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 تحصيل في بورد البلاك نظام باستخدام التعليمية الموديولات أثر
  للتعلم والدافعية السعودية العربية المملكة جغرافية

 القصيم جامعة طلاب لدى

 البالكم الموديوالت التعليمية باستخدام نظا أثرهدف البحث إلى اختبار  :المستخلص -
للتعلم لدى طالب جامعة  والدافعيةبورد في تحصيل جغرافية المملكة العربية السعودية 

 ةالوحد) تم إعداد الموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد ،ولتحقيق ذلك .القصيم
الدافعية  ومقياس ،في جغرافية المملكة يواختبار تحصيل (،الثانية " سكان المملكة "

من طالب كلية  (11وضابطة  ،11تجريبية ) طالًبا (01) البحث من ينةم. وتكونت عللتعل
 ومقياسوتم تطبيق االختبار التحصيلي  .العلوم واآلداب بعقلة الصقور جامعة القصيم

ثم درست المجموعة التجريبية بالموديوالت  ،قبلياً  تينالدافعية للتعلم على المجموع
 ،بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية ،ردالتعليمية باستخدام البالك بو 
وأكدت النتائج على وجود فروق  ،الدافعية للتعلم بعدياً  مقياسوُطبق االختبار التحصيلي و 

في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي و  (1010) ذات داللة إحصائية عند مستوي 
  .الدافعية للتعلم لصالح المجموعة التجريبية مقياس

 . للتعلم الدافعية ،البالك بورد ،الموديوالت التعليمية :لمفتاحيةالكلمات ا -
 مقدمة:

التحصيل الدراسي من المواضيع التي نالت اهتمام الباحثين والمربين وذلك  يعتبر
والتي تعتمد  ،خالل المالحظات التي جمعوها حول التفاوت في درجة التحصيل بين الطلبة

. وفي رة وتدريب، وما يحيط به من ظروفلديه من خبرة ومها على قدرات الطالب وما
المنزل والمدرسة تنموا االتجاهات نحو التعلم والتحصيل فعندما يرحب اآلباء والمعلمين 

يعطون لهم رسالة واضحة حول أهمية  فإنهمبأسئلة األبناء ويشجعونهم على االكتشاف 
مادي ومعنوي والذي من شأنه تحقيق إلى جانب ما يمارسونه من تشجيع وتحفيز  ،التعلم

  .(1 ،7142 ،حدة) الرغبة والدافعية نحو التعلم
إذ ال تقل أهمية عن قدراته  ،دوافع المتعلم عوامل أساسية غاية في األهمية وتعد

 ،ألنه بدون الدافعية لن يبذل أي جهد في سبيل تعلمه ،ومهارات التفكير لديه ،العقلية
ن امتلك القدرة على فالدافعية إحدى  .(Child , 1986) الدراسة والفهم والتحصيل حتى وا 

حيث تدفع الفرد نحو بذل مزيد من الجهد والطاقة لتعلم مواقف  ،مبادئ التعلم الجيد
  .(7110 ،سليمان) أو حل المشكالت التي توجهه ،جديدة

أن الدافعية هى  (Litchfield & Newman , 1998) ليتشفيلد ونيومان ويرى 
وعلى المعلم أن  ،الرئيس لبذل أقصى الجهد والطاقة لتحقيق األهداف التعليميةالمحرك 

فيما يرى نيغوفان وبوجدان  .؛ وذلك لمهمته داخل الفصل البيمتلك مهارة إثارة دافعية الط
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(Negovan &Bogdan, 2013 )  أن الدافعية للتعلم من أهم العوامل النفسية التي
إثارتها لدى الطالب ؛ وذلك للحد من تشتت انتباهه، يجب على المعلم أن يعرف كيفية 

وأشار أمس  .والتزامه باألنظمة والتعليمات المدرسية ،التعليمية ودمجه في المهام
(Ames , 1992 )  أن الدافعية للتعلم تتمثل بانشغال الطالب ألطول وقت ممكن في

                                     .وااللتزام بالعملية التعليمية ،التعلم
للتطور المستمر في العملية التعليمية والذي نتج عنه أن نظرة المتخصصين  ونظًرا

حيث صار المتعلم هو محور  ،للعملية التعليمية بدأت تأخذ شكاًل مغايًرا للفترات السابقة
لذلك عمل  ،العملية التعليمية وأصبح دور المعلم يركز على التيسير والتوجيه واإلرشاد

تخصصون على إيجاد الجديد من الطرق واألساليب التي تعتمد أساًسا على فاعلية الم
ومن هنا ظهر مفهوم التعلم الذاتي كأحد الطرق الحديثة في  ،ودافعيته للتعلم علمالمت

والذي ابتكرت له أنظمة تدريسية عديدة لتحقيق أهدافه ومن هذه األنظمة  ،التعلم
 . (207 ،7141 ،غالب) التدريسية الموديوالت التعليمية

اتجه واضعوا المناهج المدرسية وبخاصة في الدول المتقدمة إلى بناء المناهج  لذلك
وتتيح الموديوالت  (،14 ،7110 ،)غنيم وشحاته يميةالمختلفة في ضوء الموديوالت التعل

والت التعليمية الفرصة لكل طالب لكي يتعلم الجزء من المادة الدراسية التي تتناولها المودي
حسب قدراته، وسرعته الخاصة في التعلم. وال ينتقل الطالب إلى دراسة جزء تاٍل من المادة 

 . (17 ،7112 ،الدراسية إال بعد أن يتقن تعلم الجزء السابق )الشربيني والطناوي 
أحد أساليب التعلم الذاتي التي تستخدم في كافة المستويات  ،يميةالتعل والموديوالت
 & Hamill, 1) وحتى عند التدريب قبل العمل وأثناءه ،لمراحل التعليميةالعمرية وجميع ا

Geer, h.,2000 , 112) 
مراعاة الفروق الفردية بين  :يميةالخصائص التربوية للموديوالت التعل ومن
والتحديد الدقيق للسلوك المبدئي  ،متعلم حالة خاصة في تعلمه كلواعتبار  ،المتعلمين

يجاب ،للتعلم الهادف والتغذية الراجعة  ،وتحقيق مبدأ التعزيز اإليجابي ،ية المتعلموا 
أو مع  ،وترابط الموديوالت نفسها ،وتكامل ،ووحدة ،والتعلم لإلتقان والتمكن ،المستمرة

