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أثر استعًال يُصت َيىتٍ انتعهيًيت ( )Newtonيف حتصيم طانباث
انصف اخلايس االدبي يف يادة انقرآٌ انكريى وانرتبيت اإلسالييت
واجتاههٍ حنى انتعهيى االنكرتوَي
و .و .وساو كايف محىد شرقي

وزارة انرتبيت -يذيريت تربيت األَبار
املستخهص

ىـجف البـحث إلى التـعخف عمى أثـخ استعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة ( )Newton
في التحريـل لجى شالبـات الرف الخـامذ االدبي في مـادة القخآن الكخيـع والتخبية اإلسالمية

واتجاىيغ نحػ التعميع االلكتـخوني ,وقـج اعتسج الباحث خصـػات السشيج التجخيـبي واستعسـل

الترسيع التجخيبي ذو الزب ـط الجدئـي لسجسػعتيغ (تجخيبـية وضاب ـصة) ,واختـار عيشة البـحث
بصخيقة قرجي ـة مكػنة مغ (ٖٓ) شالبـة لكل مجسػعـة ,وقج تـحقق مغ التـكافـؤ بيـغ مجسػعتي

البحث في الستغي ـخات اآلتية( :العسـخ الدمشي لمصالبات ,ودرجات التخبية االسالميـة لمعام
الدابق ,واختـبار الحكـاء)؛ ولتحقيـق أىجاف البحث أعـج الباحث اختبـا اًر تحريميـاً نػع االختيار
مغ متعجد مكـػن مغ (ٓٗ) فقخة ,عغ شخيـق تحجيج السـادة العمسية ,وصيـاغة (ٕٓٔ) ىجفاً

سمػكيـاً حدب ترشيف بـمػم لمسجـال السعخفي ,ومقيـاسا لالتجاه نحػ التعميع االلكتـخوني مكػن

مغ (ٖٓ) فقخة بـثالث بجائل ,وخصصاً دراسية شبـقت عمى مجسػعتي البـحث خالل مجة

التجخبة حيث استـسخت (ٕٔ) اسبـػعـاً ,وتع التأكج مغ صجق الفقخات وثبـاتيا .تػصل إلى
الشتـائج االتيـة:

يػجـج فخق ذا داللـة إحرائيـة عشج مدت ـػى الجاللة (٘ٓ )ٓ0بيغ متـػسـط السجسػعة

التجخيبية والسجسػعة الزاب ـصة لرالح السجسػعة التجخيبية التي ُد ِّرست باستعسال مشرة
نيػتغ التعميسة (  )Newtonفي اختبار التحريـل البعجي ومقيـاس االتجاه نحػ التعميـع

االلكتخوني.

الكمسات السفتاحية :مشرة نيهتن التعميـسة ( )Newton

الكريـم والتربية اإلسالمية ,االتجـاه نحه التعميم االلكتـروني.

( (ٗٔٛ

 ,التحريل,

القرآن
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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.
Key words: Newton platform, achievement, the Noble Qur’an and
Islamic education, attitude towards e-learning.
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التعريف بالبـحث:

اوال:مذكمة البـحث:

تصػر مفيػمـا التخبيــة والتعميـع فقج وصمت إلى أرقى
لقج تصػرت مفاليع الحيـاة ثُع ّ
السجرسيـغ مدامشة ىحا
مدتـػياتـيا( .عثسان ,ٕٓٔٙ ,ص٘) .وىحا التص ّـػر لمـتخبية يفخض عمى
ّ

ـالئع وتـػاكب ىحا التـصػر والتقجم العمسي ,,و َّ
إن
التصػر واسـتـعسال استخاتيجيـات تجريذ حجيثة تُ ُ
العسمية التعميـسية ال َّبج ليا مغ تصػيـخ ,وأن تتشاسب الصخائق الحجيـثة مع عقػل الصمبة
وقج ارتـيع ( .الكشجي واخخون ,ٕٓٔٙ,صٔٔ).

لمتعميع اإللكتخوني الـجور االساس في إنجاح العسمية التعميسية ,ففي ضـل االنفجار

التكشػلػجي الكبـيخ و انتذار وسائل االترال الحجيـثة الكػمبيػتخ ,واالنتخنت ,وما تتزسغ مغ
وسائـط متعجدة ,وىي وسائـل أتاحت السجــال لعجد كبيـخ لتمقي التعميـع بكل سيػلـة ويــدخ,

وبأقل وقت وجيـج( .حخحر ويػسف).ٔٔ٘ٗ , ٕٕٓٔ,

السػصى بـيا مغ قبل مشطسة الرحة العالسية لجشة الرحة
ووفقا لإلجخاءات الػقائية
ّ
والدالمة الػششيـة السخترة ,و جيػدىــا لمديـصخة عمى فيخوس كػرونـا ( )covid-19ومشع
انتذاره",ىي فريمة مغ الفيخوس ــات التي قج تـدبب السخض لمحي ـػان واإلندان ,وتدـبــب لجى

اإلندان أم اخضـ ـ ـاً لمجيـاز التشــفدي التي تتـخاوح حجتيا مغ نـدالت البخد الذائ ــعة إلى األمخاض
األشـ ــج وخامــة مثل متالزمة الذــخق األوسط التشـفدــية ,والستالزم ــة التشفدية الح ــادة الػخيـ ــسة
(الد ــارس) ,ويتدـع بدخعة االنـ ـ ــتذار" (مشطسة الرحة العالسية.)2019,

وحخصاً عمى سالمة الييئة التجريـدية والصمبة وضسان سالمتيع ,قخرت و ازرة التخبيـة

الع اخقية تعميق الجراسة في السجارس الحكػمية واالىميـة ,وبعج ان اوصت لجشة الرحة
والدالمـة الػششية بتخفـيف االجخاءات ,فجعـت و ازرة التخبيـة الى اعتسـاد التعميع السجمج حيث

يجرس الصمبة بـعس االيـام حزػريـا في السجرسة وايـام اخخى يجرسػن عغ شخيق السشرة

االلكتـخونية (نيػتـغ  )Newtonالتي وفختيا و ازرة التخبيـة العخاقيـة ,والتي تػفخ امكانـية التـجريذ

السباشخ او استـخجام السػاد السعجة مدبــقا؛ وذلظ إلكسال السػاد الجراسيـة التي كيـفت لتتـالءم مع

واقع الحــال الحي اوججتـو جائحة كػرون ــا ,ومغ ىشا يأتي ىحا البحث لتجخبة استعسال مشرة

(نيػتغ  )Newtonالتعميسيـة التي تـستاز بالحجاثـة وبالرفة الخسسية.
( ٕٓٗ(
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و َّ
إن العسمية التجريدية َّالِتي ال يطيخ فيـيا نذاط الصالب ,فيي ال تداعج في تشسية

اتجاىات الصمبة ,بل ربسا تشـسي لجييع اتجاىـات سمبـية تـجاه التَـعّمع ,في حيغ َّ
أن العسمية

التعميـسية تُعج فخصـة لتشسيـة الجػانب االيجابية لالتجــاىات والسيـػل وتعسل عمى إكدــاب الصمبة
العادات االخـالقيــة الجيجة ( .مػسى ,ٕٓٓٚ ,صٖٖٓ).

وان استعسال ىحه السشرـات خـصػة ججيجة لػاقـع التجريـذ فيي تعج بسثابة شــخق

حجيثـة في التجريذ وتقجيــع السعـارف إلى الصمبة ,بجال مغ شـخق التجريـذ التقميجيـة التي تعتسج

عمى التمقيــغ دون مذـاركـة فعميــة مغ قبل الصمبــة ,ومغ ثع استـخــجام ىحه مشـرة (نيػتغ

 )Newtonلمحج مغ ىحه السذــكالت.

ومغ اجـل تفعيل الجور االيجابي لمصالب البـج مغ استـعسال استخاتيجيات ووسائل

تجريذ متقجمة في تجريذ مـادة القخآن الكـخيع والتخبية االسالمية تتالءم مع التـقجم والتصػر

العمسي ( .العفــػن وجميــل.)ٔٙٔ ,ٕٖٓٔ ,

واستكسـاالً لبعس الجراسات في شخائق تـجريــذ القخآن الكخيــع والتخبـية االسالمية,

واالىتسام الفعمي بالسـادة تـتجدج مذكمة الج ارســة الحاليــة باإلجابة عغ االسئمة االتـية:

 ما اثــخ التجريــذ باستخــجام مشرـة (نيػتــغ  )Newtonفي تحريل شالبــات الرف الخامذاالدبي في مــادة القخان الكخيع والتخبية االسالميـة.

