحصيـمي. التحميل اإلحصائي لفقـرات

حسب البـاحث معـامـالت  لتحديـد فاعميـة فقـرات االختبار, معامـل صعوبة الفقرات: -
 (. 0ٚٔٓ–0ٕٜٓالصعوبة لفقرات االختـبار التحصيــمي؛ وقد تـراوحــت قيميا بين )

لتميـيز تمَّ حسـاب القوة التمييـزية لفقرات االختـبار باستعمال معـادلة قوة ا لقوة التمييزية: -
( ويــرى المختصون أنَّ الفقرات التي 0ٕٙٓ –0ٖٛٓوتبين أن القوة التميــيزية تقع بين )

 (.ٜٕ٘,صٜٜٛٔ( فما فــوق ُتعدُّ مقبولة )عــودة, ٕٓ.ٓقـدرتيا التمييزية )
تمَّ حساب فعاليـة البدائـل الخاطئـة لكـّل ممــوه من مموىات  فعالية البدائل الخاطئـة: -

تبـارية باستـعمـال معـادلة فعاليـة البدائل الخاطئة, وجـد البـاحث أن البدائل الفقرات االخ
الخاطئة قد جـذبـت إلييا عــددًا من طالبات المجموعة الدنـيـا أكثر من المجموعـة العميـا, 

 وبـيذا تـقرر إبـقـاء البدائـل عمى ما عميـو.
استعمل الباحث اسـموب التـجـزئة النصفية إليجاد معـامل ثبات  ثبات االختـبار التحصيمي: - ب

( ٕٔٔاالختبار التحصيـمي, بعد تطبيـق االختبار عمى العيـنة االستطالعية المكـونة مـن )
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( لممجموعة الدنيا, بمغت قيـمة %ٕٚ( لممجموعة العميـا و)%ٕٚطالبة وبعد اخذ نسبـة)
( ولما كان معـامل االرتباط المستخرج ٓ.٘٘ٛـار)معامل ارتباط بيرسون بين جزئي االختبـ

ىو لنـصف االختبار وال يقيس التــجانس الكمي لالختبار لذلك جرى تـصحيحو بـمعادلة 
وىو معامـل ( 0ٜٕٔٛٓبراون( الستخراج معامل الثبـات حيث كانت قيـمتو) -)سبيـرمان

( عمى عينة الثـبـات نفسيا, كرونباخ –وكذلك استعمـل البـاحث معـادلة )الفـا  ثبات جيد, 
 ( وىو معـامل ثـبات جيد.ٕٜ.ٓفبمغ معامل الثـبات )

بعد إنياء االجراءات االحصائـيـة المتـعمقة الصورة النيائية لالختـبـار التحصيـمي:  -
باالختبار وفقراتـو, أصبـح االختـبار بصورتو النيائيـة صالحًا لمتطبيـق, وىو مّكـون من 

 ختيار من متـعدد.( فقرة نـوع االٓٗ)
 مقيـاس االتجاه نحو التعميم االلكتروني:  -2

( ودراسة ٕٓٔٓبعد االطالع عمى الدراسـات السابقة كدراسة )الشناق ودومي,
( واالستفادة منيا اعد الباحث مقياسًا لالتجاه ٜٕٔٓ( ودراسة)البـاوي و غازي,ٕٙٔٓ)الشريف,

 لمقيـاس بعدد من االجراءات اىميا:نحو التعميم اإللكتروني وقد مرت عممية اعـداد ا
: إّن اليدف من إعداد مقيـاس االتجاه نحو التعميم تحديد اليدف من المقيـاس -

 االلكتروني ىو قيـاس اتجاه طالبات الصف الخامس االدبـي نحو التعميم االلكتروني.
: تمت صياغة الفقرات بصـورة واضحة ولغة سميــمة وخالية صياغة فقـرات المقياس

 من الغموض ومنـاسبة ألعمار الطالبات.
: استعمل الباحث بدائل ثالثية,)اوافق, غير متـأكد, ال اوافق( حيث يقدم بدائل المقياس -

لمطالبات عبارات تتـصل باالتجاه نحو التعميم االلكتـروني ولكل عبارة عدد من االستجابـات 
رات مقياس االتجـاه نحو التعميم تبدأ بالتأييد التــام وتنتيي بالمعارضـة. وبعد عرض فقــ