  .(7111 ،عبدالرحمن) الموديوالت األخرى 
 التعليم مؤسسات تصاالتواال  المعلومات تقنية مجال في التطورالسريع ضع ولقد

 التطور، هذا يقدمها التي الكثيرة والفرص اإلمكانيات من لالستفادة كبير تحد   أمام العالي
 من ذلك في لما والتميز للنجاح أساسي مطلب في التعميم التقنية وسائل أحدث تبني وجعل
 من كثيًرا التقدم هذا مكن ولقد .والمؤسسي الفردي األداء مستوى  تحسين في بالغ أثر

 في الجامعة منسوبي لكافة والبحثية واألكاديمية التعليمية خدماتال قديمت من الجامعات
 بما مكان أي في أم المنزل في أم الجامعة حرم داخل ذلك أكان سواء تواجدهم أماكن
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 عن والتعليم اإللكتروني للتعلم واالعتماد الجودة لضمان والدولية الوطنية المعايير يراعي
 ،خضرة التعلم اإللكتروني بالك بورد )لًيا نظام إدار ؛ لذلك تستخدم معظم الجامعات حاُبعد

7147، 1) . 
: نظام معلومات إلدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية بورد والبالك 

ويتيح النظام فرص كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع  ،التعليمية في المؤسسة التعليمية
في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خالل هذا المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات 

النظام اإللكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة لالطالع على محتوى المادة العلمية 
للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره باإلضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة 

 . عةالمسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنو 
الموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك  أثرستهدف الباحث دراسة هنا ا ومن

للتعلم لدى طالب جامعة  والدافعيةبورد في تحصيل جغرافية المملكة العربية السعودية 
 . القصيم

 :مشكلة البحث
الحظ  ،فيمجالتدريسجغرافية المملكة العربية السعودية من خالل طبيعة عمل الباحث -

المستوى األول بكلية العلوم واآلداب  طالبل الدراسي والدافعية للتعلم لدىالتحصي انخفاض
 . بعقلة الصقور جامعة القصيم

ولظهور الموديوالت التعليمية ونظام البالك بورد وتعدد فوائدهما الكبرى في العملية  -
 الموديوالت عليةفقد وجد الباحث أن هناك حاجة لبيان فا ،التعليمية بمختلف جوانبها

 . التعليمية العملية فيالتعليمية باستخدام نظام البالك بورد 
الموديوالت  أثروفي حدود علم الباحث ُتعد هذه الدراسة أول دراسة تربوية تكشف عن  -

التعليمية باستخدام نظام البالك بورد في تحصيل جغرافية المملكة العربية السعودية 
  .للتعلم لدى طالب جامعة القصيم والدافعية

 :المشكلة تحديد -
الموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك  أثرما  :تم صياغة المشكلة في السؤال اآلتي  

للتعلم لدى طالب جامعة  والدافعيةبورد في تحصيل جغرافية المملكة العربية السعودية 
 ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية: ؟ القصيم

يوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد في تحصيل جغرافية المملكة المود أثر: ما 4س
 ؟ العربية السعودية لدى طالب جامعة القصيم
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للتعلم لدى  الدافعيةالموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد في  أثرما  :7س
 ؟ طالب جامعة القصيم

 :فروض البحث -
( بين متوسطي درجات طالب 1010مستوى )ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند  - 4

المجموعة التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي في مقرر جغرافية المملكة العربية 
 . السعودية بعد التدريس

( بين متوسطي درجات طالب 1010ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) - 7
لتعلم في مقرر جغرافية المملكة الدافعية ل مقياسالمجموعة التجريبية والضابطة على 

 . العربية السعودية بعد التدريس
 :أهداف البحث -
الموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد في تحصيل جغرافية  أثرالكشف عن  -4

         .للتعلم لدى طالب جامعة القصيم والدافعيةالمملكة العربية السعودية 
 . الدافعية للتعلم ومقياسي في مقرر جغرافية المملكة بناء وتقنين اختبار تحصيل -2
 : تكمن أهمية البحث في جانبين هما :أهمية البحث -

 : النظري  الجانب
للتعلم أحد أهداف التربية الحديثة التي تسعى إليها وزارة التربية  الدافعيةتمثل تنمية  -

 . التعليم في جميع دول العالم
ليمية بالخلفية النظرية حول التدريس بالموديوالت التع تزويد الباحثين والتربويين -

 .باستخدام نظام البالك بورد
اهتمام المعلمين والطالب إلى أهمية التدريس بالموديوالت  اليةتوجه الدراسة الح -

 والدافعيةالتعليمية باستخدام نظام البالك بورد بشكل عام وفاعليته في تحسين التحصيل 
 خاص. بشكلللتعلم 

 : الجانب التطبيقي -
بتبني نهج جديد  ،يمكن أن تفيد نتائج البحث مخططو المناهج الدراسية وكتب الجغرافيا -

  .الدراسية هجفي تأليف المنا
مساعدة القائمين على تدريس مقرر جغرافية المملكة العربية السعودية على انتهاج  -

  .لجغرافياأسلوب جديًدا بعيًدا عن النمطية التي ُعرف بها تدريس ا
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ثراء أفكارهم تنميةخبرات - ثارة دافعيتهم وا  وبناء  ،الطالب وتعديلها وصقل مواهبهم وا 
  .شخصية الطالب من جميع جوانبها

 بحث الحالي على الحدود التالية:يقتصر ال :حدود البحث -
  .هـ 4120/  4127: الفصل الدراسي األول الحدود الزمانية -4
 . العلوم واآلداب بمحافظة عقلة الصقور جامعة القصيم : كليةالحدود المكانية -7
 . االول المستوى : يقتصر على طالب الحدود البشرية -2
من مقرر جغرافية  ،"لسكان المملكة العربية السعوديةاحدود الموضوع: الوحدة الثانية " -1

  .المملكة
 :منهج البحث -
عداد : لوصف وتحليل األدبيات المنهج الوصفي التحليلي -4 ذات الصلة بمشكلة البحث وا 

 أدوات البحث وتفسير ومناقشة النتائج.
 امالموديوالت التعليمية باستخد أثرلقياس  :المنهج التجريبي بتصميمه شبه التجريبي -7