 ما اثــخ التجريــذ باست ـخــجام مشرـة (نيػتــغ  )Newtonفي اتجاه شالبــات الرف الخـامذاالدبي نحػ التعميع االلكتـخوني.
ثانيا:اىسيـة البحث :

لقج بخزت اىسيــة التخبـيـة في تقجم السجتسعــات وامكانية مػاجـيـة تحجيات الحزـارة,

ألن العـمع يـقـمل الفػارق ويش ّـسي التعـاون
وتعسل التخبيـة عمى تقميــل الفـػارق بيغ شبقـات السجتـسع َّ
بـيغ الشاس ,فيي مغ عػامـل تقجم الذعػب ,بيا يتـحقق نـسػ لفخد جدجيا وعقميا( .الب ــػىي

واخ ــخون.)ٕٜٓ ,ٕٓٔٛ ,

أمـا اىسيـة القخآن الكخيـع والتخبــية االسالمية في العسميـة التعميسيـة تبـخز بسا تتزـسشو
ّ
مغ أبعاد روحيـة مدتشبــصة مغ القخآن الكخيع ,فيػ يـيجف الى إعــجاد الفخد وتـشسية ميـػلو ,و َّ
أن

الغايــة الخئـيديــة لمتخبية االسالميـة أن يكػن الجيـغ االس ــالمي ىػ القـػة االقػى دفعـ ـاً وتأثي اًخ.

(الجليــسي ,والذ ـسـخي,ٕٖٓٓ ,ص ٗٔ).
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والسخحمة الثانػيـة مغ أىع م اخحـل التعميع؛ ألنيا مخحمة السخاىقـة ,ومخحـمة تذكيـل سمـػك
الصمبة واتجاىـاتـيع؛ فالصـالب في ىحه السخحمة يحاول تأكيج ذاتو فيحتاج الى التػجيو الدـميع.

(الكبـيـدي ,والحيـاني ,ٕٕٓٔ ,ص ٓ.)ٔٚ

وتكسغ أىسيـة الجراسة الحـاليـة في اثارة اتجاه الصالبات نحػ التعميـع االلكتخوني عغ

شخيق التجريـذ باستعسال مشرة نيـػتغ التعميسية التي اشمقتيا و ازرة التخبية العخاقية ومعخفة
أثـخىا في التحريل ,لكػنيا مشـرة تعميسية حجيثة لع تتشاوليا البـحػث والج ارسـات الدابـقة في

تــجريذ القخآن الكخيع والتخبيـة االسالميـة(,عمى حج عمع الباحث).

وبشاء عمى ما تقدم فـإن أىسيـة الدراسة والحاجة إلييا تـكسن فيسا يأتي:
ً
ٔ .أىسية استعس ــال مشرة (نيػتغ  )Newtonفي التجريذ مغ حيــث التحريل لجى الصمبة
في تجريذ مػضػعــات التخبية االسالمية .

ٕ .تصبيــقاً لتػجيـيات و ازرة التـخبيـة باعتساد التعميع االلكتخوني اثشاء فتخة جائحـة كػرونا.

ٖ .قج تديع نتائـج ىحا البــحث في معخفــة مجى فائـجة استــخجام مشرة نيـػتـغ التعميسيـة ودورىا
في التعميع االلكتخوني.

ٗ .تذجيـع الكػادر التجريـديــة وحثيـع عمى اعتــساد التعميـع االلكتـخوني لتكػيـغ االتجاه نـحػه.

٘ .تداعـج نتــائج البـحث في إيــجاد حمػل لخفع مدـتـػى تـحرـيــل الصمبة عبخ است ــخجام مشرة
نيػتــغ التعميــسية.

 .ٙأىسيـة مادة القخآن الكخيع والتخبـيــة اإلسالمية في العسمية التجريـدية,

 .ٚاىسية التعميع االلكتـخوني لسا فيو مغ اختـرار لمـػقت والجيـج وغالبا ما يكػن الحل
االمثــل في االزمـات .

 .ٛجانب االصـالة وذلظ نـطـ اًخ لعـجم استعسـال مشرة نيـػتـغ التعميسيــة في التجريذ كـجراسة
تجخيـبيـة حدب عمع البـاحث.

ثالثا :ىدفـا البحث :ييجف البحث الحـالي إلى:

 معخفة أثـخ التجريذ باستعس ــال مشرة (نيػتغ  )Newtonفي التحريــل لجى شالـبــاتالرف الخامذ االدبي في مــادة القخآن الكخيـع والتخبـيـة االسالميـة.

 معخفة أثـخ التجريذ باستعس ــال مشرة (نيػتغ  )Newtonفي اتجاه لجى شالـبــات الرفالخامذ االدبي نحػ التعميـع االلكتخوني.
( ٕٕٗ(
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رابعاً :فرضيـتا البـحث:
ٔ .ال يػجج ف ــخق ذو داللة إحرـائيــة عشـج مدتــػى داللة (٘ٓ )ٓ0بيغ متػسـط درج ــات
شالبات السجسػعة التجخيبيـة المػاتي ُي َـج َرْس ـ َّـغ مادة القخآن الكخيــع والتخبيـة االسالمـية
باستـعســال مشرة (نيػتـغ  )Newtonومتػسـط درجـات السجسػعة الزاب ــصة المػاتـي

ُي َج َرْسَّشيا في غخفــة الرف في اختـبار التحر ـي ــل البعجي.
ٕ .ال يػجج ف ــخق ذو داللة إحرـائـي ــة عشـج مدتــػى داللة (٘ٓ )ٓ0بـيغ متػسـط درج ــات
شالبات السجسػعة التجخيبيـة المػاتي ُي َـج َرْس ـ َّـغ مادة القخآن الكخيــع والتخبيـة االسالمـية
باستــعســال مشرة (نيػتــغ  )Newtonومتػسـط درجـات السجسػعـة الزاب ــصة المػاتـي
ُي َج َرْسَّشيا في غخفــة الرف في مكياس االتجاه نحػ التعميـع االلكتخوني.
خامداً :حـدود البحث:
يتحجد البــحث الحــالي باآلتــي:

عيــشة مغ شالبــات الرف الخـامذ االدبي.
 الحـدود البذريـةّ : الحدود السـهضهعيـة :الػحجة االولى والثــانيـة مغ كتاب القخآن الكخيع والتخبـيـة االسالميـةالسقخر تجريدو مغ و ازرة التـخبـيـة لمعام الجراسي ٕٕٓٓ.

 -الحدود الزمانيــة :الفرل األول لمعــام الجراسي (ٕٕٓٓ – ٕٕٔٓ).

 الحدود السكانيـة :م ــجارس البشــات لمسخحـمة االعجاديـة والثانػية الشيـاريــة التـابـعة لػ ازرةالتخبيــة في مجيخيــة تخبـية محافطة األنـب ـ ــار -مجيشة الخمـ ــادي.
سادساً :تحديد السـرطمحــات:

 مشرة نيــهتن" :مشرة رقسـيــة حكػميـة بخعاية وأشخاف و ازرة التخبيـة العخاقية ,تيجف لتـدويجالصمبة ضسـغ السخاحل االبتـجائـية والثانػيـة بالسحتػيات والسرـادر التعميـسية وتسكيـغ

الػصػل الييا بديػلة ويدخ".) newton.iq(.

يعرفيا الباحث اجرائيا :بيئــة تعميسيـة الكتخوني ــة تفاعمية ,تــسكغ السعمـسي ــغ والسجرسيغ

مغ مذاركــة الجروس لمصمب ــة لتـبادل السعمػم ـ ــات واالفكار.

يحرمو الستعمع مغ عمػم مختمفة مغ خالل
التحريلّ :
عخفو أحسـج (ٕٓٔٓ) :بأنو "ما ّ
دراستو واشالعو بحيث يـطيخ اثخ ىحا التحريل في الشذـاشات َّالِتي يقػم بيا الستعمع أو في

االختبارات السجرسية وتقجيخات السعمسيغ" (احسج,ٕٓٔٓ,صٕ.)ٜ
)ٖٕٗ )
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يعرف الباحث التحريل اجرائياً بأّنو :الجرجـة َّالِتي تـحرل عمييـا شالبــات الرف
ّ
الخامذ االدبـي (عيـشة البحث) في االختبار التحريــمي البعــجي الـحي أعجه الباحــث ما تـسمكو
الصالبات مغ معمػمــات في مــادة القـخآن الكخيع والتخبية االسالميــة في ضـػء االىجاف

التعميسي ــة السحجدة.