االلكتروني عمى المحكميــن واستبعاد الفقـرات غير المناسبة أصبـح العدد الكمي لفقرات 
 ( فقرة.ٖٓالمقياس )

: بّين الباحث ان مقيـاس االتـجاه نحو التعميـم تعميمات االجـابة عن فقرات المقياس -
صحيحة او خاطئـة, وطمب منيم  االلكتروني يتضمن ثـالث بدائل اذ ال توجد اجابة

 االجابـة عن جميـع الفقرات, وان ال تـكون اجابتيـن لفقرة واحدة.
 التطبيق االستطالعي األول:
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( طالبة من طالبات ٕٔٔطبـق الباحث المقيـاس عمى عينة استـطالعية بمغ عددىـا )
سط وقت االجابات ىو ثانوية ابن االثير لمبنات, وكانـت الفقرات جميعيـا واضحـة , وكان متو 

 ( دقيقة.ٕٗ)
 التطبيـق االستطـالعي الثاني )عينة التحميل اإلحصائي(:

إلجراء التحميــل اإلحصائي لفقرات المقيـاس, طّبق الباحث المقياس عمى نـفس العينة 
 االستـطالعيـة االولى.

  :التحميل اإلحصائّي لفـقرات مقياس االتجاه نحو التعميم االلكتروني 
 مقياس:صدق ال -1
: عرض الباحث فـقـرات مقيـاس االتجاه نحو التعميم االلكتروني عمى الصدق الظاىـري - أ

( مختصـًا بالمنـاىج وطرائــق التدريـس, لبيـان آراءىم حـول مـدى مالءمـة فـقرات ٕٕ)
المقيـاس التي أعـدت لقياسيا, وقد تبين أن جميع فقــرات المقيـاس صالحة, سوى بعض 

%( فأكاثر, واستـقر المقيـاس عمى  ٓٛطفيـفة في باالعتماد عمى نسبـة )التعديـالت ال
 (, وبـذلـك تّم التـحقق من الصدق الظـاىري لالختـبار.ٖٓ)
: وقد تحقق ىذا باحتســاب القـوة التمييزية لمفقـرات بواسـطة اسمـوب القـوة التمييزية - ب

تطالعيـة, وقد تبين أنَّ جميـع المجموعتيـن المتطرفتين, بعد تطبيـــقو عمى العينة االس
( وعند مستـوى 0ٕٓٓ( الجدوليـة )tفقــرات المقيـاس مميزة وذات داللة بـالمقارنة مع القيـمة)

 (.ٛ٘( ودرجــة حريـة )0ٓ٘ٓداللة )
( لمعرفة معامل ارتبــاط spss: استعمـل البـاحـث )برنـامج صدق االتسـاق الـداخمي

( فقـرة, اظيرت النتـائج ان جميـع معامالت ارتـبـاط الفقرات بالدرجة ٖٓ)لمفـقـرات البـالغ عـددىن 
( 0ٓ٘ٓ( عنـد مستـوى داللة )0ٕ٘ٗٓالكميـة دالـة احصائيـًا, مقارنة بالجدوليـة التي قيمتـيا )

 (.ٛ٘ودرجـة حريـة )
 

 ثبات مقيـاس االتجـاه نحو التعميم االلكتروني:
يـاس االتـجاه نحو التعميم االلكتروني اعتـمد البـاحث : الستخراج ثبات مقاعادة االختبـار -

طريقة اعادة االختـبــار, إذ طبَّق البـاحث المقياس عمى العيِّــنة االستطالعيـة بتـاريخ 
, ثـم أعــاد تطبيـق المقيـاس عمى نفس العيــنة االستطالعية بتاريخ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔ
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ختــبار األول والثـاني, باستـعمال معامل وتــم حساب الثبـات بيـن درجـات اال ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕ
 ول.ـ(, وىو معـامل ثـبات مقب0ٜٛٙٓارتـبــاط بيرسـون, وقد بمغ مقداره )

: الستـخراج معامـل الثـبات تــم استـخراج معامل إلفا لممقيـاس كرونباخ-طريقة الفا
 (, وىـو معــامل ثبات جيـد.ٜٗٙ.ٓالحالي وقد بـمغ )