للتعلم لدى طالب  والدافعيةنظام البالك بورد كمتغير مستقل في تحسين التحصيل الدراسي 
  .تابعة كمتغيراتجامعة القصيم 

 : مواد وأدوات البحث -
  .ددليل الموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بور  -4
  .اختبار تحصيلي في مقرر جغرافية المملكة العربية السعودية -7
  .الدافعية للتعلم مقياس -2
 :مصطلحات البحث -
 :Educational Modules: ليميةالموديوالت التع -4
 ،تعليمية نموذجية مصغرة تسير وفًقا لسلسه من الخطوات وحدةالموديول التعليمي هو "   

وتبدأ بمجموعة من التعليمات الخاصة  ،تساعد المتعلم على تحقيق التعلم بطريقة ذاتية
ثم قدر من المادة  ،المراد دراسته عثم اختبار قبلي حول الموضو  ،بدراسة الموديول

يختار منها  ،ت لمصادر تعلم أخرى يعقبها مجموعة من األنشطة والتوجيها ،التعليمية
 ،7112 ،وينتهي باختبار بعدي " )اللقاني و الجمل ،استعدادهالمتعلم ما يناسب قدراته و 

447).  
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تعلم  وحدةعن  عبارة"  :الموديول التعليمي بأنه (70 ،7110 ،أبو الحمائل) وُيعر ِّف   
ن هذه الوحدة أهدافًا محددة، صغيرة، تقوم على مبدأ التعلم الذاتي وتفريد التعليم، وتتضم

وخبرات تعليم مقننة، يتم تنظيمها في تتابع منطقي لمساعدة المتعلم على تحقيق األهداف 
وتنمية مهاراته وفقًا لمستويات اإلتقان المحددة مسبقًا وبحسب سرعته الذاتية " )أبو 

  .(70، 7110 ،الحمائل
لتساعد طالب  ،يتم تصميمها ،ة مصغرةوحدات دراسي :وُيعرفها الباحث إجرائيًا بأنها   

اكتساب معارف  علىاألول من كلية العلوم واآلداب بعقلة الصقور جامعة القصيم  ى المستو 
ومهارات التعرف على األهداف السلوكية وتصنيفها، وفق قدراتهم واستعداداتهم وسرعتهم 

 . وبما يؤدي إلى تحقيق األهداف التربوية ،الخاصة
 :Blackboard Learn :البالك بورد -7
نظام إلدارة التعلم على اإلنترنت بعرض بعض  :أنهُيعرف الباحث البالك بورد إجرائًيا ب  

الموديوالت التعليمية التي يمكن للطالب الرجوع إليها في أي وقت سواء في الجامعة أو 
 . المنزل

 :motivation to learn :للتعلم الدافعية -2
الدافعية للتعلم بانها مثابرة الطالبة واستمتاعهم  (Gottfried , 1990) ُيعرف جوتفريد   

نجاز المها ،والتواصل في التعلم ،وحب االستطالع ،بالتعلم واالهتمام بكل جديد  ،الصعبة موا 
دراك الكفاءة والتفوق في األعمال التي يقومون بها   .وا 

وف التي تثير اهتمام الطالب مجموعة الظر  :وُيعرف الباحث الدافعية للتعلم إجرائًيا بأنها   
وتقاس بالدرجة التي  ،وتدفعهم إلى ممارسة أنشطة التعليم والتعلم المرتبطة بالجغرافيا

  .يحصل عليها الطالب في المقياس المعد لذلك
 :فية النظرية والدراسات ذات الصلةالخل -
 : Educational Modules :الموديوالت التعليمية -4
 : عليميمفهوم الموديول الت -

  :المربون الموديول التعليمي بتعريفات متعددة منها عرف
تعليمية  وحدة"  :الموديول التعليمي بأنه (07 ،7112 ،الطناوي الشربيني و ) عرف   

 ،تنظيمية قياسية مصغرة تقع ضمن مجموعة وحدات متتابعة يضمها برنامج تعليمي منظم
 رتبت وهندست لتحقيق أهداف تعليمية محددة ". 
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محددة ضمن مجموعة  ة" وحدة تعليمية مصغر  :بأنه (01 ،7110 ،الكسباني) وُيعرفه  
ن في مجموعها برنامجًا تعليميًا ُيْعَرُف  متكاملة ومتتابعة من الوحدات التعليمية التي تكو 
بالرزمة التعليمية، وهذه الوحدات تضم مجموعة من البدائل )أنشطة تعليمية( تساعد 

هداف تعليمية محددة بجهده الذاتي وحسب قدرته وسرعته الخاصة الطالب على تحقيق أ
ويتفاوت الوقت الالزم إلتقان الوحدة وفقًا ألهدافها  ،وتحت إشراف المعلم وتوجيهه

  .ومحتواها " 
تعليمية تصمم بطريقة  وحدة"  :الموديول التعليمي بأنه (7112 ،سالم) وُيعرف  

والمواد التعليمية والتي تسمح للمتعلم  ،الخبراتو  ،وتشمل مجموعة من األنشطة ،منظومية
وأهمية  ،األهداف اإلجرائية :وتضم المكونات التالية ،بالتعلم الفردي وفق سرعته الذاتية

 . والتقويم البعدي " ،البنائي لتقويموا ،والتقويم القبلي ،واألنشطة التعليمية ،دراسة الوحدة
 : خصائص الموديول التعليمي -
( 12-17 ،7110؛ غنيم وشحاته، 02 – 07 ،7112 ،الطناوي شربيني و حدد )ال   

  :خصائص الموديول التعليمي فيما يلي
  .الموديول التعليمي وحدة تعليمية متكاملة ومترابطة ذاتياً  يعد -
الموديول التعليمي الفروق الفردية بين المتعلمين، إذ يتعلم كل طالب وفقًا  يراعي -

  .في التعلملقدرته وسرعته الخاصة 
  .الموديول التعليمي بقدرته على الترابط الرأسي مع موديوالت أخرى  يمتاز -
الموديوالت التعليمية بقدرتها على التطوير المستمر من خالل اإلضافة أو الحذف  تتسم -

  .كلما تطلب األمر ذلك
  .ةالموديوالت التعليمية التكامل األفقي بين المواد الدراسية المختلف تحقق -
  .استخدام الموديوالت لتدريب المعلمين أثناء الخدمة لتزويدهم بمهارات معينة يمكن -
الموديوالت في عملية التقويم الذاتي، إذ يتعرف الطالب على مستواه عن طريق  تسهم -