االتجاه (:خػالجه )ٕٖٓٔ,ىػ ندوع ثابـت ندبــياً لالستجابة نحػ نـػع مغ السؤث ـخات

بذكل يشصػي عمى تحيـد أو رفس وعــجم قبػل(.خػالجه.)٘ٔ ,ٕٖٓٔ,

وقج عخفتـو( انرػره ٕ٘ٔٓ) بأنو" :مجسػعة مغ استجابـات القبػل أو الخفس تتـعمق

بسػضػع معيـغ وىػ حـالة استعجاد عقمي يـشطع عغ شخيق الخبـخات الدابقة يؤثـخ تأثي اخ مػجيا
في استجابـات الفخد لجسيع السػضػعــات او السػاقـف السختبصة بيا"(.انرػره.)ٔٙٓ ,ٕٓٔ٘,

وقج عخفو الباحث اجخائيا :بأنو الجرجة التي تحرل عمييا شالبات الرف الخامذ

االدبي نتيجة االجابة عمى مكياس االتجاه نحػ التعميع االلكتـخوني.
 اطار نظري:

اوال :مفيهم التعميم االلكتـروني :
إن إدخال التكشـػلػجيا الججيـجة لمعسمية التعميسيـة ساىست في ضيػر التــعمع السجمج

لألضػاء والحي استـخجم كخد فعـل ضج االفخاط في استخجام التـكشػلػجيــا ,ويـعتبـخ الجمـج شـكال

مغ األشكـال التي يمجأ إلييا السجرس لمجسع بيغ األنذصة السختـمفة في نصاق البيئة التعميسية

التي تسكغ الستعمع مـغ بـشـاء األفكار والتفاعل معيا  .يـعخف التعميع االلكتخوني بـأنو:

مهسى والسبـارك " :ٖٔٔ ,5241 ,شخيقة لمتـعمع باستخجام آليـات االترال الحجيثة

مغ حاسب وشبكات ووسـائط متعجدة مغ صػت وصػرة ورسػمات واليات بحث ومكتبات

الكتخونية وبػابات االنتخنـيت سػاء أكانت عغ بعج ام في الفرل الجراسي  ,وىػ استخجام

التقشية بجسيع أنػاعيا في ايرال السعمػمة لمستعمع بأقرخ وقت وأقل جيج وأكبـخ فائجة".

ويعرفو زيتهن " :42 ,5241,تقجيع محتـػى الكتخونـي عبخ الػسائط الستعجدة عمى

الكػمبيــػتخ وشبكاتو الى الستعمع بذكل يتيح لو امكانـية التفاعل الشذط مع ىحا السحتػى ومع
السعمع ومع اقخانو سـػاء أكان ذلظ برػرة مت ادمشة أم غيخ مت ـدامشة وكحلظ امكانية اتسام التعمع
( ٕٗٗ(
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في الػقت والسكـان وبالدخعة التي تشاسب ضخوفو وقـجراتو فزال عغ امكانـية ادارة ىحا التعمع

أيزاً مغ خالل تـمـظ الػسائط.

اما التعميع السجمج فقج اشار الديج (ٕٕٔٓ) بأن التعمع السجمـج ىػ “تػضيف

السدتحجثات التكشػلػجية في الجمج بيغ األىجاف والسحتػى ومرادرو نذصة لمتعمع وشخق

تػصيل السعمػمات إلحجاث التفاعل اإليجابي بيغ السعمع والصمبة والسحتػى وتػفيخ التشاغع بيغ

احتياجات الصالب وبخنامج الجراسة السقجم لتحديغ إنتاجية التعمع” .
ثانيا :السشرات التعميسية:

بيئة تعميسية تفاعمية تـػضف تقشية الػيب وتجسع بيغ مسيـدات أنطسة إدارة

السحتػى اإللكتخوني وبيـغ شبكات التػاصل االجتساعي الفيذ بػك ,وتػيـتخ وتسكغ السعمسيغ
مغ نـذخ الجروس واألىجاف ووضع الػاجبات وتصبيق األنذصة التعميسية ,واالترال بالسعمسيغ

مغ خالل تقشيـات متعجدة ,تـقديع الصالب إلي مجسػعـات عسل ,وتداعج عمى تبادل األفكـار

واآلراء بيغ السعمسيغ والصالب ,ومذاركة السحتـػى العمسي ,مسا يداعج عمى تحقيق مخخجات

تعميسية ذات جػدة عالية(.آل ابخاليع والعسخي.)ٔٛٚ ,ٕٕٓٔ ,
مشرة نيـهتن التعميسية:

بيئة تعميسية الكتخونية تفاعمية ,تـسكغ السعمسيغ والسجرسيغ مغ مذـاركة الجروس
لمصمبـة ,ومخاسمة الصمبة والتالميـح عغ شخيق تقشـيات متعجدة ,كسا أنـيا تـسكغ السعمسيغ مغ

إجخاء االختبارات اإللكتخونـية ,وتـػزيع االدوار ,وتداعج عمى تبادل األفكار واآلراء بيغ

السجرسيغ  ,وتتيح ألولياء األمػر التػاصـل مع السجرسيغ وتعج مشرة نيػتـغ اول مشرة تعميع
الكتخونية عخاقيـة مخررة لتفعيـل التعميع االلكتـخوني بإشخاف نخبة مغ االساتـحة والسعمسيـغ
في و ازرة التخبية العخاقية أعجتيا و ازرة التخبية العخاقية واعتسجتـيا في التجريذ لـتـعـػيـس الصمبة

ـجرسـي السـقـخر لمعـام الـج ارسـي (ٕٕٓٓ -
والتالميح عسـا فاتيع مغ الجروس مغ السشياج ال ا

ٕٕٔٓ)  .وان "السشرة تتزسغ محاضخات عـجة والـتـي يتع بثيا عبخ التمفديػن ال ـت ـخب ــػي
ولـجـسـيـع الس ـ اخحــل الــج ارس ـيــة االب ـتــجائ ـيــة والس ـتــػس ـصــة واالع ــجادي ــة وسـيـقـجمـيـا اك ـفــأ االســات ـحة

بــالــػ ازرة بالتشديق مـع السـجيـخيـة العامة لمسشاىج والسشرة ستجعع الصمبة عغ بـعج مغ خالل

تقجيع دروس تػجييية لمصالب ولعسػم السخاحل الجراسية" فيي خ ـصــػة حـقـيـقـيـة الس ـت ـخــجام
الـتـعـمـيـع اإللكتخوني الخصيغ واستـخجام وسائل االعـ ــالم ال ـخق ـســي لس ـػاج ـيــة الـتـحـجيــات وتحليل
)ٕ٘ٗ )
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العكبات التي تؤخخ سيـخ العسمية التعميسية ,وتعج اول مشرة تعميسية الكتخونية حكػمية فــي
العخاق اع ــجت تـسـاشـيـا مــع اوضــاع الصمبة ومــا مـخوا بو مغ ضـخوف ادت الى تأخخ عاميع
الـج ارسـي لطخوف خارجة عـغ ارادة الــػ ازرة ,والـتـي يسكغ ان تؤثخ سمبـا في مدتقبميع الجراسي.

يسكن تدجيل الدخهل لسشرة نيهتن من خالليا ثالث نهافذ حيث تسثل الشافذة االولى

إدارة السدرسة والشافذة الثانية لمسدرس والشافذة الثالثة لمطالب.

الشافذة االولى :لهحة االدارة :مغ خالليا يسكغ لسجيخ السجرسة ادخال جسيع السجرسيغ

عمى مالك السجرسة وتحجيج ججاول دروسيع والرفػف التي يجرسػنيا وإعصاء كل مجرس

حداب ورقع سخي يسكشو مغ خاللو الجخػل الى السشرة وبث الجروس.

تسكغ السجرس مغ متابعة ججول الجروس وبث
الشافذة الثانية :لهحة األساتذةّ :

الجروس السباشخة حدب الػقت السحجد كسا يسكغ عخض اسساء الصالب واضافة درجات
التقييع.

