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 شكر وتقدير
 

الحمددهلل ر  ا اللددنلممن حمددهللا مبمدد ا مهن مددن  مددس ماللددأش ماللددأم ن ددد ا دد   الم لدد من لددمهلل ن 
 .مهلهلل.…ن مس مل م، محمهلل ل د ار 

 شاأللدتنذ شالقدهللم   الدتنذت اتقهللم هما   ال م  مالتقهللم  مالل  نن هنلجممل الذى ال اما مس حقس إلدد 
 هللممدنطهم مد  الت همد  جنملد   الملدننهللالتنذ الم نهج مط ق التدهلل م  م  ت حنمهلل محمهلل هن   /  شالهللمتم  
 دم  دن و متمجمتدنت ن ممد  ه دنمش متممد ش مدن ن لد س تدمن د من قهللم  لنلت هنإل  ا  ن د  تتفض مالت  
 ط مقد ا دن ت  مالتد مدل ططدمش اططمهدن   د الل ممد  هلدم  ماضدح   نما   دنهللاتت نمن دت لتمجمتنتتد مالت 
م دد  نمدن تقدهللم  ماحتد ام   تد نطضم هح  الل م المالو مال مممن ان تله  هدذ  الم مدنت نمدن امدن لتد   

 .نمحفظت نلحتت   مهن ك ل ن  ار ن د طم  الج ام نالتقهللم  مال م  مج اه

 الدددتنذ   دددمف   لدددت محمدددهلل  دددحنتس/  شالدددهللمتم   الدددتنذت ممدددن اتقدددهللم هدددما   ال دددم  مالتقدددهللم  إلدددد 
س تدهنإل  ا  ن دد ال لدنل  ملمدن قهللم تتفض  ت مال هللممنطهم م  الت هم  جنمل  الملننهلل  تم ملمجمن التل مم

مددن نطددنم مجتددهلل طددمال  تدد ش  نس  متددتقددهللم الهنحددم، ممددن لملددت  دد مددن  لددنتو متمجمتددنت لددنهمت  لدد 
 . لنلت ن د  نإ  ا ت

ان مقمم هم نق   هذ  ال لدنل  اللدنلم الج مدل األلدتنذ  مل م ف مانت ا ف ط ى  هللمان ما  س لمن 
ممممدل م مد  الت همد  ل دتمن  المتفد   الدتنذ الم دنهج مطد ق التدهلل م  اللنمومحمهلل محمهلل اللمهلل الهللمتم  / 

من دددت لتمجمتنتدددس الحمممددد   التددد م  هللممدددنطالت همددد  جنملددد  طهللمددد  المجتمدددو مت ممددد  الهمتددد  االلدددهق هم مددد  
  دد تقدهللم الهنحدم  جدد ا  ار ن دد طمد  الجدد ام مهدن ك ل دن   دد ما   دنهللاتس الل ممد  هلددم  ماضدح  لدنهمت 

 لحتس محفظس.

 شاأللتنذ  الج م   ان مقمم هم نق   هذ  ال لنل  اللنلم امضن   مل م ف مانت ا فما  س لمن هللمان   ط ى 
ملتهلل الهلل النت هالتنذ تم ملمجمن التل مم تم ملمجمن التل مم  التنذ امل نههللالفتنح لممهللان/  شالهللمتم  
 نالل مم  المبم ش، ما تهنطنتت نهم نق   ال لنل ،  غم م نغ ت نلتفض تمذلك  جنمل  القنه ش. -الت همم 

 ار ن د طم  الج ام. ن اهالمبم ش،  ج
 

مدهلل اللدمن مالملدننهللش اب دنم م احدل  لد مال ا لد التلهمد  هلدنهللق ال دم  مالل  دنن لمدل مدن قدهللم 
من نمن،  نر  ل لمن قهللمم    ؤلنت  م مأت  هنللملإنهللاهلل الهحم ماب نم  ت ش التطهمق ماطص هنل م  

 الأل ان مج متم ن د طم  الج ام.