  .مقارنة إجابته باإلجابة النموذجية في الموديول
  .الموديول مبدأ التعلم من أجل اإلتقان يحقق -
  .الموديوالت التعليمية لكل مراحل التعليم الجامعي والثانوي  تصلح -
  .المنهاج الموديولي الفرصة أمام الطالب للتعلم اإللكتروني يتيح -
الموديول التعليمي يجعل منه برنامجًا متكاماًل ابتداًء من تعليمات دراسة  تنظيم -

 . قويمومرورًا بأهدافه وختامًا بالت ،الموديول
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 : ات الموديول التعليميمكون -
 ،7142 ،؛ الجلحوي وسيالن21-02 ،7112اتفق كاًل من )الشربيني والطناوي،   

  :التعليمي في المكونات اآلتية الموديولعلى تحديد مكونات  (720 -221
  .تعليمات هامة - 7                .عنوان الموديول - 4
  .كار الفرعية للموديولاألف - 1                .أهمية الموديول - 2
  .االختبار القبلي - 2         .للموديول األهداف السلوكية - 0
  .محتوى الموديول - 0             .األنشطة المصاحبة - 7
  .إجابات االختبار - 41               .االختبار البعدي - 2
على  أثرها علىعرف وهناك بعض الدراسات التي اهتمت بالموديوالت التعليمية والت   

والتي استهدفت فاعلية  :(7112 ،محمد وحسن) دراسة :متغيرات متنوعة ومنها
الموديوالت التعليمية المصممة في اكتساب بعض المفاهيم الفنية والمهارات األدائية 

وتوصلت الدراسة  ،الخاصة بمكمالت الملبس )حقيبة اليد( لدى طالبات المرحلة الجامعية
موديوالت التعليمية في اكتساب طالبات الفرقة الثانية بقسم المالبس والنسيج إلى فاعلية ال

لبعض المفاهيم الفنية والمهارات األدائية الخاصة بمكمالت المالبس )حقيبة اليد(، لصالح 
 . التطبيق البعدي

استهدفت أثر تدريس برنامج في العلوم البيئية معتمد على  (Smith , 2010) ودراسة   
 ،والت للطالب في األقسام من غير التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية العلياالمودي

ويتألف البرنامج من خمسة  ،وقد أعد الباحث برنامًجا يتضمن مجموعة من القضايا البيئية
 ،ونقص الموارد الطبيعية ،والنمو السكاني ،موديوالت تعليمية تتناول التغيير المناخي

 ،وقد اتبعت جميع الموديوالت نفس التصميم األساسي ،ع الحيوي والتنو  ،وتدهور األرض
 ،والتساؤل ،والتحري حول العلوم األساسية المتعلقة ،ويتمثل في تقديم سؤال رئيس

وتضمنت جميع الموديوالت  ،المتعلم حول الموضوع المستهدف وقعاتوالمناقشة عن ت
أثبتت الموديوالت فعاليتها في وفد  ،ودراسات مسحية من تصميم الطالب ،تدريبات معملية

العلوم  نتقديم العلوم البيئية للطالب من غير التخصصات العلمية في إطار التكامل بي
  .وزيادة انتباههم نحو العلوم البيئية ،والفروع األخرى 

هدفت إلى التعرف على  (Stears, James , and Good , 2011) دراسة أما
لوم الفضاء من خالل تقويم موديول علم الفضاء في مجال ع ينمستوى مفاهيم العلمي

وتحديد مدى التغير في  ،المطبق في برنامج الشهادة العليا في التربية لمعلمي العلوم
 ،وأسباب التغير ؛ من خالل تطبيق استبيان قبلي ،مستوى الفهم لديهم خالل عملية التعلم

المستوى المفاهيمي لدى وقد أظهرت النتائج ضعف  ،ومقابالت شخصية ،واستبيان بعدي
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وتعديل التصورات  ،وضعف فاعلية الموديول في تحقيق التغيير المفاهيمي ،المعلمين
  .فيما يتعلق بمفاهيم علم الفضاء يهمالبديلة لد

استخدام  عليةهدفت إلى التعرف على فا (7142 ،الجلحوي و سيالن) ودراسة  
هداف السلوكية لدى طالب السنة الثانية الموديوالت التعليمية في تنمية مهارة تصنيف األ

ُطبق  ،طالًبا (14) وتكونت عينة البحث من ،عمران اليمن جامعةفي كلية التربية في 
 وأشارت النتائج إلى جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،عليهم اختبار تحصيلي

لتحصيلي بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار ا (1010)
  .التجريبية التي درست بالموديوالت التعليمية المجموعةلصالح 

 :Blackboard Learn :البالك بورد -7
التعليمية على الخط المباشر ومقرها واشنطن  للخدماتBlackboardإنتاج مؤسسة  من

النظام مهد الطريق أمام  أنRichard V. Draganويرى ريتشارد ف دراجان  ،العاصمة
وتأتي قوة هذا النظام في  .عبر الشبكات التدريبيةت لطرح برامجها التعليمية و المؤسسا

ليختار منها ما يناسب حاجته  (مؤلف البرنامج) تقديم عدد من الخيارات أمام المستخدم
فضاًل عن أن النظام يقدم  ،فهي تقدم مكتبة مكونة من نحو مائة من األزرار والقوالب

 .إمكانيات الشبكة مع زمالئه واالستفادة األكبر من أدوات تتيح للمتعلم التفاعل
 MSناحية أخرى يقدم النظام دعمًا لصيغ الملفات المختلفة كملفات برنامج  منو   

Wordملفات  وصيغةPDFباإلضافة إلى  .االلكتروني وتبادل الملفات عبر الشبكة للنشر
يتيح للمعلم تصميم أنواع ميزة أخرى تتمثل في تقديم نموذج لالختبار على الخط المباشر 

باقي النظم التي تم تحليلها في  عنBlackboardوقد تميز نظام  .مختلفة من االختبارات
لتقديم المقرر الدراسي الذي  خدامهاأنه يقدم نسخة مجانية من النظام يمكن للمعلم است

الل يرغب في وضعه على الخط المباشر على أن يكون هذا المقرر مجانيًا وأن يتم من خ
  .خادم النظام