الشافذة الثالثة :لهحة الطمبة :يسكغ لمصمة الجخػل الى السشرة عغ شخيق اسع

الحداب والخقع الدخي الحي تػفخه ادارة السجرسة لكل شالب حدابو الخاص يسكشو مغ دخػل
السشرة ومتابعة الججول والجخػل باسسو الحكيقي ومخحمتو الجراسية لسذاىجة البث السباشخ

لمجرس والسذاركة في الجرس ويسكغ ان يذاىج الجروس السدجمة مدبقا.
ثالثاً :االتجاه نحه التعميم االلكتروني:

مكهنـات االتجاه:

االتجاىات :ىي مكػنات مختمفة تتحج فيسا بيشيا لتـكػن االستجابة الشيائي التي

يتخحىا ازاء فعل معيـغ ,وقج يكػن ىحا الفعل سمبي او ايجابي ,ومكػنات االتجاىات ىي :

ٔ -السكـهن السعرفي :ىػ كل ما يذيخ الى األفكار والسعتقجات التي يعتشقيا الفخد حػل

مػضػع معيغ ,ويتـخكد عمييا اتجاه الفخد ويجافع عشيا ويتصمب ىحا السكػن حـج ادنى مغ
االدراك والسعخفة لسػضػع االتجاه وتتػقف االتجاىات مغ حيـث قػتيا او ضعفيا وفي

ثباتيا او تحبحبيا عمى السكػن السعخفي فمسا كانـت السعمػمة واضحة كان االتجاه ثابتا

وقػيا.

 -4السكهن العـاطفي:
( (ٕٗٙ
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ويعتبخ السـكػن العاشفي (الػججاني) ىػ الذحشة العاشفيــة التي تراحب االستجابـة او

رد الفعل سمبـا او ايجابا  ,ويتسثل في الجانب الذعـػري او االستجـابة االنفعالية التي قج
يتخحىـا الفخد ازاء مثيـخ معيـغ وىحه االستجابة تحسل شحشـة انفعالية سمبية او ايجابـيـة يعبخ

عشيا الفخد حيال مػضػع معيغ ,ويـسكغ مالحطة االنفعال عمى الفـخد مغ خالل حخكاتـو في

ىحه الريـغة االنفعالية ىي التي تعصي االتجاه صفة الجافعيـة السثيخة.

 -3السكهن الشـزوعي:

وىػ اساليـب الفخد الدمػكيـة ازاء السثيخ سػاء كانـت ايجابيـة او سمبية وبعبارة اخخى

يـتزسغ ندعــات الفخد تجاه السثيخ  (.الدـامخائي واميسغ.)ٕٖٔ ,ٕٖٓٔ,شكل (ٔ).

املكىٌ

املعريف
املكىٌ

املعريف
شكل(:)5

يكىَاث االجتاِ

مكهنات

املكىٌ

املعريف
االتجاه .الذكل من

ترسيم الباحث

 دراسات سابقة:

اوال :محهر السشرات االلكترونية:

 دراسة (التسيسي )4242,االحتياجات التدريبـيـة اإللكترونية لسدرسي المغة العربية فياستخـدام مشرة نيـهتن التعميسية من وجية نـظر السدرسيـن أنفديم:

ىجفت الجراسة الى التعخف عمى االحتيـاجات التجريبية االلكتخونية لسجرسي المغة

العخبـية في استـخجام مشرة نيـػتغ التعميسية مغ وجية نطخ السجرسيـغ انفديع ,وقج اعتـسج
السشيج الػصفي الحي يقػم عمى اإلجابة عمى اسئمة االستبـانة ,تكػنت عيـشة الجراسة مغ
)) ٕٗٚ

العدد (  2مج)2

جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

( )ٜٛمجرسا ومجرسة ,وتػصمت الجراسة الى ان االحتيـاجات االلكتخونية لسجرسي المغة العخبية
في استـخجام مشرة نيـػتغ التعميسية مغ وجية نطـخ السجرسيغ جاءت بجرجة مختـفعة .وال يػجج

اختالف في االحتيـاجات االلكتخونية باختالف سشػات الخبـخة.

 دراسة (ابه الفمفل وشييب : )4253,واقع التعميم االلكتروني في الجامعة الجزائريةدراسة ميدانية

ىجفت الى الكذف عغ مفيػم التعميع االلكتخوني مغ خالل السشرات التعميسية مغ

وجية نطخ االساتحة وكانت عيشة الجراسة مغ االساتحة الجامعييغ  ,اعتسج السشيج الػصفي

لإلجابة عغ تداؤالت السقابمة وتػصمت الى السام اغمب األساتحة بسفيػم التعميع االلكتخوني
واشالعيع عمى السفاليع ذات العالقة.

ثانيا :محـهر االتجاه نحه التعميـم االلكتروني:

 (الذريف :)4251,اتـجاىات طمبة جامعة شقراء نحه التعميـم اإللكترونيىجفت الجراسة إلى التـعخف عمى اتجـاىات شمبة جامعة شقخاء نحػ التعميـع
اإللكتخوني ,وقج تكػنت عيشـة الج ارسـة مغ ( )ٖٙٙمغ شمبة البكالػريـػس ,استخجم البـاحث

السشيج الػصفي التحميـمي ,كسـا استخجم مكياسا لكياس االتجاه نحػ التعميـع اإللكتخوني مكـػن

مغ ( )ٕٛفقخة .وتػصمت الجراسة الى ان اتـجاىـات الصمبة نحػ التعميع اإللكتخوني كانت

إيجابـية .وال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في استجابـات الصمبة نحػ التعميع اإللكتخوني
تبعا لستغيـخ التخرز (عمسي ,أدبي).

وجهه االفـادة من الدراسات الدابقة :

الباحث عمى الجراسات الدـابقة وجـج َّ
أن ىشاك جػانب يـسكغ االفـادة مشيا
بعج اشالع
َ
في ىحه الجراسة ,وعمى الشحػ االتي:
 -التـعخف عمى السرـادر ذات العالقة بسػضػع البـحث الحالي.

 االشالع عمى االج ـخاءات البحثية وسبـل تصبيــقيا واالفـادة مشيا في اجخاءات البــحثالحالي.

 اختيـار الػسائـل االحرائية السشاسبـة إلجـخاءات البحث الحالي. -اعجاد اداتي البحث االختـبــار التحريمي البعجي.

 تحميل نتـائج البـحث الحالي وتفديـخىا ومقارنـتيا مع الجراسات الدابـقة.( (ٕٗٛ
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 -صيـاغة االستشـتاجات والتػصيـات والسقتخحـات.

 اجراءات البـحث:

اوال :ترسيم البـحث :اعتسـج البـاحث الترسيع التجخيبي ذا الزبــط الجـدئـي؛ حيث ال

يسكغ أن ترل الج ارسـات التخبػيـة والشفديـة الى الزبط الكـمي ,وىحا الترسيــع يعتسج

جرس عغ شخيـق مشرة نيػتغ التعميسية و ضابصة
السجسػعتيـغ الستكافئتيــغ ,تجخيـبية تُ ّ
حزػريا عمى وفــق الصخيقة (االعتيادية).ججول (ٔ) .
جدول ( )5الترسيم التجريبي
الستغيخ التابع

السجسػعة الستغيخ السدتقل
التجخيبية

التجريذ باستخجام مشرة نيػتغ التحريل واالتجاه نحػ التعميع االلكتخوني

الزابط

التجريذ بالصخيقة االعتيادية

 -5مجتسع البحث والعيشة :يتسثل مجتسع ىحا البــحث بصالبات الرف الخامذ االدبي ,في
السجارس الستــػسصة والثانػيـة الرباحية في مجيـشة الخمادي مغ محافطة األنبـار لمعـام
الجراسيـة ٕٕٕٕٓٓٓٔ /؛ وتـع حرخ السجارس (االعجادية والثانػيـة) الرباحية لمبشات
الذعب والصالبـات لمرف الخامذ االدبي في ىحه السجارس,
في مجيشة الخمـادي ,وأعــجاد ُ
فبمغ العـجد الكمي لمسـجارس (ٓ )ٙمجرسـة ,وعـجد الذعب (ٓ )ٛشعبة ,وعجد الصـالبات

( )ٕٚٛٛشالبة؛ وقج اختـار الباحث ثانػية الػفـاء لمبشات التابـعة لسجيخية تخبية األنبار

عيـشـة قرجية إلج ـخاء البحث عميـيا؛ ألسباب مشيا:
ّ
 -االخترار في الجيـج والػقـت وانخفاض تكاليـف التجخبة.