 لتعميم االلكتروني بصورتو النيائية: مقياس االتجاه نحو ا
( فقرة ذات ثـالث بدائل )اوافق , غير ٖٓتكّون المقيـاس في صورتو النيائيـة من )

(, ٜٓ(؛ وبذلـك تكون أعمى درجة لممقياس )ٖ, ٕ, ٔمتـأكد, ال اوافق(, وقد ُأعطيـت درجـات )
 (.ٖٓوأدنى درجـة )

 اجراءات تطبيـق الدراسة:
(, وانتـيت يوم ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٗبتطبـيـق التجربة يـوم االحد الموافق )باشر البـاحث 

  (.ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٕالثالثاء الموافق )
دّرس الباحث طالبات المجموعتـين)التجريبية والضابطة(, مادة القرآن الكريـم والتربية 

(    Newtonاالسالميـة عمى وفق الخطط التدريسية باستعمـال منصـة نيوتـن التعميـمة )
 خرى داخل غرفة الصف.وا

طبق الباحث االختبـار التَّحصيـمي عـمى طالبات المجموعتين, عقـب االنتيـاء مـن 
تدريـس الموضوعـات المحددة )الوحدة االولى والثانيـة ( من كتاب القرآن الكريـم والتربية 
 االسالمية المقرر تدريسو لمصف الخامس االدبي, وقد حــدد يـوم )الخميس( الموافق

( موعدًا إلجـراء االختبـار, وتم تبميغ الطالبات قبـل أسبــوع من ىذا التاريخ ؛ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٗ)
 ليكون لديـينَّ الوقت الكــافي لمراجعـة المـادة, ولم يطرأ ما يؤثر في سيــر االختبـار. 

طبق الباحث مقيـاس االتجاه نحو التعميم االلكتروني عمى المجموعتيـن في يوم 
 ( .ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚموافـق ))االحد(ال
 

 لوسائـل اإلحصائيـة اStatistical Means: 
(, Excel 2019اعتمد البـاحث في التحميل اإلحصائي عمى استعمــال برنامج )

 (Chi- square) -(, واستعمل الوسائل اإلحصائــية اآلتيـة:)SPSSوالحقيـبة اإلحصائيـة )
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 -معامل ارتبـاط بيرســون -ار التـائي لعيـنة واحدة االختــب -االختبار التـائي لعينتين مستقمتين
 براون(.–معادلة سبيرمان  -حسـاب فعاليـة البدائــل  -ألفا كرونـباخ   -معادلة تمييــز الفقرة 

  عرض النتائج 
) ال يوجد فرق ذو داللـة إحصائية عـنـد  النتائج المتـعمقة الفرضيـة األولى )متغير التحصيل(: -1

بين متوسـط درجات طالبــات المجموعـة التجريبية المواتي يـدرسنَّ مادة القرآن ( 0ٓ٘ٓمستوى )
( ومتوسط درجات  Newtonالكريم والتربيـة االسالمية باستعمال منصـة نيوتـن التعميـمة )

 طالبـات المجمـوعـة الضابطة الالتي يدرسنَّيا بالطريقة التقميـديـة في اختبار التحصيل(.
الفـــرق بيـن درجـات طالبـات المجموعتيـن )التجريبـية والضابـطة(, َعاَلَج ولمعرفة داللة 

الَباِحث الَبَياَنـاِت احصائـيًا ِبِاْسِتْعَماِل ااِلْخِتَباِر التّــَاِئيِّ لعينتـين مستقمتـيــن؛ فأظيرت النتائـج أنَّ 
البـحث في اختــبـار  ىناك فـرقًا ذا داللة إحصائية بيــن متوسط درجـات طالبـات مجموعتي

(, ولصالح المجموعـة ٛ٘(, ودرجــة حّريــة )0ٓ٘ٓتحصيـل البعدي, عنـد مستــوى داللـة )
 (.٘التجريـبية. جدول )

نتائج اإلختبار التائي( لدرجات طالبـات مجموعتي البحـث في اختـبار التحصيـل    5جـدول
 البعدي.

