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  مقدمة
یعاني التعلیم في المجتمعات العربیة مشكالت عدیدة مما أدى إلى اضطراب       

نظمه وسیطرة النمو الكمي على النوعي فأصبحت المدرسة مجرد مكان لتخریج أفواج 
والسبب في ذلك  )1(ال تستطیع النهوض باألهداف التي من أجلها أنشئت المدرسة 

حالي، ودخول التكنولوجیا جمیع مجاالت الحیاة یرجع إلى تطور الحیاة في العصر ال
إال التعلیم ومن هنا ظهرت المشكالت والصعوبات. فقد اعتدنا أن یجرى التعلیم في 
أبنیة نسمیها مدارس یجلس بها عدد غیر محدود من التالمیذ على مقاعد وأمامهم 

تدریس ي السبورة، مدرس یشرح وتالمیذ صامتون مع استمرار سیطرة الطرق التقلیدیة ف
دارة العملیة التعلیمیة  وتأسیسًا على ذلك فإن السودان یشترك مع بقیة الدول العربیة وإ

في الكثیر من المشكالت التربویة والتعلیمیة إي أنه یختلف عنها في السمات 
والخصائص وفي بعض المشكالت التعلیمیة، حیث یشتق أي نظام تعلیمي عوامل 

تنظیمًا وشكًال ومضمونًا من المجتمع الذي یعیش فیه  تطوره أو تآخره  وصفات بنیته
(والبیئة السودانیة كجزء من البیئات التعلیمیة العربیة والعالمیة تأثر بالثورة المعلوماتیة 

ومن تغییر شامل لم یسبق له مثیل حیث  )2(وما حدث من تقدم في وسائل االتصال
كل تلك التحوالت لن تجدي معها  ،بدأت اآللة الحدیثة تستخدم في شتى مناحي الحیاة 

تواجه التربیة كثیرًا من المشكالت التي تعمل على إعاقة  األسالیب التقلیدیة في التعلیم
سیر عملیة التعلم في المؤسسات التعلیمیة، وكان بزیادة أعداد الطلبة وازدحام صفوف 

ین المؤهلین الدراسة وما یقابل ذلك من نقص في الموارد واألدوات واألجهزة والمعلم
جم المشكالت التعلیمیة. فتفاقمت مشكلة الفروق الفردیة بین   األثر األكبر في زیادة ح

الطالب، حیث تمثل هذه الفروق مستویات مختلفة من القدرات واالستعدادات تستلزم 
  تقدیم تعلیم یناسب كل منها بالطریقة واألسلوب األمثل. 
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ـــــرت علـــــى م   ـــــك عـــــدد مـــــن المتغیـــــرات أث ـــــق التعلـــــیم وهنال ـــــدم العلمـــــي ، و راف أدى التق
والتكنولـــوجي إلـــى تزایـــد المعرفـــة فـــي جمیـــع فروعهـــا رأســـیًا وأفقیـــًا فـــازدادت موضـــوعات 
الدراســة فــي المــادة الواحــدة، كمــا تفرعــت المعرفــة وتشــعبت مجاالتهــا واســتحدثت فــروع 

یتكیـف  جدیدة في العلوم وأصبح لزامًا علـى مـتعلم الیـوم التـزود بكـل هـذه المعـارف حتـى
مـع متطلبــات هـذا العصــر. فـي الوقــت الــذي ال تسـتطیع معــه المدرسـة بوضــعها الحــالي 

  مالحقة هذه التغیرات واستیعاب كل هذه المعارف.
وقـــد صــــاحب هـــذه الزیــــادة الهائلـــة فــــي المعرفـــة، تقــــدم تكنولـــوجي جــــاء بـــأجهزة حدیثــــة 

مـات والمهـارات وبرمجیـات، ووسـائل اتصـال، تعـد مصـدرًا مهمـًا مـن مصـادر نقـل المعلو 
ـــي مجـــال التحصـــیل المعرفـــي  ـــة ف ـــد طرحـــت هـــذه المســـتحدثات التكنولوجی والتجـــارب وق

وكیف ننتقي المعلومات من هـذا الكـم المتـراكم مـن  كیف نتعلم ؟ مشكالت، ماذا نتعلم ؟
فـي  افإن كـل تلـك التحـوالت المفهومیـة والوظیفیـة التـي أوجـدتها التكنولوجیـ )1(المعلومات