 -استعجاد إدارة السجرسة وكادرىـا لمتعـاون مع الباحث إلتسام البحث وتحقيــق األىجاف.

 -التقارب االجتـساعي واالقترادي لمصالبـات حيث معطسيـغ مـغ رقعـة جغخافية واحـجة.

 وجػد عِّيشة كبيخة مغ الصالبــات في السجرسة يسكغ إجخاء البحث عميـيا مـع حخية االختيار؛لكػنيا تحتـػي عمى شعبتـيـغ ,وعجد شالباتيا(ٗ )ٙشالبة في كـال الذعبتيـغ.
ثانيا :تكافؤ مجسهعتي البحث.

تع التحقق مغ تكافؤ مجسػعتي البـحث احرائياً في متغيخات دخيـمة ,والتي ربسا تؤثخ

في نتائج التجخبة وىي( :العسخ الدمشي بالذـيػر ,واختبار الحكاء ,ودرجات التحريل الدـابق

ـكل شالبـة
وتع الحرػل عمى بيانـات العسخ الدمشي ل ّ
لسادة القخآن الكخيع والتخبية االسالميـة) ّ
)) ٕٜٗ
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محدػباَ بالذيػر ,ودرجات التحريـل الدابق لسادة القخآن الكخيع والتخبية االسالميـة مغ إدارة
السجرسة ,ومغ ثع استخـخاج الستـػسط الحدـابي واالنحخاف السعياري والتبـايغ .وعمى ما مبيغ

في ججول (ٕ) وججول (ٖ).

جدول  : 4الستهسـط الحدـابي ,واالنحراف السعيـاري ,والقيـسة التائية لمعسـر الزمشي ,واختبـار الذكاء ,والتحرـيل
الدابق في مادة القرآن الكريـم والتـربية االسالمية .

الستغيخ
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مغ خالل الججول الدابق يتبيغ لشا ان السجسػعتيغ متكافئة في جسيع الستغيخات.
الجدول  : 3قيم (كا ) 4لستغيـري التحريل الدراسـي لمهالدين بعد دمج الخاليا لسجسـهعتي الدراسة (التجريبية
والزابطة)
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ثالثا :أداتا البحث:
تصمب البحث الحالي أداتيـغ لقيـاس الستغيخيـغ ىسـا :االختبار التحريمي ومكياس

االتجاه نحػ التعميع االلكتـخوني ,وفيسا يـأتي تػضيح لحلظ :

ٔ -االختبار التحريـمي :وقج اعج الباحث اختبــا اًر تحريمياً نػع االختيار مغ متعجد مكـػن مغ

صي أجداء السادة
(ٓٗ) فقـخةُ ,بشيـت فقخاتو عمى أسذ عمسيـة ووفـق جـجول السػاصفات ,إذ تُغ ّ
الجراسيـة ,وتـذسل السدتػيات االربعة االولى مغ ترشيـف بمػم ( )Bloomلمسجـال السعخفي:
(السعخفة ,والفيع ,والتصبـيق ,والتحميل) .وعمى ما مبيغ في ججول(ٗ).

جدول  2جدول السهاصفات الخـاص باالختبار التحريمي البعدي
األىجاف الدمػكية
الهحدات

عجد الرفحات
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ٖٔ

ٔٙ
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السجسهع

أ -صدق االختبار التحريمي:

ي
تع التحقق مشو عغ شخيـق عــخض فـقخات (االختبار التحريـمي) عمى
 الردق الظاىر ّ :مجسػعـة مغ السحكسيـغ السختريـغ بالسشـاىج وشخائق التجريــذ وعجدىع (ٕٕ) محكسـاً,
)ٖٔٗ )
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وتع اإلبقاء عمى جسيـع الفقخات كػنـيا حرمت
وأشاروا إلى بعس التعجيــالت الالزمـةّ ,
وعّجلـت بـعس الفقـخات وبـقي االختبـار بريغتو
عمى ندبة اتـفاق أكثخ مغ (ُٓ ,)%ٛ
الشيائيـة مكـػن مـغ (ٓٗ) فقخة.

أعج الباحـث جـجول السػاصفـات ,لمتـأكج مغ صجق السحتـػى ,ومعـخفة
 صدق السحتـهىّ :وع َخض االختـبار
مجى تسثيل الفقـخات لسحتػى الســادة التعميسية واألىـجاف الدمػكيــةَ ,
التحريـمي واألىـجاف الدمػكيــة و ججول السػاصفـات ومحتػى السـادة عمى مجسـػعة مغ

السحكسيـغ السختريغ بالسشـاىج وش اخئـق التجريـذ ,البــالغ عجدىع(ٕٕ) محكساً ,لبيــان مجى
تسثـيل االختـبار لسحتػى السادة الجراسيــة ,وبعج األخـح بسالحطات السحكسيـغ وآرائيع ت ّـع

تعجيـل صيـاغة بعس الفقخات ,ولع تـححف أي فقـخة لحرػل جسيـع فـقخات االختبار عمى
ندبـة اتـفــاق أكثخ مغ (ٓ ,)%ٛوبيحا تـحقق صـجق السحتـػى.

شبق الباحث االختبـار التحريـمي عمى عيشة
 التطبيـق االستطالعي لالختـبار التحريـميّ :أن العيـشة االستصالعيــة
وتع التأكج مغ ّ
استصالعية مساثـمة لعيشـة دراستو اختيــخت عذػائيـاًّ ,
قج أكســمت مػضػعــات التجخبـة.

صحح البـاحث إجابـات الصالبــات عغ االختبـار التحريـمي,
 ترحيح االختـبار التحريميّ :وحـجد (درجة واحـجة) لإلجـابة الرحيـحة و(صفــخ) لإلجابة غيـخ الرحيحة.
التحميل اإلحرائي لفقـرات االختبار التحريـمي.

 معامـل صعهبة الفقرات :لتحجيـج فاعميـة فقـخات االختبار ,حدب البـاحث معـامـالتالرعػبة لفقخات االختـبار التحريــمي؛ وقج تـخاوحــت قيسيا بيغ (.)ٓ0ٚٔ–ٓ0ٕٜ

تع حدـاب القػة التسييـدية لفقخات االختـبار باستعسال معـادلة قػة التسيـيد
 لقهة التسييزيةَّ :وتبيغ أن القػة التسيــيدية تقع بيغ ( )ٓ0ٕٙ –ٓ0ٖٛويــخى السخترػن َّ
أن الفقخات التي
قـجرتيا التسييدية (ٕٓ )ٓ.فسا فــػق تُ ُّ
عج مقبػلة (عــػدة,ٜٜٔٛ ,ص٘.)ٕٜ
تع حداب فعاليـة البجائـل الخاشئـة لك ّـل مســػه مغ مسػىات
 فعالية البدائل الخاطئـةَّ :الفقخات االختبـارية باستـعسـال معـادلة فعاليـة البجائل الخاشئة ,وجـج البـاحث أن البجائل

الخاشئة قج جـحبـت إلييا عــجداً مغ شالبات السجسػعة الجنـيـا أكثخ مغ السجسػعـة العميـا,
وبـيحا تـقخر إبـقـاء البجائـل عمى ما عميـو.

( ٕٖٗ(
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ب -ثبات االختـبار التحريمي :استعسل الباحث اسـمػب التـجـدئة الشرفية إليجاد معـامل ثبات
االختبار التحريـمي ,بعج تصبيـق االختبار عمى العيـشة االستصالعية السكـػنة مـغ (ٕٔٔ)

شالبة وبعج اخح ندبـة( )%ٕٚلمسجسػعة العميـا و( )%ٕٚلمسجسػعة الجنيا ,بمغت قيـسة

معامل ارتباط بيخسػن بيغ جدئي االختبــار(٘٘ )ٓ.ٛولسا كان معـامل االرتباط السدتخخج

ىػ لشـرف االختبار وال يكيذ التــجانذ الكمي لالختبار لحلظ جخى تـرحيحو بـسعادلة

(سبيـخمان -بخاون) الستخخاج معامل الثبـات حيث كانت قيـستو( )ٓ0ٜٕٔٛوىػ معامـل
ثبات جيج ,وكحلظ استعسـل البـاحث معـادلة (الفـا – كخونباخ) عمى عيشة الثـبـات نفديا,

فبمغ معامل الثـبات (ٕ )ٓ.ٜوىػ معـامل ثـبات جيج.