 العدد المجموعة
المتـوسط 
 الحسابي

االنـحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
0005 

المحسو 
 بة

 الجدولية

 4.985 34.049 30 التجريبية
 دالة  58 2000 2.476

 5.778 31.098 30 الضابطة
 وفيما يتـعمق بحجـم الداللة االحصائيـة ومعامـل التأثيـر, قام البـاحث بحسـاب مربـع إيـتا

(²η)(وعن طريـقـو امكن ايجـاد قيمـة ,D( التي تـعبـر عن حجـم التأثيـر, جدول )ٙ.) 
 درجة الحريــة, ومربـع إيـتـا وحجـم التأثيـر في اختبـار التحصيــل البعدي   6جدول 
 حجم التأثير ²η D درجة الحرية االداة

 كبير 0.650 0.096 58 اختبار التحصيـل البعـدي
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: )ال يـوجد فرق ذو داللة المتـعمقة بالفرضيـة الثانية )االتجاه نحو التعميـم االلكتروني(النتائج  -2
( بين متـوسـط درجات طالبـات المجموعة التجريبية الالتـي 0ٓ٘ٓإحصائية عنـد مستوى داللة )

(  Newtonيدرسنَّ مـادة القرآن الكريم والتربيــة االسالميـة باستعمال منصـة نيوتـن التعميـمة )
ومتوسط درجــات طالبـات المجموعـة الضابطة الالتي يدرسنَّ نفس المـادة بالتدريس الحضوري 

 في مقياس االتجـاه نحو التعميم االلكتروني(. 
فأظيرت النتـائج وجود فرقـًا ذا داللة إحصائية بيــن متوسط درجات طالبات مجموعتـي 

(, ودرجة حّرية 0ٓ٘ٓكتروني, عند مستوى داللـة )البـحـث في مقياس االتجاه نحو التعميم االل
 (.ٚ(, ولصالح المجموعة التجريبـيـة, جدول)ٛ٘)

 ( في مقياس االتجاه نحو التعميم االلكتروني.t-testنتائج اإلختـبار التائي )   7جدول 

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحـراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
وى  الحرية

ست
م

لة 
دال

ال
00

05
 الجدولية المحسوبة 

 ٕٗٗ.ٚ ٚٙٔ.ٖٛ ٖٓ التجريبية
 دالة ٛ٘ 0ٕٓٓ ٜٙٔ.ٖ

 ٚٙٓ.ٚٔ ٓٓٗ.ٕٚ ٖٓ الضابطة
( التي ُتعّبـر D(, وعن طريقو امكن ايجاد قيــمـة)²ηوقام الباحث بـحسـاب مربـع إيـتا )

 ( ٙعن حجـم التأثيـر, جدول )
إيـتا وحجـم التأثيــر في مقيــاس االتجاه نحو التعميم  درجـة الحريــة, ومربـع  6جدول 

 االلكتروني
 حجم التأثير ²η D درجة الحرية االداة

االتجاه نحو التعميـم 
 كبير 0.83 0.15 58 االلكتروني

منصـة نيوتـن التعميـمة ( َأنَّ حـجـم التأثيــر لممتغير المستـقل ٙويستـدل من الجدول )
Newton   في المتغيـر التـابع )االتجاه نحو التعميم االلكتروني( كبيــر حسب معيار
 (.Cohens Standardكوىيـن)

 تفسير النتائـج : 
في ضوء النتـائج الحاليـة التي أظيــرت تفّوق الطالبـات المََّواِتي َدَرْسَن باستعمال منصـة 

( عمى الطالبــات المََّواتِـي َدَرْسـَن المـادة نفسيا وفقًا لمطريـقة  Newtonنيوتـن التعميـمة )
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عمى الطريقة  ( Newtonالتقميديـة؛ وُيفّسر ذلك تفّوق استعمال منصـة نيوتـن التعميـمة )
 التقميـدية؛ ومن وجية نـظر الباحث يـعود ذلك لعـدة امـور أىميا:

اإلسالمية لمطالبات وفـقًا منصـة نيوتـن التعميـمة أنَّ تدريس مـادة القرآن الكريم والتربيـة  -ٔ
(Newton  .قد يكون سـاعـد عمى فيميّن ما درسَن واستـثار دافعيتين لمتعّمم  ) 

في التدريس يسـاعد عمى ربـط المعـمومات   ( Newtonاستعمال منصـة نيوتــن التعميـمة ) -ٕ
 الجديـدة بما تـمتمكو الطـالبـة من معمومات في ُبنيـتيا المعرفيـة وتثير حب االستــطالع. 