علم الكترونیــًا وتصــمیم وتنفیــذ المقــررات التعلیمیــة القائمــة علــى الحاســوب ادارة الــتمجــال 
   .الكثیر من الوسائل التعلیمیة تقلیدیة تجعل
وفي األلفیة الثالثة ومع توافر المعلومات وسهولة الحصول علیها، فإن لـم یكـن المعلـم   

یمیـة التلفزیونیـة التـي مواكبًا فإنه قد یواجه بتلمیذ متصل باإلنترنـت ومواكـب للبـرامج التعل
تقدمها الفضائیات إذ أنه یفتقر إلى المقومات األساسیة لمهنة التعلـیم، فضـًال علـى عـدم 

  .)  2(القدرة والمعرفة باستخدام وسائل وتكنولوجیا التعلیم 
إن المتتبع للساحة التعلیمیة یالحظ فجـوة تـزداد اتسـاعًا یومـًا بعـد یـوم بـین التطـور فـي   

والتطورات الحادثة في مجـال التطـور العلمـي والتكنولـوجي ومـا أفرزتـه مـن مجال التعلیم 
ــیم  مســتحدثات تكنولوجیــة مــن برمجیــات، وأجهــزة أكثــر فاعلیــة، وتطبیقهــا لنظریــات التعل
ــم  والــتعلم، واألصــول. والنظریــات الهندســیة فــي تصــمیم المواقــف التعلیمیــة وتوظیفهــا لعل

ـــیم فـــي تطـــویر الممارســـات التعلیمیـــة ـــة  التعل بصـــورة منهجیـــة نظامیـــة  باســـتخدام الطریق
   .العملیة كأسلوب لحل المشكالت  إذا ما تم توظیفها علمیًا في مجال التعلیم

                                                
  م)، مجلة تكنولوجیا التعلیم .2001) إبراھیم الفار، سعاد شاھین( 1(
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یمكنهــا أن  ترفــع مــن نوعیــة التعلــیم أكثــر ومــن كمیتــه  المشــكلة حقیقــًة مــن نظــم التربیــة 
ســـتحدثات والتعلـــیم، والمخـــرج والتطـــور ســـیكون بواســـطتها وذلـــك بـــالتوظیف  العلمـــي للم

طبقــًا ألدوات  الــتعلم وادارتــهالتكنولوجیــة فــي مجــال التعلــیم بإتبــاع اإلســلوب العلمــي فــي 
ویعتمـــد نجـــاح أي نظـــام تعلیمـــي علـــى فاعلیـــة وكفـــاءة مدخالتـــه ومـــا  ،البحـــث الحدیثـــة 

وتعتبـر ’ یصاحبها من أنشطة وعملیات مختلفـة تسـعى إلـى تحقیـق األهـداف الموضـوعة
أهــم مــدخالت النظـام التعلیمــي المعاصــر. وعملیتـا التعلــیم والــتعلم تكنولوجیـا التعلــیم أحـد 

ءمـا روح العصـر المتغیـر ویتطلـب  عملیتان مستمرتان متطورتـان تتغیـران باسـتمرار لـتال
مات التكنولوجیـا فـي هذا التطور اطـالع المعلـم علـى الجدیـد فـي المعرفـة ، وفـي اسـتخدا

  .مجال التعلیم
 بمسـتجداته  العصر تواكب التي المناسبة التعلیمیة الخدماتیقدم  اإللكتروني التعلم أن  

 وتحولها التعلیمیة العملیة تدعم التي الوسائل من وسیلة یعد فهو ومستحدثاته التكنولوجیة،
 الطـرق أحـدث یقدم حیث رت، ا المها وتنمیة والتفاعل اإلبداع إلى طور التلقین طور من

 المعتمد اإللكتروني التعلم إلى التقلیدي التعلم من إلى التحول تهدف التي التعلیم مجال في
 بـدءاً  والفعالیـات العناصـر متكامـل فهـو وشـبكات المعلومـات، االتصـاالت تكنولوجیا على

 التقـویم بنظـام وانتهـاءً  التفـاعلي وتصمیم المحتوى واألهداف، الطالب متطلبات تحدید من

 المتخصصـة الشـاملة والمعرفـة عرفـةالم رت ا مهـا على اإللكتروني التعلم یركز حیث ،)1(