 -الرهرة الشيائية لالختـبـار التحريـمي :بعج إنياء االجخاءات االحرائـيـة الستـعمقة

مكـػن مغ
باالختبار وفق اختـو ,أصبـح االختـبار برػرتو الشيائيـة صالحاً لمتصبيـق ,وىػ ّ

(ٓٗ) فقخة نـػع االختيار مغ متـعجد.

 -4مقيـاس االتجاه نحه التعميم االلكتروني:
بعج االشالع عمى الج ارسـات الدابقة كجراسة (الذشاق ودومي )ٕٓٔٓ,ودراسة

(الذخيف )ٕٓٔٙ,ودراسة(البـاوي و غازي )ٕٜٓٔ,واالستفادة مشيا اعج الباحث مكياساً لالتجاه
نحػ التعميع اإللكتخوني وقج مخت عسمية اعـجاد السقيـاس بعجد مغ االجخاءات اىسيا:

إن اليجف مغ إعجاد مقيـاس االتجاه نحػ التعميع
 تحديد اليدف من السقيـاسّ :االلكتخوني ىػ قيـاس اتجاه شالبات الرف الخامذ االدبـي نحػ التعميع االلكتخوني.
صياغة فقـرات السقياس :تست صياغة الفقخات برـػرة واضحة ولغة سميــسة وخالية

مغ الغسػض ومشـاسبة ألعسار الصالبات.

 بدائل السقياس :استعسل الباحث بجائل ثالثية(,اوافق ,غيخ متـأكج ,ال اوافق) حيث يقجملمصالبات عبارات تتـرل باالتجاه نحػ التعميع االلكتـخوني ولكل عبارة عجد مغ

االستجابـات تبجأ بالتأييج التــام وتشتيي بالسعارضـة .وبعج عخض فق ـخات مكياس االتجـاه
نحػ التعميع االلكتخوني عمى السحكسيــغ واستبعاد الفقـخات غيخ السشاسبة أصبـح العجد الكمي

لفقخات السكياس (ٖٓ) فقخة.

)ٖٖٗ )
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 تعميسات االجـابة عن فقرات السقياسّ :بيغ الباحث ان مقيـاس االتـجاه نحػ التعميـعااللكتخوني يتزسغ ثـالث بجائل اذ ال تػجج اجابة صحيحة او خاشئـة ,وشمب مشيع
االجابـة عغ جسيـع الفقخات ,وان ال تـكػن اجابتيـغ لفقخة واحجة.
التطبيق االستطالعي األول:

شبـق الباحث السقيـاس عمى عيشة استـصالعية بمغ عجدىـا (ٕٔٔ) شالبة مغ شالبات
ثانػية ابغ االثيخ لمبشات ,وكانـت الفقخات جسيعيـا واضحـة  ,وكان متػسط وقت االجابات ىػ

(ٕٗ) دقيقة.

التطبيـق االستطـالعي الثاني (عيشة التحميل اإلحرائي):

شبق الباحث السكياس عمى نـفذ العيشة
إلجخاء التحميــل اإلحرائي لفقخات السقيـاسّ ,
االستـصالعيـة االولى.

 التحميل اإلحرائي لفـقرات مقياس االتجاه نحه التعميم االلكتروني:
ّ
 -5صدق السقياس:

أ -الردق الظاىـري :عخض الباحث فـقـخات مقيـاس االتجاه نحػ التعميع االلكتخوني عمى
(ٕٕ) مخترـاً بالسشـاىج وش اخئــق التجريـذ ,لبيـان آراءىع حـػل مـجى مالءمـة فـقخات
السقيـاس التي أعـجت لكياسيا ,وقج تبيغ أن جسيع فق ـخات السقيـاس صالحة ,سػى بعس
التعجيـالت الصفيـفة في باالعتساد عمى ندبـة (ٓ )% ٛفأكاثخ ,واستـقخ السقيـاس عمى

تع التـحقق مغ الرجق الطـاىخي لالختـبار.
(ٖٓ) ,وبـحلـظ ّ
ب-القـهة التسييزية :وقج تحقق ىحا باحتدــاب القـػة التسييدية لمفقـخات بػاسـصة اسمـػب

السجسػعتيـغ الستصخفتيغ ,بعج تصبي ــقو عمى العيشة االستصالعيـة ,وقج تبيغ َّ
أن جسيـع

فق ـخات السقيـاس مسيدة وذات داللة بـالسقارنة مع القيـسة( )tالججوليـة (ٓٓ )ٕ0وعشج مدتـػى

داللة (٘ٓ )ٓ0ودرجــة حخيـة (.)٘ٛ

صدق االتدـاق الـداخمي :استعسـل البـاحـث (بخنـامج  )spssلسعخفة معامل ارتبــاط

لمفـقـخات البـالغ عـجدىغ (ٖٓ) فقـخة ,اضيخت الشتـائج ان جسيـع معامالت ارتـبـاط الفقخات بالجرجة

الكميـة دالـة احرائيـاً ,مقارنة بالججوليـة التي قيستـيا (ٕٗ٘ )ٓ0عشـج مدتـػى داللة (٘ٓ)ٓ0
ودرجـة حخيـة (.)٘ٛ

( ٖٗٗ(
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أثر استعمال منصة نيوتن التعليمة () Newton
يف حتصيل صالبات الصف اخلامس االدبي

ثبات مقيـاس االتجـاه نحه التعميم االلكتروني:

 -اعادة االختبـار :الستخخاج ثبات مقيـاس االتـجاه نحػ التعميع االلكتخوني اعتـسج البـاحث

العيــشة االستصالعيـة بتـاريخ
شخيقة اعادة االختـبــار ,إذ شبَّق البـاحث السكياس عمى ِّ
ٕٔ ,ٕٕٓٓ/ٔٔ/ثـع أعــاد تصبيـق السقيـاس عمى نفذ العيــشة االستصالعية بتاريخ
ٕ ٕٕٓٓ/ٕٔ/وتــع حداب الثبـات بيـغ درجـات االختــبار األول والثـاني ,باستـعسال معامل

ارتـبــاط بيخسـػن ,وقج بمغ مقجاره ( ,)ٓ0ٜٛٙوىػ معـامل ثـبات مقبـػل.

طريقة الفا-كرونباخ :الستـخخاج معامـل الثـبات تــع استـخخاج معامل إلفا لمسقيـاس

الحالي وقج بـمغ (ٗ ,)ٓ.ٜٙوىـػ معــامل ثبات جيـج.

مقياس االتجاه نحه التعميم االلكتروني برهرتو الشيائية:

تكػن السقيـاس في صػرتو الشيائيـة مغ (ٖٓ) فقخة ذات ثـالث بجائل (اوافق  ,غيخ
ّ
متـأكج ,ال اوافق) ,وقج أُعصيـت درجـات (ٔ)ٖ ,ٕ ,؛ وبحلـظ تكػن أعمى درجة لمسكياس (ٓ,)ٜ
وأدنى درجـة (ٖٓ).

اجراءات تطبيـق الدراسة:
باشخ البـاحث بتصبـيـق التجخبة يـػم االحج السػافق (ٗ ,)ٕٕٓٓ/ٔٓ/وانتـيت يػم

الثالثاء السػافق (.)ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٜ

درس الباحث شالبات السجسػعتـيغ(التجخيبية والزابصة) ,مادة القخآن الكخيـع والتخبية
ّ
االسالميـة عمى وفق الخصط التجريدية باستعسـال مشرـة نيػتـغ التعميـسة ( )Newton

واخخى داخل غخفة الرف.