 :االستنتاجـات 
 توصل البـاحث الى االستنتــاجات اآلتيـة:

بشكل واضح في تـحصيل طالبـات   ( Newtonأثر استعمال منصة نيـوتن التعميمة ) .ٔ
 الخامس االدبي مما حّسَن من مستــوى تحصيمينَّ الدراسي.الصف 

 فاعمـيتيا في جـذب انتباه الطالبات   ( Newtonاثبتت منصة نيوتن التعميمة ) .ٕ
يعطي وقتـًا  اوسع لمدرس مما   ( Newtonإّن التدريس باستعمـال منصة نيوتن التعميمة ) .ٖ

 يساعد من التخمص من الزخـم الحاصل في المدارس.
 التوصيات: 

 في ضوء نتيجة البـحث الحـالي يـوصي البـاحث بما يأتي:
في تدريـس مـادة القرآن الكريم والتربية   ( Newtonمنصـة نيوتـن التعميـمة )استعمال  .ٔ

 اإلسالمية والمواد االخرى.
 االىتمام بمادة القرآن الكريم والتـربية اإلسالميـة, وعدم األغفال عن اىميتو. .ٕ
(   Newtonالتـربية االسالمية عمى كيفية استعمال منصـة نيوتـن التعميـمة ) تأىيل ُمدرسي .ٖ

 في التدريس عن طريـق دورات يقيميا قسم االعداد والتدريـب في المديريـات العامة.
توجيـو مشرفي ومدّرسـي مـادة التربية اإلسالمية نحو أىميـة التعميم االلكتروني؛ فيو مواكب  .ٗ

 نوافذ االطالع عمى انظمة التعميم العالمية.لمتطور ويفتح المجال 
  :المقترحات     

 استكمااًل ليذا البـحث يـقتـرح الباحث إجراء البحوث اآلتية:
 إجراء بحث مماثــل لمبحث الحالي لمواد دراسّيــة أخـرى. .ٔ
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(   Newtonإجراء بحوث أخـرى لمكشـف عن أثـر استعمال منصـة نيوتـن التعميـمة ) .ٕ
 خرى مثل )الدافعية العقميـة, االتجـاىـات والميــول, التفكير العممي, وغيـرىا(.لمتغيــرات أ

 :المصادر والمراجع
(, التحصيل الدراسي وعالقتـو بالقيم االسالمية   ٕٓٔٓد الحميد عمي,)ـأحمد, عمي عب  .ٔ

 التربوية, بيـروت,  لبنان: مكتبة حسن العصرية.
(الموارد ٕٕٔٓالعمري, عائشة بميـيش محمد ,) آل إبراىيم , محمد بـن ناصر عقيل,  .ٕ

 السعوديـة, العبيكان لمنشر. -التعميمية المفتوحـة: خيارات بال حدود, الرياض
, القاىرة ٔ(, أساسيات وأصول عمم النـفس, طٕ٘ٔٓانصورة, نجـاة عيسى حسن,) .ٖ

 ,مطبعة كنوز.
 Classroomالتعميمية الباوي, ماجد ابراىيم, غـازي, احمد باسل, أثر استخدام المنصة  .ٗ

Google  في تحصيـل طمبة قسم الحاسبات لمادةImage Processing  واتجاىاتيم
, أبريل ٕ, ع. ٕنحو التعميم اإللكتروني, المجمة الدوليـة لمبحوث في العموم التربوية. مج. 

ٕٜٓٔ. 
عة واقع التعميم االلكتروني في الجام(. “ٖٕٔٓبو الفمفل, ابراىيم و شييـب, عادل. ) .٘

, بحث مـقدم لممؤتمر الدولي الثالث لمتعميم االلكتروني و التعميـم “الجزائرية دراسة ميدانية
 عن بعد, الرياض.