لتي يقدمها الوظائف ا (22 -4 ،7147 ،خضر) حدد: نظام البالك بورد وظائف -
 :ينظام البالك بورد وه

تعلم أثناء ويقصد بها األدوات التي يتفاعل معها الم :توفير أدوات تفاعل المتعلم -4
 دراسته وهي كما يلي:

ر أو اإلخطارات أو اإلعالنات التي يريد هذه األداة للدارس آخر األخبا حتتي :. اإلعالناتأ
 . أن يرسلها أعضاء هيئة التدريس إلى
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تخبر هذه األداة المتعلم بتوقيتات األحداث المرتبطة بموضوع التعلم  :. التقويم الزمنيب
وتنبهه عندما يحين موعدها مثل المحاضرات واالجتماعات على الشبكة أو لقاءات وجهًا 

 . لوجه
كما أنها تتيح له تنظيم تلك  ،بر الدارس عما يجب أن يؤديه من مهامتخ :. المهامج

 . المهام حسب الموضوع أو وفقًا لرؤيته الشخصية
 . سواء في االختبارات المرحلية أو النهائية ديراتهتختص هذه المهمة بتق :. التقديراتد
كين في المقرر : تعمل هذه األداة على عمل دليل بالطالب المشار . دليل المستخدمينهـ

للطالب يضع فيه بيانات  يهو دفتر شخص :العناوين ودفتر .ليتعرفوا على بعضهم البعض
 . عن من يريد التواصل معهم من خالل النظام

: إن الوظيفة األساسية لنظام تقديم المواد التعليمية هي تقديم محتوى عرض المحتوى  -7
عرض  وظيفة Blackboardنظام  قدمدد يوفي هذا الص .المادة التعليمية إلى المتعلمين

وعندما يختار الدارس هذه  (Course Content) المحتوى ضمن خيار محتوى المقرر
 -:باستعراض المحتوى بالصور التاليةيقوم النظام  الوظيفة

 ،عرض المعلومات النصية مصحوبة بالصور والرسومات المتحركة وغيرها من العناصر -
 . لتربوي المطلوبومنظمة وفقًا للتنظيم ا

 . الوثائق والملفات المرتبطة بموضوع الدراسة -
 الكتب والمراجع المتاحة على الشبكة أو التي ينصح المعلم طالبه بقراءتها. -
 . الوصالت بالمواقع الهامة -
يتيح النظام ثالث طرق للتواصل بين الطالب بعضهم البعض وبين  :وظيفة االتصال -2

 الفصلو  ،النقاش ولوحات،إرسال واستقبال الرسائل البريدية :يليالطالب والمعلم كما 
 . االفتراضي

 motivation to learn :للتعلم: الدافعية -2
  :للتعلم الدافعيةمفهوم  -
طاقة أو محرك هدفها تمكين  :الدافعية للتعلم بأنها (Baron , 1998) ُيعرف بارون  

  .يقهاالفرد من اختيار أهداف معينة والعمل على تحق
مجموعة الظروف الداخلية والخارجية  :بأنها (Govern , 2004 ) وُيعرفها جوفرن   

عادة االتزان عندما يختل ،التي تحرك الفرد من أجل تحقيق حاجاته    .وا 
  :مجموعة من الخصائص منها للدافعية:للتعلم الدافعية خصائص -
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كد على أهمية الثواب والعقاب في تكتسب الدافعية من الخبرات التراكمية للفرد مما يؤ  - 
  .وتعديله وبنائه أو إلغائه ،إحداث تغيير في سلوك المتعلم

فقد يكون الدافع للتعلم إرضاء  ،ال تعمل الدوافع بمعزل عن غيرها من الدوافع األخرى  -
  .(21 ،7142 ،حدة) وقد يكون القبول االجتماعي ،للوالدين

  .الدافعية هى قوة ذاتية داخلية -
  .تتصل الدافعية بحاجات الفرد -
  .الدافعية محرك للسلوك -

  .(717 ،7110 ،الدافعية بعوامل داخلية أو خارجية )عبدالفتاح تستثار
؛ 74 ،7112 ،؛ معوض7110 ،اتفق كاًل من )حسين :للتعلم الدافعية تصنيف -

ير وغ شعورية) :على تصنيف الدوافع إلى (707 ،7112 ،؛ عبداللطيف7117 ،الوافي
  .(ودوافع ثانوية أوليةو  ،وواقعية خياليةو ، وفردية وجماعية، داخلية وخارجيةو  ،شعورية
الزعبي ) دراسة :للتعلم ومنها الدافعيةبعض الدراسات التي اهتمت بتحديد وتنمية  وهناك

دراسة للكشف عن أثر استخدام طريقة التعلم المتمازج في المدارس  (7147 ،وبني دومي
األردنية في تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات وفي دافعيتهم نحو 

 ،طالًبا وطالبة موزعين على أربعة شعب صفية (74) تكونت عينة الدراسة من .تعلمها
عن  الدراسة. وقد كشفت نتائج ضابطة مجموعة (22و)  ،مجموعة تجريبية (20) منهم

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين والمجوعتين الضابطتين في 
إضافة إلى عدم وجود فروق بين  ،التحصيل والدافعية ولصالح المجموعتين التجريبيتين

 الذكور واإلناث في التحصيل والدافعية.
الصف  بةمن أهدافها الكشف عن فاعلية استخدام طلدراسة  (7147 ،صالح) كما أجرى  

والتعرف  ،التاسع ألنشطة الويب كويست في إثارة العواطف األكاديمية نحو تعلم الرياضيات
 ،على آرائهم وتفضيالتهم فيما يتعلق باستخدام الويب كويست لوحدة الهندسة التحليلية

هم خبرة في التعامل مع طالًبا ممن لدي (02) وتم اختيار عينة قصدية تكونت من
وقد أظهرت النتائج عن وجود عواطف أكاديمية إيجابية متنوعة  .الصفحات االلكترونية

 . ن استخدام هذه الطريقة في التعلموانهم يفضلو ،عند تنفيذ أنشطة الويب كويست
اتفاقها  السابقة والبحوثمن الدراسات  يالحظ :تعقيب على الدراسات السابقة -