شبق الباحث االختبـار التَّحريـمي عـمى شالبات السجسػعتيغ ,عقـب االنتيـاء مـغ

تجريـذ السػضػعـات السحجدة (الػحجة االولى والثانيـة ) مغ كتاب القخآن الكخيـع والتخبية

االسالمية السقخر تجريدو لمرف الخامذ االدبي ,وقج حــجد يـػم (الخسيذ) السػافق

(ٕٗ )ٕٕٓٓ/ٕٔ/مػعجاً إلجـخاء االختبـار ,وتع تبميغ الصالبات قبـل أسبــػع مغ ىحا التاريخ ؛
ليكػن لجي َّ
ـيغ الػقت الكــافي لسخاجعـة السـادة ,ولع يص أخ ما يؤثخ في سيــخ االختبـار.
شبق الباحث مقيـاس االتجاه نحػ التعميع االلكتخوني عمى السجسػعتيـغ في يػم

(االحج)السػافـق (. )ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٚ

)ٖ٘ٗ )
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 الهسائـل اإلحرائيـة :Statistical Means
اعتسج البـاحث في التحميل اإلحرائي عمى استعســال بخنامج (,)Excel 2019
والحقيـبة اإلحرائيـة ( ,)SPSSواستعسل الػسائل اإلحرائــية اآلتيـة- (Chi- square) (:

االختبار التـائي لعيشتيغ مدتقمتيغ -االختــبار التـائي لعيـشة واحجة  -معامل ارتبـاط بيخســػن-

معادلة تسييــد الفقخة  -ألفا كخونـباخ  -حدـاب فعاليـة البجائــل -معادلة سبيخمان –بخاون).

 عرض الشتائج

 -1الشتائج الستـعمقة الفرضيـة األولى (متغير التحريل) ( :ال يػجج فخق ذو داللـة إحرائية عـشـج
مدتػى (٘ٓ )ٓ0بيغ متػسـط درجات شالبــات السجسػعـة التجخيبية المػاتي ي َّ
ـجرسغ مادة القخآن
الكخيع والتخبيـة االسالمية باستعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة ( ) Newtonومتػسط درجات

َّ
يجرسشيا بالصخيقة التقميـجيـة في اختبار التحريل).
شالبـات السجسـػعـة الزابصة الالتي

ولسعخفة داللة الف ــخق بيـغ درجـات شالبـات السجسػعتيـغ (التجخيبـية والزابـصة)َ ,عاَل َج
احث البيان ِ
ال ِ
الب ِ
ـات احرائـياً ِبِاسِتعس ِ
اال ْخِت َب ِار التّـَ ِائ ِي لعيشتـيغ مدتقمتـيــغ؛ فأضيخت الشتائـج َّ
أن
ََ َ
َ
ْ َْ
ّ
ىشاك فـخقاً ذا داللة إحرائية بيــغ متػسط درجـات شالبـات مجسػعتي البـحث في اخت ـبـار

حخيــة ( ,)٘ٛولرالح السجسػعـة
تحريـل البعجي ,عشـج مدتــػى داللـة (٘ٓ ,)ٓ0ودرجــة ّ
التجخيـبية .ججول (٘).
جـدول 1نتائج اإلختبار التائي) لدرجات طالبـات مجسهعتي البحـث في اختـبار التحريـل
البعدي.

الستـػسط

االنـحخاف

التجريبية

32

32.229

2.981

الزابطة

32

35.298

1.118

السجسهعة العجد

الحدابي

السعياري

الكيسة التائية
السحدػ
بة

4.211

درجة

الججولية الحخية

4022

18

مدتهى

الداللة

2021
دالة

وفيسا يتـعمق بحجـع الجاللة االحرائيـة ومعامـل التأثيـخ ,قام البـاحث بحدـاب مخبـع إيـتا
( ,)η²وعغ شخيـقـو امكغ ايجـاد قيسـة( )Dالتي تـعبـخ عغ حجـع التأثيـخ ,ججول (.)ٙ
( (ٖٗٙ

أثر استعمال منصة نيوتن التعليمة () Newton

م .م .وسام كايف محود شرقي

يف حتصيل صالبات الصف اخلامس االدبي

جدول  1درجة الحريــة ,ومربـع إيـتـا وحجـم التأثيـر في اختبـار التحريــل البعدي
حجم التأثير

االداة

درجة الحرية

η²

D

اختبار التحريـل البعـدي

18

2.291

 2.112كبير

 -2الشتائج الستـعمقة بالفرضيـة الثانية (االتجاه نحه التعميـم االلكتروني)( :ال يـػجج فخق ذو داللة
إحرائية عشـج مدتػى داللة (٘ٓ )ٓ0بيغ متـػسـط درجات شالبـات السجسػعة التجخيبية الالتـي

َّ
يجرسغ مـادة القخآن الكخيع والتخبيــة االسالميـة باستعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة ( )Newton

يجرسغ نفذ السـادة بالتجريذ الحزػري
َّ
ومتػسط درجــات شالبـات السجسػعـة الزابصة الالتي
في مكياس االتجـاه نحػ التعميع االلكتخوني).

فأضيخت الشتـائج وجػد فخقـاً ذا داللة إحرائية بيــغ متػسط درجات شالبات مجسػعتـي
حخية
البـحـث في مكياس االتجاه نحػ التعميع االلكتخوني ,عشج مدتػى داللـة (٘ٓ ,)ٓ0ودرجة ّ

( ,)٘ٛولرالح السجسػعة التجخيبـيـة ,ججول(.)ٚ

جدول  1نتائج اإلختـبار التائي ( )t-testفي مكياس االتجاه نحػ التعميع االلكتخوني.

التجريبية

ٖٓ

ٖٛ.ٔٙٚ

ٕٗٗٚ.

الزابطة

ٖٓ

ٕٓٓٗٚ.

ٔٚ.ٓٙٚ

ٕٓٓ0

ٖ.ٜٔٙ

٘ٛ

2021

الحدابي

السعياري

السحدهبة الجدولية الحرية

الداللة

االنحـراف

مدتهى

السجسهعة العدد

الستهسط

القيسة التائية

درجة

دالة

عبـخ
وقام الباحث بـحدـاب مخبـع إيـتا ( ,)η²وعغ شخيقو امكغ ايجاد قي ـسـة( )Dالتي تُ ّ
عغ حجـع التأثيـخ ,ججول ()ٙ
جدول 1

االلكتروني

درجـة الحريــة ,ومربـع إيـتا وحجـم التأثيــر في مقيــاس االتجاه نحه التعميم

االداة
االتجاه

االلكتروني

نحه

التعميـم

درجة الحرية

η²

D

حجم التأثير

18

2.51

2.83

كبير
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ويدتـجل مغ الججول ( )ٙأ َّ
َن حـجـع التأثيــخ لمستغيخ السدتـقل مشرـة نيػتـغ التعميـسة
Newton

في الستغيـخ التـابع (االتجاه نحػ التعميع االلكتخوني) كبيــخ حدب معيار

كػىيـغ(.)Cohens Standard

 تفدير الشتائـج:

في ضػء الشتـائج الحاليـة التي أضيــخت تفػق الصالبـات َّ
الم َػ ِاتي َد َرْس َغ باستعسال مشرـة
ّ
ِ
نيػتـغ التعميـسة ( ) Newtonعمى الصالبــات َّ
الم َػاتـي َد َرْس َـغ السـادة نفديا وفقاً لمصخيـقة
تفػق استعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة (  )Newtonعمى الصخيقة
التقميجيـة؛ ُ
فدخ ذلظ ّ
وي ّ
التقميـجية؛ ومغ وجية نـطخ الباحث يـعػد ذلظ لعـجة امـػر أىسيا:

َّٔ -
أن تجريذ مـادة القخآن الكخيع والتخبيـة اإلسالمية لمصالبات وفـقاً مشرـة نيػتـغ التعميـسة
درسغ واستـثار دافعيتيغ لمتعّمع.
فيسيغ ما
( ) Newtonقج يكػن سـاعـج عمى
ّ
َ
ٕ -استعسال مشرـة نيػتــغ التعميـسة (  )Newtonفي التجريذ يدـاعج عمى ربـط السعـمػمات
الججيـجة بسا تـستمكو الصـالبـة مغ معمػمات في ُبشيـتيا السعخفيـة وتثيخ حب االستــصالع.
 االستشتاجـات:
تػصل البـاحث الى االستشتــاجات اآلتيـة:

ٔ .أثخ استعسال مشرة نيـػتغ التعميسة (  )Newtonبذكل واضح في تـحريل شالبـات
َّ
حد َغ مغ مدتــػى
تحريميغ الجراسي.
الرف الخامذ االدبي مسا ّ
ٕ .اثبتت مشرة نيػتغ التعميسة (  )Newtonفاعمـيتيا في جـحب انتباه الصالبات

إن التجريذ باستعسـال مشرة نيػتغ التعميسة (  )Newtonيعصي وقتـاً اوسع لمجرس مسا
ّٖ .
يداعج مغ التخمز مغ الدخـع الحاصل في السجارس.