البوىي, رأفت عبـد العزيز, و المصري, ابراىيم جابر, و ماجـد, أحمد محمد, و عبد  .ٙ
مم (, اصول التربية المعاصـرة, كفر الشيخ, مصر, دار العـٕٛٔٓالرحيم, منى احمد,)

 وااليمان لمنشر.
حرحش, ميا السيـد , يوسف, ماجده محمود, اتجاىـات الطالب نحو التعميم االلكتـروني  .ٚ

 -( ابريل ٕالعدد  ٕٗفي ظل جـائحة فيروس , مجمة اإلسكندرية لمتبادل العممى)مجمد 
ٕٕٓٔ. 

عمان, (, التقويـم المغوي في الكتابة والتفكير التأممي, ٖٕٔٓخـوالده,اكرم صالح محمد,) .ٛ
 االردن: دار الحـامد لمنشر والتوزيع.

(, اساليب تدريس التربية ٖٕٓٓالدليمي, طو عمي حسيـن, والشمري,  زينب حسين نـجم,) .ٜ
 االسالميـة, عمان, االردن: دار الشروق .
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, الرياض , الدرا الصولتيو ٔىـ( التعمم االلكتـروني , طٕٙٗٔزيتون, حسن حسين,) .ٓٔ
 لمتربيو(.

(, مقدمة في عمم النـفس , ٖٕٔٓـيو صالح, اميمن, عثمان عمي,)السامرائي, نبي .ٔٔ
 . لمنشر والتوزيع عمان: دار زىران

(. اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعـة الخميجية ٕٔٔٓالسيد, يـسري مصطفي ) .ٕٔ
 ٔٙٛ -ٖٗٛ( ص. ٖنحو التعمم المدمج في التدريـس, مجمة الجامعة الخميجية, )

(, اتجاىـات طمبة جامعة شقراء نحو التعميم ٕٙٔٓ)الشريف, محمد بن حـارب,  .ٖٔ
 كمية التربية. -اإللكتروني, جـامعة األزىر 

الشناق, قسيم محمد, ودومي, حسـن عمي احمد, اتجاه المعممين والطمبة نحو استـخدام  .ٗٔ
 .ٕٓٔٓالتعميم االلكتروني في المدارس الثـانوية االردنية, مجمة جامعة دمشق, 

(, المدرسة المعاصرة, قضايـا ونظريات حديثو, عمان, ٕٙٔٓ)عثمان, محمد فيـصل, .٘ٔ
 االردن: دار خالد المحيـاني لمنشر والتوزيع. 

(, التعمم المعرفي واستراتيجيـات ٖٕٔٓالعفون, ناديـة حسين, و جميل, وسن ماىر, ) .ٙٔ
 معالجة المعمومات, عمـان, االردن: دار المناىج .

, اربد, ٕ ط ًالتدريسية, ًالعممية ًفي ًوالتقويـم القياس ,(ٜٜٛٔسميمان, ) احمد عودة, .ٚٔ
 . والتوزيع األمل لمنشر دار االردن:

(,االرشاد والتوجيـو ٕٕٔٓالكبيسي, عبد الواحد حميـد, والحياني, صبري بردان,) .ٛٔ
 التربوي, عمان, االردن: مركز ديبونو لمتفكير.

ع بنت سالم , الكندي, زيانة بنـت احمد بن سعيد, و الخنصوري, شيخة بنت ربي .ٜٔ
وسميمان, فاطمة بنت بخيـت, والرواحي, فتحية بنت احمد بن محمد, والبحري, مريم بنت 

(, إستراتـيجيات ٕٙٔٓمحمد بـن ناصر, و التمتمي, يسرى بنـت سعيد بن عبد اهلل ,)
حديثة في التدريس ,أصوليا الفمسفيـة وتطبيقاتيا في تدريس المغة العربية, القاىـرة, مصر: 

 لفجر لمنشر والتوزيع. دار ا
ىـ(. التعميـم ٕ٘ٗٔالموسى, عبد اهلل عبـد العزيز والمبارك, أحمد عبد العزيز ) .ٕٓ

 اإللكتروني األسس والتطبيـقات, الرياض : مطابع الحميضي.
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(, عمم مناىج التربيـة, المنصورة, مصر, دار الكممة ٕٚٓٓموسى, فـؤاد محمد )
  لمنـشر.
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