                                           

متلتدددن ار هنللدددح   ممالدددهللت   حمدددس ار  الطمهددد  لمالدددهللف هللندددمات م  متقدددهللم ف  دددم فمطدددنلص   
 هنلددم مدن مددهلل اللدمن مالملدننهللش، ممددن اتقدهللم  لد مجممدو ا دد اهلل الد ت   لمدن قددهللمم   ماطدنل ل دن  دد  نم هدن 

 هضنت ملم ش هذا  مل  ننن  نالأتن  ماه ت  آملل  مجت آمنت ال م  مالتقهللم  مالل  نن هنلجممل إلد 
ن مان مد مت لد ان مهدن ك  -ن  مجدل  -ن م د مل ال م  هللانمن المملد ممالت جمو   ت اللمل همل الحا

 ار ن د طم  الج ام. ممج مت

ط اجتددن هتددذ  اللددم ش، مار الددأل ان ممددمن  انددن   ماحمددهلل ار الددذى  ن ددد إتمددنم هددذ  الهلل الدد  ما 
 المتماضو  فو همن ال ن . الل م لتذا الجتهلل 

                                  متممل المؤم من ( ) من د ار              
 الهنحددم                                                               

 ملطف  احمهلل ال نههلل                                                               
 

 



 أ 

 فهرس المحتويات
 أوال: قائمة الموضوعات

ــــوعـــــــــــــــــــالموضـــــــــــــــــــ  رقم الصفحة 

 1 الفصل األول : مشكمة البحث والخطة العامة لدراستها

 2  المقدمة

 5  حااس االمكلةةاإل

 6  مكلةة الاحث

 7  أهداف الاحث

 8  أهمية الاحث

 8  مواد وأدوات الاحث

 9  منهج الاحث

 9  التصميم التجرياي

 9 حدود الاحث

 11  مصطةحات الاحث

 12  إجراءات الاحث

 15 الفصل الثاني : ادبيات البحث )اإلطار النظري والدراسات السابقة(

 17 تعمم االفتراضية أوال: بيئة ال

 17  مفهوم التعةيم االفتراضي

 17  أهداف التعةيم االفتراضي

 18  الماادئ التي يرتلز عةيها التعةيم االفتراضي

 21  خصائص التعةيم االفتراضي

 21  أدوار المعةم والمتعةم في التعةيم االفتراضي

 22  مفهوم ايئة التعةم االفتراضية



 ة 

اتتااع قائمة الموضوع  

ــــوعـــــــــــــــــــالموضـــــــــــــــــــ  رقم الصفحة 

 23  ايئات التعةم االفتراضيةومميزات خصائص 

 25 معايير ونماذج تصميم واناء ايئات التعةم االفتراضية 

 33  واع ايئات التعةم االفتراضيةأن

 33  ملونات ايئات التعةم االفتراضية

 33  أاعاد ايئات التعةم االفتراضية

 34  أمثةة لايئات التعةم االفتراضية

 39  ثانيا: المقررات االلكترونية

 39  ةاالللترونيتعريف المقررات 

 41 ة االللترونيأنواع المقررات 

 42  ةلترونيااللأهمية المقررات 

 42  ةاالللترونيأهداف المقررات 

 43  ةاالللترونيالمقررات وخصائص مميزات 

 45  يمقرر اللترونالمهام األاااية إلعداد 

 54 الجيد االللترونيواصفات المقرر م
 54 االللترونيملونات المقرر 

 56 االللترونيخطوات ومراحل تصميم المقرر 
 CMS)  45للترونية  أنظمة إدارة المقررات اإل

 45  أنواع أنظمة إدارة المقررات اإلللترونية
 Moodle  45ثالثا: نظام الموودل 

 Moodle ) 45تعريف نـظــام مـوودل   
 Moodle ) 44ملونات نـظــام مـوودل   



 ج 

 تااع قائمة الموضوعات

ــــوعـــــــــــــــــــالموضـــــــــــــــــــ  رقم الصفحة 

 44 ( في العمةية التعةيمية Moodleااتخدامات نظام موودل   
 Moodle ) 44مميزات نـظــام مـوودل   