 المعلومـات واالتصـاالت تكنولوجیـا نظـم مـن االسـتفادة خـالل مـن وذلـك واحـد، آن فـي
اعتمـاده  إلـى باإلضـافة الالزمـة، واألدوات بالمصـادر التعلیمیـة العملیـة إلثـراء وتطویعهـا
 مخرجاته، وتقییم التعلیم بجودة المستمر واهتمامه العالمیة التعلیمیة والمواصفات للمعاییر

دارة اسـتخدام علـى یعتمـد متطـور أسـلوب اإللكترونـي أن الـتعلم كما  المعرفـة والمشـاركة وإ

المعلومـات  إلكسـاب التعلـیم أدوات مـن أساسـیة كـأداة المسـتمر وتفـاعلهم للطـالب الواسـعة
دثات المسـتح علـى كلیـاً  اعتماداً  اإللكتروني التعلم ویعتمد للطالب، الالزمة تاالمهار  وبناء

 حیث ،  باالنترنت والمرتبطة المتعلقة اإللكترونیة واألجهزة الكمبیوتر وخاصة التكنولوجیة
معالجـة  علـي تركـز التـي الرقمیـة الثقافـة أنـواع مـن جدیـًدا نوًعـا االلكترونـي الـتعلم یقـدم

                                                
  م، مرجع سابق.2006حمد محمد سالم ) أ 1(
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الظـواهر  أحـد مـوودل یعـد نظـام الفـرد،و یتبناهـا منهجیـة وفـق المعلومـات وتصـمیمها 
  .)1(لتعلم االلكتروني وادارتهالثقافیة ل

یمتـــاز العصـــر الحـــالي بكـــم هائـــل مـــن المعرفـــة والمعلومـــات، وبتقـــدم تقنـــي وتغیـــرات     
ســریعة وتحــوالت جوهریــة فــي التطبیقــات العلمیــة والتقنیــة، ممــا أدى إلــى تســمیته بعصــر 

هذه  التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، لذا أصبح من الضروري على النظم التربویة مواكبة
ــــادة عــــدد  ــــنجم عنهــــا كثــــرة المعلومــــات، وزی ــــد ت المتغیــــرات لمواجهــــة المشــــكالت التــــي ق

تعتبـر بـرامج الحاسـوب بمـا تتضـمنه مـن و المتعلمین، ونقص المعلمین، وبعد المسـافات.
البنیـــة األساســیة التـــي یعتمـــد علیهــا أي نظـــام برامجـــي فـــي أداء  أدوات التــألیف واإلنتـــاج

مج فـــي تصـــمیم ملفـــات الفیـــدیو، الصـــوت، ویمكـــن تحریكهـــا وظائفـــه وتســـتخدم هـــذه البـــرا
واستخدامها في تصمیم الصور الثابتة والمتحركة ، كما تحتوى على أوامر برمجیة یمكن 
تطبیقها في برمجة مقـرر أوكتـاب بكاملـه وتحویلـه مـن كتـاب نصـي إلـى كتـاب ألكترونـي 

 بـل فقـط المقـررات إلدارة نظـام لـیس هـو و Moodle ومـن هـذه البـرامج نظـام المودیـل
االنترنتأ وكتب  على الین اون مقررات وانتاج الكترونیة علیه تعلیمیة انشطة تطویر یمكن

القیـام بتنفیـذ  فهـي تتـیح للمسـتخدم لوجـه وجهـا التعلـیم  التقلیدیـة الكترونیـة لـدعم المقـررات
ة فـي النظـام، دون الحاجـ العدیـد مـن المهـام والتطبیقـات باالعتمـاد علـى وظـائف یـدعمها

طمـــوح  البــرامج كثیــر مــن األحیـــان إلــى القیـــام بجهــد برمجـــي، وغالبــا مــا تحقـــق هــذه
قلیلـي الخبـرة فـي مجـال التعامـل مـع لغـات البرمجـة. لـذا فـان تلـك الوظـائف  المسـتخدمین
للمســتخدم علــى شــكل خیــارات، یمكــن اســتخدامها اذا تطلــب األمــر فــي إي  عــادة تظهــر

   .ة المستخدمالعمل. لتحقیق غای مرحلة من مراحل

  :أهمیة الدراسة

أتاحت المستحدثات التكنولوجیة فـي السـنوات األخیـرة، أسـتخدام بـرامج وأدوات تـألیف    
نتاج جاهزة في حوسبة المقـررات الدراسـیة، وقـد سـاعدت هـذه األدوات كثیـرًا فـي عمـل  وإ