  :حول
 . ية الموديوالت التعليمية وجدواها في التعليم والتدريبأهم -
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تنوعتالدراساتالسابقةالتيهدفتإلىالتعرفعلىالموديوالت التعليمية في تنمية العديد من  -
 (Smith , 2010؛ 7112 ،محمد وحسن) المهارات ومنها دراسة

ن االختالف فيمـا بالرغم م للتعلم الدافعيةواهتمت العديد من الدراسات السابقة بتنمية  -
إال أنها اتفقت في كونهـا أظهـرت  للتعلم الدافعيةبينها في األسلوب المستخدم في تنمية 

؛  7147وبني دومي،  الزعبي) دراسةللتعلم ومنها  الدافعيةتأثيرًا إيجابيًا في تنمية 
  .(7147 ،الصالح

 والبحوثات الباحث من الدراس أفاد :جوانب االستفادة من الدراسات السابقة -
 في اآلتي: السابقة

 مشكلة البحث، وهدفه.  تحديد .1
  .المتبع في البحث الحالي واختيار التصميم التجريبي المناسب المنهج .2
 . السابقة والبحوثاإلحصائية التي استعملتها الدراسات  األساليبعلى  التعرف .3
 :مواد وأدوات البحث إعداد :إجــراءات البحث -
 :لعلمياختيار المحتوى ا -4
اختير المحتوى العلمي من مقرر جغرافية المملكة العربية السعودية المستوى األول تعليم   

" السكان في  الوحدة الثانية وقد اشتمل المحتوى العلمي على .بجامعة القصيم أساسي
  .المملكة العربية السعودية "

  :اتبع الباحث الخطوات التالية :إعداد الموديوالت -7
لى العديد من الدراسات السابقة الخاصة بالتعلم الذاتي وخاصة الموديوالت اطلع ع -

  .التعليمية
 اطلع على مقرر جغرافية المملكة العربية السعودية وحدد موضوعات الوحدة الثانية -

نمط الحياة  -توزيع السكان  -النمو السكاني ) السكان بالمملكة العربية السعودية
  .(تركيب السكان -بالمملكة وشكل العمران

وقد  ،موديوالت (1) إعداد الموديوالت في صورتها المبدئية للمجموعة التجريبية عددها -
واألفكار  ،و أهمية الموديول ،و تعليمات هامة، عنوان الموديول) :اشتمل كل موديول على

و األنشطة ، و االختبار القبلي ،للموديول و األهداف السلوكية ،الفرعية للموديول
  .(إجابات االختبار ،واالختبار البعدي ،محتوى الموديول ،لمصاحبةا
ولضبط هذا الموديوالت تم عرض على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال   

وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات والتي  ،المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس



 م 7147لسنة  يوليوالجزء األول(  471مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 - 121 - 

وتم رفعها  ،الحة لالستخدامص وبذلك أصبحت الموديوالت ،(4ملحق ) وضعت في االعتبار
  .على موقع البالك بورد لجامعة القصيم من خالل مقرر جغرافية المملكة العربية السعودية

 :االختبار التحصيلي لمقرر جغرافية المملكة العربية السعودية – 2
 –الفهم  –التذكر ) وياتيهدف االختبار: إلى قياس التحصيل الدراسي في مست -

 . الب المستوى األول تعليم أساسي بجامعة القصيم( لدى طالتطبيق
الوحدة الثانية السكان في المملكة العربية السعودية في  :تحديد مجال االختبار –

 -نمط الحياة بالمملكة وشكل العمران -توزيع السكان  -النمو السكاني ) الموضوعات
 . (تركيب السكان

 ةمن نوعي (40) و ،الختيار من المتعددسؤال من نوعية ا (40) من :ويتكون االختبار -
 ( درجة. 21) وبذلك تصبح الدرجة الكلية ،ولكل عبارة صحيحة درجة ،الصواب والخطأ

وتعديل صياغة بعض العبارات التي  ،وعرض االختبار على مجموعة من المحكمين -
ساب وح ،بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية باتثم حساب الث ،أشاروا إليها

 (4) وجدول (،7) وصورته النهائية ملحق .وهى مرتفعة (1007) وكانت قيمة الفاكرونباخ
 مواصفات االختبار التحصيلي. يوضح

 
 
 
 
 
 

 يوضح مواصفات االختبار التحصيلي. (4) جدول

 األهداف
 المحتوى 

مجموع  مخرجات التعلم
 األسئلة

الوزن 
 تطبيق فهم تذكر النسبي

 % 21 2 4 7 2 النمو السكاني

 % 72 7 7 4 1 توزيع السكان

نمط الحياة بالمملكة وشكل 
 العمران

2 7 4 2 71 % 

 %77 0 4 2 1 تركيب السكان
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  21 0 0 47 المجموع

 %411  % 42 % 77 % 07 الوزن النسبي

 :مقياس الدافعية للتعلم في مقرر جغرافية المملكة العربية السعودية– 1
 . الدافعية للتعلم لطالب المستوى األول بجامعة القصيم يهدف المقياس: إلى قياس -
وبني  الزعبيتحديد أبعاد المقياس: في ضوء األدبيات النظرية والدراسات والبحوث مثل ) –

تم تحديد محاور مقياس الدافعية نحو تعلم جغرافية ، (7147 ،؛الصالح 7147 ،دومي
والمسئولية في  ،و الدوافع الخارجية ،اتيةالدوافع الذ) :المملكة العربية السعودية فيما يلي

 . (والقلق بشأن تعلم الجغرافيا ،والثقة في تعلم الجغرافيا ،تعلم الجغرافيا
ة من األسئلة فالدوافع الذاتية محاور لكل محور مجموع (0) من :ويتكون المقياس -
في تعلم  والثقة (،1) والمسئولية في تعلم الجغرافيا (،2) و الدوافع الخارجية (،2)

عبارة بين  (71) أي أن المقياس يتكون من (1) والقلق بشأن تعلم الجغرافيا (1) الجغرافيا
 ،متردد ،موافق ،موافق بشدة) وتم صياغة خمس بدائل أمام كل عبارة .موجبة وسالبة

 (0 ،1 ،2 ،7 ،4) بحيث يكون التصحيح للعبارات الموجبة (،أرفض بشدة  ،أرفض
 . (471) وأعلى درجة (71) بحيث تكون أقل درجة (4 ،7 ،2 ،1 ،0) والسالبة