 Moodle ) 45دل    و ر ااتخدام نظام مو يمعاي
 Moodle )  06ظام مـوودل  النكاطات التفاعةية التي يقدمها ن

 06 ( في التعةيم Moodleااتخدام نظام موودل    تجارب
 46 رابعا: مهارات حل المشكالت 

 46 مفهوم المكلةة 
 46 مفهوم حل المكلةة 

 44 تعريف مهارة حل المكلةة 
 46 العالقة اين  المكلةة ، حل المكلةة ، مهارة حل المكلةة (

 46 لعمةية في مقرر اللمايوتر مهارات حل المكلالت ا
 48 أهمية تنمية مهارات حل المكلالت 

 67 دور المعةم في حل المكلالت
 67 دور الطالب في حل المكلالت

 77 خامسا: فروض البحث 

 67 مواد وأدوات البحث  تصميمالفصل الثالث : 
 68 أوال : إجراءات إعداد المواد واألدوات الماتخدمة في الاحث 

 68  داد قائمة المهاراتإع
عداد ايئة التعةم االفتراضيةو تصميم   77  ا 

 77 النموذج التعةيمي الماتخدم في تصميم ايئة التعةم االفتراضية 
 86  االللترونى إعداد االختاار التحصيةي



 د 

 تااع قائمة الموضوعات

ــــوعـــــــــــــــــــالموضـــــــــــــــــــ  رقم الصفحة 

 704  ت حل المكلالتمالحظة قياس مهارالإعداد اطاقة 
 776  ثانيًا : إجراءات تطايق التجراة االاااية
 771 الفصل الرابع : نتائج البحث وتفسيرها 

 776 .اوال: األااليب االحصائية 
 776     ً                           ثانيا  عرض نتائج الاحث وتفايرها 

 760 ثالثا: توصيات الاحث 
 760     ً                    رااعا  : الاحوث المقترحة 

 767 مةخص الاحث االةغة العراية 
 767 .المراجع 

 677  مةخص الاحث االةغة االنجةيزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه 

 ثانيا: قائمة الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول م

 6  ت حل المكلالت العمةيةنااة القصور في مهارا 5

 95 ليل المعةمد 2

 96  الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الفصول 5

 98  جدول مواصفات االختاار التحصيةي 5

 111 . زمن اختاار التحصيل 4

 113-112  معامالت االرتااط اين درجة لل اؤال والدرجة اللةية لةماتوى الذى ينتمى إليه 0

 114  معامالت االرتااط اين الدرجة اللةية للل ماتوى والدرجة اللةية الختاار التحصيل 4

 115  نتائج اختاار ألفا لرونااخ الختاار التحصيل 5

معامالت االرتااط اين درجة لل فقرة والدرجة اللةية لةمهارة األاااية التي تنتمى  6
  إليه

119-111 

 111  اللةية للل فصل والدرجة اللةية لاطاقة المالحظة عامالت االرتااط اين الدرجةم 56

 112  نتائج اختاار ألفا لرونااخ اطاقة المالحظة 55

 114-113 حااب القدرة التميزية القدرة التمييزية لفقرات اطاقة المالحظة 52

55 
 فيداللة الفروق اين متواطات درجات المجموعة التجرياية والمجموعة الضااطة 

 الختاار التحصيل القاةي التطايق
117 

55 
يوضح داللة الفروق اين متواطات درجات المجموعة التجرياية والمجموعة 

 الضااطة في المالحظة القاةية لاطاقة المالحظة
118-119 

54 
 فيداللة الفروق اين متواطات درجات المجموعة التجرياية والمجموعة الضااطة 

  الختاار التحصيل الاعديالتطايق 
125 

50 
 يالاعدالتطايقين  فيداللة الفروق اين متواطات درجات المجموعة التجرياية 

  الختاار التحصيل والقاةي
126 

 