                                                
  ) فاعلیة مقرر إلكتروني لتنمیة مھارات استخدام نظام موودل. جمھوریة مصر العربیة.2010السید نبیل) ( 1(
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البــــرامج التعلیمیــــة ومكنــــت العدیــــد مــــن المدرســــین والبــــاحثین، غیــــر المتخصصــــین فــــي 
ــم تعــد ا لبرمجــة، مــن أنتــاج كتــب الكترونیــة وتصــمیم وبرمجــة موضــوعاتهم الدراســیة، ول

عملیة برمجة المواد الدراسیة، تلـك العملیـة التـي نحتـاج فیهـا إلـى مبـرمجین متخصصـین 
تنقصــهم الدرایــة بعملیــات التعلــیم ونظریاتــه ، وتســتخدم بــرامج الحاســوب (المودیــل) فــي 

العـالم إال أن اسـتخدامها فـي السـودان سـواءً فـي  حـول التعلیمیـة المؤسسـات العدیـد مـن
المــدارس أو الجامعــات یكــاد یكــون معــدومًا  وســیقدم الطالــب فــي هــذه الدراســة انمــوذج 

ـــامج حاســـوبي (مودیـــل) ـــق أهمیـــة هـــذه ال علـــى هیئـــة برن ـــیم  ة مـــن أهمیـــةدراســـتنطل التعل
ظمـــة إدارة الـــتعلم أن اإللكترونـــي كأحـــد أحـــدث االتجاهـــات فـــي العملیـــة التعلیمیـــة وأهمیـــة

ــــة التعل ــــة عبــــر الشــــبكة یاإللكترونــــي باعتبارهــــا مســــئولة عــــن إدارة العملی میــــة اإللكترونی
  .العالمیة للمعلومات "االنترنت " 

  أهمیة الدراسة في اآلتي :وتتلخص  
والتحقـق في مادة الحاسوب مصمم تعلیمیًا  Moodle )المودیل  (برنامج وجود  .1

ویمكـن تعمـیم البرنـامج علـى لصـف االول الثـانوي تالمیذ امن اثره على تحصیل 
  .كل مققرات التعلیم العام

فـي حـدود علـم  –ندرة البحث في مجال الدراسة الحالیة، حیث تعـد هـذه الدراسـة  .2
 أســتخدام بــرامج الحاسـوب (المودیــل  الباحـث مــن الدراسـات القلیلــة فــي مجـال 

Moodleصــــمة جدیــــدة، ، فهــــي بــــذلك لهــــا ب) فــــي تصــــمیم الكتــــب االلكترونیــــة
وتساعد في إثراء الجانبین المعرفي واألدائي في مجال التعلم اإللكتروني بـالتعلیم 

  .العام

حداثة الدراسة ومواكبتها لألحداث، حیث تعد هذه الدراسة من الدراسـات الحدیثـة  .3
) فـي تصـمیم الكتـب Moodle أسـتخدام بـرامج الحاسـوب (المودیـل  فـي مجـال 

بهــدف رفــع جــودة التعلــیم العــام، مــن خــالل نشــر ثقافــة  عــامااللكترونیــة بــالتعلیم ال
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الــتعلم اإللكترونــي فــي األوســاط التعلیمیــة، واإلشــراف الفنــي علــى إنتــاج المحتــوى 
اإللكترونــي ، كمــا ان تطــور أعــداد المقــررات اإللكترونیــة التــي تــم إنتاجهــا وعــدد 

  .الطالب المستفیدین منها مازال مستمراً 

ف التعلــیم العــام، ومــع اتســاع اســتخدام نظــام إدارة الــتعلم تســتهد إن هــذه الدراســة .4
ـــي مـــودل ( ـــدریس فـــي Moodleاإللكترون ـــي المـــدارس، لتحســـین أســـالیب الت ) ف

بیئاتها التعلیمیة في میدان التعلم اإللكتروني، فإنه یمكن االستفادة من نتائج هـذه 
التـي الدراسة في تحسین استخدام هذا النظام من خالل الكشـف عـن الصـعوبات 