وتعديل صياغة بعض العبارات التي  ،وعرض المقياس على مجموعة من المحكمين -
وحساب  ،ثم حساب الثبات بعد تطبيق االختبار على العينة االستطالعية ،أشاروا إليها

 (7) وجدول (،2) لحقوصورته النهائية م .( وهى مرتفعة1021) وكانت قيمة الفاكرونباخ
  .أسئلة المقياسيوضح توزيع 

 
 

 . يوضح توزيع أسئلة مقياس الدافعية للتعلم (7) جدول
 تقيس التي المفردات المحاور م

 المهارات

 العدد

 2 2-0-1-2-7-4 الدوافع الذاتية -4

 2 47-44-41-2-0-7 الدوافع الخارجية  -7

 1 42-40-41-42 المسئولية في تعلم الجغرافيا -2
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 1 71-42-40-47 الثقة في تعلم الجغرافيا -1

 1 71 -72 -77- 74 القلق بشأن تعلم الجغرافيا -0

 71  اإلجمالي 

 :* الدراسة الميدانية
 :عينة البحث -4
طالًبا من طالب المستوى األول بكلية  (70تكونت عينة البحث االستطالعية من ) -

  .لقصيم بغرض تقنين أدوات البحثالعلوم واآلداب بعقلة الصقور بجامعة ا
طالًبا من طالب المستوى األول بكلية العلوم  (01تكونت عينة البحث األساسية من ) -

واآلداب بعقلة الصقور جامعة القصيم وتم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما كمجموعة 
صل الف) هـ 4120 – 4127في العام الدراسي  (، 11) واألخرى ضابطة (، 11) تجريبية

  .(الدراسي األول
  :إجراءات البحث األساسية وتشمل – 7
و مقياس الدافعية  ،االختبار التحصيلي) تم تطبيق أدوات البحث :التطبيق القبلي -أ  

قبل ) على طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في بداية الفصل الدراسي األول (للتعلم
 .وبيان مدى تكافؤ المجموعتين ،يةوذلك للحصول على المعلومات القبل (،التدريس

 (،بدأت عملية تدريس )الوحدة الثانية السكان في المملكة العربية السعودية:التدريس -ب
  .أسابيع (1) وقد استغرق التدريس

بعد االنتهاء من التدريس للمجموعتين )التجريبية والضابطة( تم  :التطبيق البعدي -ج  
  .وتم التصحيح (ومقياس الدافعية للتعلم –حصيلي االختبار الت) تطبيق أدوات البحث

( استخدم 42)اإلصدار  (SPSS)ببرنامج  الباحث استعان :األساليب اإلحصائية -د  
 (²η) ومعادلة مربع إيتا ،اختبار )ت( للعينات غير المرتبطة:الباحث األساليب التالية

  .لحساب حجم األثر
 :نتائج البحث ومناقشتها -

  :ج البحثنتائ :* أوالً 
( بين متوسطي 1010يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ال" :نتائج الفرض األول - 4

درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي في مقرر جغرافية 
والختبار هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت"  ."ة العربية السعودية بعد التدريس المملك
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 (.42) اإلصدار ال  Spss و ذلك عن طريق برنامج ،ن متوسطين غير مرتبطينللفرق بي
 .(2) فكانت النتائج موضحة في جدول

 . لالختبار التحصيلي بعد التدريسنتائج اختبار "ت"  (2) جدول
 المتوسط العدد المجموعة المستويات

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوي 
 الداللة

حجم األثر 
 ربع إيتام

 التذكر
 1072 40040 11 التجريبية 1000 دالة 71044 70 1072 41027 11 الضابطة

 الفهم
 1020 0007 11 التجريبية 1022 دالة 44020 70 1074 1010 11 الضابطة

 التطبيق
 1074 1047 11 التجريبية 1027 دالة 44022 70 1012 7027 11 الضابطة

الدرجة 
 الكلية

 4020 70071 11 التجريبية 1002 دالة 72047 70 4074 47021 11 الضابطة

 .وبذلك يمكن رفض الفرض األول .أن قيم "ت" دالة إحصائياً  (2) يتضح من الجدول   
( بين متوسطي درجات طالب 1010فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) يوجدويكون " 

ار التحصيلي في مقرر جغرافية المملكة العربية المجموعة التجريبية والضابطة على االختب
كما يتضح أن حجم األثر كبير جدًا  ،لصالح المجموعة التجريبية التدريسالسعودية بعد 

ويمكن تمثيل ذلك  .للموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد في تحسين التحصيل
 :بالرسم البياني التالي

 

التمثيل البياني لمتوسطي درجات طالب المجموعتين في االختبار التحصيلي بعد  (4) شكل
 . التدريس

( بين 1010يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) ال :نتائج الفرض الثاني - 7
للتعلم في  الدافعيةمتوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة على مقياس 
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". والختبار الفرض استخدم الباحث التدريس  بعدة السعوديةالمملكة العربي جغرافية مقرر
    :فكانت النتائج .اختبار "ت" للفرق بين متوسطين غير مرتبطين

 . لمقياس الدافعية للتعلم بعد التدريسنتائج اختبار "ت"  (1) جدول
 المتوسط العدد المجموعة المحاور

االنحراف 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستوي 
 داللةال

حجم األثر 
 مربع إيتا

الـــــــــــــــــــــدوافع 
 الذاتية

 1020 70007 11 التجريبية 1070 دالة 42072 70 7017 42027 11 الضابطة

الـــــــــــــــــــــدوافع 
 الخارجية 

 1000 70007 11 التجريبية 1070 دالة 40022 70 7077 42020 11 الضابطة

المسئولية في 
 تعلم الجغرافيا

 1001 40017 11 التجريبية 1020 دالة 47020 70 1070 47077 11 الضابطة

الثقة في تعلم 
 الجغرافيا

 1077 40017 11 التجريبية 1001 دالة 47000 70 1072 47040 11 الضابطة

القلــــق بشــــأن 
 تعلم الجغرافيا

 4042 42071 11 التجريبية 1070 دالة 40027 70 1002 42047 11 الضابطة

 4007 27070 11 التجريبية 1022 دالة 21040 70 2070 77007 11 الضابطة الدرجة الكلية

 .وبذلك يمكن رفـض الفـرض الثـاني .أن قيم "ت" دالة إحصائياً  (1) يتضح من الجدول     
( بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب 1010فـــرق دال إحصـــائيًا عنـــد مســتوى ) يوجـــدويكــون " 