 التهصيات:

في ضػء نتيجة البـحث الحـالي يـػصي البـاحث بسا يأتي:
ٔ .استعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة (  )Newtonفي تجريـذ مـادة القخآن الكخيع والتخبية
اإلسالمية والسػاد االخخى.

ٕ .االىتسام بسادة القخآن الكخيع والتـخبية اإلسالميـة ,وعجم األغفال عغ اىسيتو.

ٖ .تأىيل ُمجرسي التـخبية االسالمية عمى كيفية استعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة () Newton
في التجريذ عغ شخيـق دورات يكيسيا قدع االعجاد والتجريـب في السجيخيـات العامة.
( (ٖٗٛ

م .م .وسام كايف محود شرقي

أثر استعمال منصة نيوتن التعليمة () Newton
يف حتصيل صالبات الصف اخلامس االدبي

ومجرسـي مـادة التخبية اإلسالمية نحػ أىسيـة التعميع االلكتخوني؛ فيػ مػاكب
ٗ .تػجيـو مذخفي ّ
لمتصػر ويفتح السجال نػافح االشالع عمى انطسة التعميع العالسية.

 السقترحات:

استكساالً ليحا البـحث يـقتـخح الباحث إجخاء البحػث اآلتية:

اسيــة أخـخى.
ٔ .إجخاء بحث مساثــل لمبحث الحالي لسػاد در ّ
ٕ .إجخاء بحػث أخـخى لمكذـف عغ أثـخ استعسال مشرـة نيػتـغ التعميـسة () Newton
لستغي ـخات أخخى مثل (الجافعية العقميـة ,االتجـاىـات والسيــػل ,التفكيخ العمسي ,وغيـخىا).
السرادر والسراجع:

ٔ .أحسج ,عمي عبـج الحسيج عمي ,) ٕٓٔٓ(,التحريل الجراسي وعالقتـو بالكيع االسالمية
التخبػية ,بيـخوت ,لبشان :مكتبة حدغ العرخية.

ٕ .آل إبخاليع  ,دمحم بـغ ناصخ عقيل ,العسخي ,عائذة بميـير دمحم )ٕٕٓٔ (,السػارد التعميسية
السفتػحـة :خيارات بال حجود ,الخياض -الدعػديـة ,العبيكان لمشذخ.

ٖ .انرػرة ,نجـاة عيدى حدغ ,)ٕٓٔ٘(,أساسيات وأصػل عمع الشـفذ ,طٔ ,القاىخة
,مصبعة كشػز.

ٗ .الباوي ,ماجج ابخاليع ,غـازي ,احسج باسل ,أثخ استخجام السشرة التعميسية Classroom
 Googleفي تحريـل شمبة قدع الحاسبات لسادة  Image Processingواتجاىاتيع
نحػ التعميع اإللكتخوني ,السجمة الجوليـة لمبحػث في العمػم التخبػية .مج ,ٕ .ع ,ٕ .أبخيل

.ٕٜٓٔ

٘ .بػ الفمفل ,ابخاليع و شييـب ,عادل“ .)ٕٖٓٔ( .واقع التعميع االلكتخوني في الجامعة
الجدائخية دراسة ميجانية“ ,بحث مـقجم لمسؤتسخ الجولي الثالث لمتعميع االلكتخوني و التعميـع
عغ بعج ,الخياض.

 .ٙالبػىي ,رأفت عبـج العديد ,و السرخي ,ابخاليع جابخ ,و ماجـج ,أحسج دمحم ,و عبج الخحيع,
مشى احسج ,)ٕٓٔٛ(,اصػل التخبية السعاصـخة ,كفخ الذيخ ,مرخ ,دار العـمع وااليسان

لمشذخ.

)) ٖٜٗ
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جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

(حزيران) 2222

 .ٚحخحر ,ميا الديـج  ,يػسف ,ماججه محسػد ,اتجاىـات الصالب نحػ التعميع االلكتـخوني
في ضل جـائحة فيخوس  ,مجمة اإلسكشجرية لمتبادل العمسى(مجمج ٕٗ العجد ٕ) ابخيل -

ٕٕٔٓ.

 .ٛخـػالجه,اكخم صالح دمحم ,)ٕٖٓٔ(,التقػيـع المغػي في الكتابة والتفكيخ التأممي ,عسان,
االردن :دار الحـامج لمشذخ والتػزيع.

 .ٜالجليسي ,شو عمي حديـغ ,والذسخي ,زيشب حديغ نـجع ,)ٕٖٓٓ(,اساليب تجريذ التخبية
االسالميـة ,عسان ,االردن :دار الذخوق .

ٓٔ.

زيتػن ,حدغ حديغٕٔٗٙ(,ىـ) التعمع االلكتـخوني  ,طٔ ,الخياض  ,الج ار الرػلتيو

لمتخبيو).

ٔٔ.

الدامخائي ,نبيـيو صالح ,اميسغ ,عثسان عمي ,)ٕٖٓٔ(,مقجمة في عمع الشـفذ ,

ٕٔ.

الديج ,يـدخي مرصفي (ٕٔٔٓ) .اتجاىات أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعـة الخميجية

ٖٔ.

الذخيف ,دمحم بغ حـارب ,)ٕٓٔٙ( ,اتجاىـات شمبة جامعة شقخاء نحػ التعميع

ٗٔ.

الذشاق ,قديع دمحم ,ودومي ,حدـغ عمي احسج ,اتجاه السعمسيغ والصمبة نحػ استـخجام

٘ٔ.

عثسان ,دمحم فيـرل ,)ٕٓٔٙ(,السجرسة السعاصخة ,قزايـا ونطخيات حجيثو ,عسان,

عسان :دار زىخان لمشذخ والتػزيع .

نحػ التعمع السجمج في التجريـذ ,مجمة الجامعة الخميجية )ٖ( ,صٛٙٔ -ٖٛٗ .

اإللكتخوني ,جـامعة األزىخ  -كمية التخبية.

التعميع االلكتخوني في السجارس الثـانػية االردنية ,مجمة جامعة دمذق.ٕٓٔٓ ,
االردن :دار خالج المحيـاني لمشذخ والتػزيع.

.ٔٙ

العفػن ,ناديـة حديغ ,و جميل ,وسغ ماىخ ,)ٕٖٓٔ( ,التعمع السعخفي واستخاتيجيـات

معالجة السعمػمات ,عسـان ,االردن :دار السشاىج .

 .ٔٚعػدة ,احسج سميسان ,)ٜٜٔٛ( ,الكياس ًوالتقػيـع ًفي اًلعسمية اًلتجريدية ,ط ٕ ,اربج,
االردن :دار األمل لمشذخ والتػزيع.
.ٔٛ

الكبيدي ,عبج الػاحج حسيـج ,والحياني ,صبخي بخدان,)ٕٕٓٔ(,االرشاد والتػجيـو

التخبػي ,عسان ,االردن :مخكد ديبػنػ لمتفكيخ.

( ٓٗٗ(

م .م .وسام كايف محود شرقي

.ٜٔ

أثر استعمال منصة نيوتن التعليمة () Newton
يف حتصيل صالبات الصف اخلامس االدبي

الكشجي ,زيانة بشـت احسج بغ سعيج ,و الخشرػري ,شيخة بشت ربيع بشت سالع ,

وسميسان ,فاشسة بشت بخيـت ,والخواحي ,فتحية بشت احسج بغ دمحم ,والبحخي ,مخيع بشت

دمحم بـغ ناصخ ,و التستسي ,يدخى بشـت سعيج بغ عبج هللا  ,)ٕٓٔٙ(,إست اختـيجيات حجيثة
في التجريذ ,أصػليا الفمدفيـة وتصبيقاتيا في تجريذ المغة العخبية ,القاىـخة ,مرخ :دار

الفجخ لمشذخ والتػزيع.
ٕٓ.

السػسى ,عبج هللا عبـج العديد والسبارك ,أحسج عبج العديد (ٕ٘ٗٔىـ) .التعميـع

ٕٔ.

مػسى ,فـؤاد دمحم ( ,)ٕٓٓٚعمع مشاىج التخبيـة ,السشرػرة ,مرخ ,دار الكمسة لمشـذخ.

اإللكتخوني األسذ والتصبيـقات ,الخياض  :مصابع الحسيزي.

)ٔٗٗ )