 .تقف عائقًا أمام تطبیقه

ـــتعلم  .5 تفیـــد نتـــائج هـــذه الدراســـة فـــي حـــل بعـــض مشـــكالت اســـتخدام نظـــام إدارة ال
) في التعلیم العـام، كمـا یمكـن أن تفیـد المخططـین Moodleاإللكتروني مودل (

وصناع القرار الذین یهمهم أمر هذا النوع من التعلیم، في حالة وجود تفـوت بـین 
أن یكون بتفعیل التوصیات في تضییق الفجوة وزیادة مدى ما هو قائم وما یجب 

   التوافق.
یمكــن ان یفیــد المدرســین فــي تحــول الكتــب الورقیــة إلــى كتــب الكترونیــة تفاعلیــة  .6

تــوفر للمســتخدم واجهــات تفاعلیــة تتمیــز و تســتخدم داخــل وخــارج قاعــات الدراســة
 .بالدقة والسهولة

  ف الدراسةاهدأ

في مـادة  Moodle برنامج تعلیمي باستخدام المودیل   هذه الدراسة إلى تصمیم تهدف
 ابكتــمقــرر إلــى وتحویلــه إلــى اب الــورقي الحاســوب لتالمیــذ الصــف االول تصــمیم الكتــ

الكترونّي تفاعلي ذات صفحات محاكیة للكتاب الورقي قابلة للتعامل مع قواعـد البیانـات 
  -تي :، كما یهدف هذأ النموذج البرمجي إلى تحقیق اآل المختلفة 
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قیــاس أثــر البرنــامج التعلیمــي علــى تحصــیل الطــالب وقــدرتهم علــى ادارة تعلمهــم  .1
 .الكترونیاً 

   نطام ادارة التعلم الكترونیاً تقدیم دلیل یمكن أن یسترشد به المعلم أثناء استخدام  .2
تقدیم عدد من التوصیات و المقترحات في ضوء النتائج التي سوف تسفر عنها  .3

  .الدراسة

  :  ةمشكلة الدراس

لــم تكــن ، وتعلمهــا وادارتهــا الكترونیــاً  عملیــة برمجــة المــواد الدراســیة علــى الــرغم مــن ان 
تلك العملیة التي نحتاج فیها إلى مبرمجین متخصصین تنقصهم الدرایة بعملیات التعلـیم 

 التعلیمیـة المؤسسـات ونظریاتـه ، وتسـتخدم بـرامج الحاسـوب (المودیـل) فـي العدیـد مـن
ن استخدامها فـي السـودان سـواءً فـي المـدارس أو الجامعـات یكـاد یكـون العالم إال أ حول

  : ةمعدومًا ، تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال التالی
، وما اثره على  تصمیم برنامج تعلیمي باستخدام المودیل في مادة الحاسوب ما خطوات
 ؟ تالمیذ الصف االول الثانويتحصیل 

  فروض الدراسة: 

) بــین متوســط درجــات التلمیــذات فــي  0.05ائیة عنــد مسـتوى(.توجـد فــروق دالــة إحصــ1
  .)Moodle ودیل و المبرنامج الحاسوب (االختبار البعدي ل

) بین متوسط درجات التالمیذ في  0.05.  توجد فروق دالة إحصائیة عند مستوى(2
  .)Moodle المودیل برنامج الحاسوب (االختبار البعدي ل

ــــة إحصــــائیة  . 3 ــــروق دال ــــین متوســــط درجــــات المجمــــوعتین ال توجــــد ف ــــوع ب تعــــزى للن
   .Moodle )المودیلبرنامج الحاسوب (التجریبیتین قبل وبعد استخدام 
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) في الجوانب المعرفیة (التذكر،  0.05. توجد فروق دالة إحصائیة عند مستوى(4
برنامج الفهم ، التطبیق ، التركیب )بین متوسط درجات الطالب في االختبار الفبلي ل

  لصالح االختبار البعدي. )Moodle  المودیلب(الحاسو 
  منهجیة الدراسة: 

قیاس أثر البرنامج التعلیمي على تحصیل الطالب أهداف البحث  من كان لما   
شبه  المنهج فیها یستخدم أن رسة ا الد هذه اقتدت فقدوقدرتهم على ادارة تعلمهم الكترونیًا 

هذه  تتمثل ادواتاهداف البحث  الختیار فرضیات البحث والتحقق من  التجریبي
  واالختبار التحصیلي.) Moodle البرانامج الحاسوبي (مودیل  في الدراسة 