 ً 

 تااع قائمة الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول م

54 
تدريس الفصول المختارة من خالل ايئة التعةم االفتراضية حجم تأثير لاير في 

  تنمية التحصيل
128 

55 
تنمية  فيية تدريس الفصول المختارة من خالل ايئة التعةم االفتراضية فعال

  التحصيل
129 

56 
داللة الفروق اين متواطات درجات المجموعة التجرياية والمجموعة الضااطة 

  في المالحظة الاعدية  لاطاقة المالحظة
131 

26 
تين داللة الفروق اين متواطات درجات المجموعة التجرياية في المالحظ

  الاعدية والقاةية لاطاقة المالحظة
133 

25 
تدريس الفصول المختارة من خالل ايئة التعةم االفتراضية حجم تأثير لاير في 

  تنمية مهارات حل المكلالت العمةية
136 

22 
فعالية تدريس الفصول المختارة من خالل ايئة التعةم االفتراضية في تنمية 

  مهارات حل المكلالت العمةية
137 

 138 .تحةيل االنحدار الخطى اين مهارات حل المكلالت العمةية والتحصيل 25

 138 (2معامل االرتااط  ر( ومعامل التحديد  ر 25

 138  معامالت االنحدار وداللتها االحصائية 24

 
 
 
 
 
 



 س 

 ثالثا: قائمة األكلال

 رقم الصفحة عنوان الشكل م

 24 نموذج روفيني 5
 25 نموذج ريان  2
 26 نموذج جوليف 5
 56 نموذج عاداهلل المواي وأحمد الماارك 5
 45  (Moodle)نظام موودل  4
 52  لتصميم المقررات االللترونية عار االنترنتنموذج ريان وآخرون  0
 66 (Moodle)كلل االختاار التحصيةي في الموودل  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ح 

 رااعا: قائمة المالحق

صفحةرقم ال مالحق البحث م  

 545  االستكشافيةالتجربة  1
 546 أسماء السادة المحكمين ألدوات البحثقائمة  2
 552  قائمة مهارات حل المشكالت العملية 3

4 
يقزر ين ًانزاثع( ًانثبنث )انثبنِ انثالثة انفصٌل نًححٌُ يقحزح جصٌر

اإل انثبنث انصف جاليْذ عهَ انًقزر انًعهٌيبت ًجكنٌنٌجْب عذادُانكًجٌْجز

األسىزُ

566 

 255(عهِاالنحزنثMoodle نهجْئةانحعهىاالفحزاضْة)جصٌريقحزح 5

6 
انحعهى ثْئة ثبسحخذاو ) ًانزاثع ًانثبنث انثبنِ ( انفصٌل نحذرّس انًعهى دنْم

االفحزاضْةنًقزرانكًجٌْجزًجكنٌنٌجْبانًعهٌيبتنحنًْةييبراتحمانًشكالت

نصفانثبنثاإلعذادُاألسىزُانعًهْةنذٍجاليْذا

224 

7 
انحعهىانحهًْذكحبة ثْئة ثبسحخذاو ) ًانزاثع ًانثبنث انثبنِ ( انفصٌل نذراسة

االفحزاضْةنًقزرانكًجٌْجزًجكنٌنٌجْبانًعهٌيبتنحنًْةييبراتحمانًشكالت

انعًهْةنذٍجاليْذانصفانثبنثاالعذادُاالسىزُ

562 

 542الخحجبرانححصْمشْانحًْيعبيالتانصعٌثةً 8
 545 اخحجبرانححصْمًيفحبحجصحْحو 9

انكًجٌْجز 11 يقزر فِ انعًهْة انًشكالت حم ييبرات أداء يالحظة ثطبقة

ًجكنٌنٌجْبانًعهٌيبتنذٍجاليْذانصفانثبنثاالعذادُاألسىزُ
555 

جطجْقزّةثخصٌصًينطقةكفزانشْخاالسىيٌافقــــةانكهْـــةبتخطــــبث 11

انجبنتانًْذانِ
566 

 564ثعضانصٌرأثنبءجطجْقانجحث 12
 565 االسبنْتًانًعبدالتاالحصبئْةانًسحخذيةفِاالحصبء 13

 