  

  تتحدد هذه الدراسة بالمجاالت التالیة :-حدود الدراسة: 
  

فــي تصــمیم Moodle تصــمیم برنــامج حاســوبي بنظــام المودیــل   -:  مجــال منهجــي
  .ف االول الثانويلكترونّي تفاعلي لمادة الحاسوب للصإكتاب 

  معلمي مادة الحاسوب وخبراء الحاسوب تكنولوجیا التعلیم. -مجال بشري: 
  .م2016-2014جراء هذه الدراسة في الفترة  إ سیتم -مجال زمني : 

  والیة الخرطوم -ني : مكامجال 
   -تعریف المصطلحات الدراسة:

  -:برامج الحاسوب.  1

ة تربویة االلكترونیة تشتمل على (النص المنهج اإللكتروني بأنه"وثیق )1(یُعرف .1
والصوت والصورة والحركة)تضم مجمل الخبرات التي سیتعلمها  التالمیذ 

  .بتخطیط من المدرسة وتحت إشرافها. وقد سماة الموسى (بالمنهج اإلنترنتي)
المنهج اإللكتروني( التكنولوجي) بأنه" مجموعة المواقف  )1(فیما یعرف .2

تي یستعان في تصمیمها وتنفیذها وتقویم أثرها، التعلیمیة التعلمیة ال
                                                

  .استخدام خدمات اإلتصال في األنترنت بفعالیة في التعلیم.المملكة العربیة السعودیة.م)2001الموسى ()  1(
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بتكنولوجیا التربیة ممثلة في الحاسوب التعلیمي والكتب المبرمجة والحقائب 
التعلیمیة وسائر أنواع التعلم الذاتي من أجل تحقیق أهداف محددة بوضوح 

  ،یمكن الوصول إلیها وقیاسها.
اإللكتروني تتضمن  بأنه : منظومة فرعیة من منظومة التعلیم )2(ویعرفة .3

مجموعة من الخبرات المترابطة والمتكاملة وظیفیًا تقدمها المدرسة 
للمتعلمین تحت إشرافها وفق خطة معینة باالعتماد على الوسائط 

حركة)من خالل وسائط اإللكترونیة مثل -صوت-صور-المتعددة(نصوص
الحاسب واالنترنت سواء قدمت داخل المدرسة أو خارجها لمساعدة 

المیذ على النمو الشامل في جمیع النواحي، وتعدیل سلوكهم طبقًا الت
  لألهداف التربویة.

یمكن تعریف البرنامج على أنه "مجموعة من التعلیمات واألوامر التي توضح    
للحاسب تسلسل الخطوات التي ینبغي القیام بها ألداء مهام معینة لحل المشكلة 

لبرنامج في الذاكرة الرئیسیة للحاسب لتوجهه المطروحة واستخراج النتائج. ویختزن ا
إلنجاز العملیات المطلوبة وتمكنه أیضا من إدارة ومراقبة وتنظیم مكوناته المادیة 

المقرر اإللكتروني أو كما یطلقون علیة المقرر اإللكتروني:  لتحقیق المهمة المطلوبة
في حزمة هو نظام معیاري یسمح بوضع محتویات المقرر معًا  SCORMاسكورم 

عبارة عن  يهوالبرامج   واحدة لتسهیل نقلها وتبادلها بین برامج التعلیم اإللكتروني
طار نظري منظم لمخططات تعلیمیة تعمل بمثابة البوصلة في  تصور مسبق ، وإ
المواقف التعلیمیة ، وجعل خطواته اإلجرائیة ومضامینه في نطاق استخدام المستحدثات 

  .تعلیم أكثر تفاعلیة ،و ارتباطًا بالعملیة التعلیمیةالتكنولوجــیة في مجال ال

                                                                                                                                          
براهیم ()  1(   .مرجع سابق.)م2001سعادة وإ

  .مطالب استخدام التعلیم اإللكتروني لتدریس الریاضیات.المملكة العربیة السعودیة.)ه1427الحربي()  2(
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  - :الحاسوب .2
عناصر الحركة والصورة والصوت ، من  إبرازهو جهاز تخصص تخصصًا عالیًا في 

، التي یضمنها هذا الجهاز ، من خالل  Multi Mediaخالل نظام للوسائط المتعددة 
 يح نظامه اإلتصالالتعلیمیة ویتی حاسوبمواد أصطلح على تسمیتها {برامج ال

}والتي یمكن بواسطتها  بالحاسوببمجموعة من األجهزة الحدیثة { الوسائل ذات الصلة 
معالجة النصوص والرسومات والصور  حاسوبتشغیله والتحاور معه ویتیح نظام ال

ویمكن بواسطته تخطیط وتصمیم وتنفیذ البرامج التعلیمیة وتقویمها وتقدیم التغذیة 
  .كن بواسطته التعلم ذاتیًا ، والتفاعل معهالراجعة ، كما یم

 -:)(Moodle المودیل   .1
  Moodleإن من أهم المنصات المستعملة في العالم المنصة اإللكترونیة مودل    

 Learning Management System (LMS)لتعلما إلدارة نظام نهبأ یعرَّف
 تفاعمیة یملتع مواقع إنشاء الطالب والمعلمین  منكل   یستطیع بیئة افتراضیةیعمل ك

یصمم  ألتمتة األنشطة التعلیمیة نظام تعلیمي تطبیقيوهو ایضًا  (Moodle) ةلفعا
تعلیمیة إلدخال الوظائف التعلیمیة الجدیدة علیها. وتشبه واجهة  منصة هیئة ى عل

كذلك فهو نظام مصمم على أسس تعلیمیة لیساعد مودل إلى حد بعید بوابات االنترنت 
معلمین) على توفیر بیئة تعلیمیة إلكترونیة ومن الممكن استخدامه بشكل المدربین (ال

مؤسسة أو عدة مؤسسات تعلیمیة  شخصي على مستوى الفرد كما یمكن أن یخدم 
وللدخول للمنصة ینبغي حیازة كلمة سر واسم مستعمل. هناك ثالث فئات أو تصنیفات 

لمین. لكل واحد من هذه لمستعملي المنصة: مسیر المنصة، فریق التنشیط والمتع
األصناف مساحة عمل وأدوات خاصة به. مسیر المنصة هو المسئول عن تثبیتها 
ضافة المقاییس علیها وفتح حسابات لفریق التنشیط والمتعلمین علیها، كما یمكنه  وإ
تغییر إعدادات الواجهة واأللوان المستعملة وغیرها. فریق التنشیط هو المسئول عن 

 االختبارات باستعمال مجموعة من األدوات تمكنه من وضع الدروسإعداد الدروس و 
بي.دي.أف، عرض تقدیمي باور بوینت،  على المنصة في مختلف النسق (نسق
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تطبیقات الفالش وهي ملفات منتجة ببرنامج فالش إلضافة تأثیرات الحركة على 
ال كالبرید تصالكائنات، فیدیو و غیرها) كما تتوفر في المنصة األدوات الخاصة باال

المودل بسهولة االستعمال و احتوائه على األدوات التي یتمیز  و االلكتروني والدردشة.
ویعرف نظام مودل  لتشاركي، یمكن تحمیله من خالل الموقعاتسمح بالعمل 

)Moodle دارة ) إجرائیًا في هذه الدراسة بأنه "برنامج متكامل مسئول عن تصمیم وإ
رونیة تبنته وزارة التربیة والتعلیم یضم العدید من الوظائف العملیة التعلیمیة اإللكت

  متمثلة في اختبارات ومنتدى وغرف حوار واختبارات واستبیانات وفصول افتراضیة.
  -: نهجيالتحصیل الم .2

ویقصد به مقدار المعلومات التي یكتسبها التالمیذ من خالل تعلمهم الموضوعات 
ن علیها في االختبار التحصیلي الذي یعد المنهجیة، وتقاس بالدرجات التي یحصلو 

  لذلك.
  - المرحلة الثانویة : .3

هي فترة التعلیم التي تتیح للتالمیذ الذین أكملوا مرحلة األساس وحصلوا على شهادتها 
  الث سنوات.بنجاح متابعة تنمیة معارفهم ومهاراتهم العلمیة ،ومدتها ث

  
   -مقرر الحاسوب  :  .4

اسیة لطالب الصف األول الثانوي، والذي أقره المركز هو عبارة عن وحدات مهنجیة در 
   .م2010القومي للمناهج والبحث التربوي بوزارة التربیة والتعلیم السودانیة في عام 
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