ــ ــيللتعلم الدافعيــةاس المجموعــة التجريبيــة والضــابطة علــى مقي ــة المملكــة  ف مقــرر جغرافي
كما يتضح أن حجم األثر كبير  ،لصالح المجموعة التجريبيةالعربية السعودية بعد التدريس 

 .  في تنمية الدافعية للتعلم جدًا للموديوالت باستخدام نظام البالك بورد

ب المجموعتين في الدافعية للتعلم بعد التمثيل البياني لمتوسطي درجات طال (7) شكل
 . التدريس

  :مناقشة النتائج وتفسيرها :ثانياً 
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ى االختبار التحصيلي الفرض األول أداء المتعلمين عل فيما يتعلق بنتائج -4
 :بعد التدريس

( بين 1010يتضح من العرض السابق وجود فرق دالة إحصائيا عند مستوى )   
 يمية)التجريبية التي درست بالموديوالت التعل تينمتوسطي درجات طالب المجموع

الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة( على االختبار  -باستخدام نظام البالك بورد 
 (التطبيق –الفهم  -التذكر ) لصالح طالب المجموعة التجريبية في مستويات التحصيلي
وء اإلطار النظري ونتائج ويمكن تفسير ذلك في ض ،الكلية لالختبار التحصيلي والدرجة

المملكة العربية  يةحيث يرجع ذلك إلى أن تدريس جغراف .الدراسات والبحوث السابقة
  :بالموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد ساعد على السعودية

تحقيق مبدأ التعلم الذاتي وهذا يتفق مع االتجاه اإلنساني الذي نادى به روجرز  -
ي يؤكد ضرورة تركيز العملية التربوية حول المتعلم باعتباره محورها وزمالؤه، الذ

تاحة الفرصة له لتوجيه نفسه ذاتياً  ،وأساسها يتعلمه  نوحريته في تقرير ما يريد أ ،وا 
وتقويم نفسه بنفسه في مواقف تعليمية يشعر فيها باالطمئنان وعدم الخوف أو الرهبة من 

  .االختبارات
بصورة أكثر فاعلية من غيره من أشكال  ،التحصيل الدراسي عالج مشكلة انخفاض -

ألنه يركز على التعلم الذاتي والدراسة المستقلة ويعمق لدى  ،تفريد التعليم األخرى 
 . المتعلمين االتجاه نحو التعلم المستمر مدى الحياة

ء دراسته إذ يقوم الطالب بعدة أنشطة تعليمية مختلفة أثنا ،زيادة نشاط الطالب وفاعليته -
 للموديول. 

الموديوالت التعليمية  أثرواتفق البحث الحالي مع الدراسات والبحوث السابقة في   
 ،باستخدام نظام البالك بورد في تحسين التحصيل الدراسي ومنها دراسة )محمد وحسن

و  ؛الجلحوي Smith , 2010 ;Stears, James , and Good , 2011؛  7112
 (.7142 ،سيالن

الدافعية  مقياسيتعلق بنتائج الفرض الثاني أداء المتعلمين على  فيما -7
 :بعد التدريس  للتعلم

( بين 1010كما يتضح من العرض السابق وجود فرق دالة إحصائيا عند مستوى )   
)التجريبية التي درست بالموديوالت التعليمية  متوسطي درجات طالب المجموعتين

 مقياسعلى  (المعتادة يقةابطة التي درست بالطر الض - دباستخدام نظام البالك بور 
 ،و الدوافع الخارجية ،الدوافع الذاتية) الدافعية للتعلم لصالح طالب المجموعة التجريبية في

 (والقلق بشأن تعلم الجغرافيا ،والثقة في تعلم الجغرافيا ،والمسئولية في تعلم الجغرافيا
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ير ذلك في ضوء اإلطار النظري ونتائج ويمكن تفس ،للتعلم للدافعيةالكلية  والدرجة
 . الدراسات والبحوث السابقة

توفر الوقت  :ذلك إلى أن الموديوالت التعليمية باستخدام نظام البالك بورد  يرجع حيث
وتراعي  ،وأي مكان ،ويدرس في أي وقت ،ويبتعد فيها الطالب عن الروتين ،للمناقشة

وتجعل التعلم ذو معنى في  ،مشاركة اإليجابيةوتشجع على ال ،الفروق الفردية بين الطالب
بمهارات  ماموتزيد من االهت ،وتحقق الربط والتكامل بين المواد الدراسية ،حياة الطالب

ويصبح المعلم موجه  ،وتحفز التفاعل االجتماعي بين الطالب ،التفكير وأساليبه البحثية
 ومرشد ومشجع. 

مراعاة االحتياجات  :البالك بورد ساعدت علىكما أن الموديوالت التعليمية باستخدام   
ومقارنة انجازات  ،وتعدد األنشطة التي تتناسب مع ميول الطالب ،للمتعلمين فرديةال

  .الطالب من خالل مقارنة النتائج التي يتوصلون إليها تبًعا لمعايير تقييم واضحة
إمكانية  في( 7147 ،؛ الصالح 7147وبني دومي،  الزعبيويتفق البحث مع دراسة )  

  .للتعلم الدافعيةتنمية 
 
 :البحث توصيات -
ضرورة االهتمام بالموديوالت التعليمية كأسلوب تعليمي فعال يؤكد على جهد الطالب  -4

  .ونشاطه وتفاعله مع المواقف التعليمية
؛ لتدريبهم على استخدام نظام  ضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -7

؛ وكذلك تدريبهم على استخدام طريقة  د في تدريس المقررات الدراسيةالبالك بور 
  .الموديوالت التعليمية

ضرورة التركيز على األهداف السلوكية وأثرها وقيمتها في تنظيم وتوجيه المواقف  -2
  .التعليمية

بناء برامج تعليمية بطريقة الموديوالت التعليمية تساعد في إكساب الطالب المعارف  -1
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The effect of educational modules by using 
blackboard in Achievementthe geography of The 
Kingdom of Saudi Arabia and motivation to learn 

for the students of Qassim University 

Abstract: The aim of the study is testing the effect of educational 
modules by using blackboard in Achievementthe geography of 
The Kingdom of Saudi Arabia and motivation to learn for the 
students of Qassim University. To achieve this ; educational 
modules were prepared by using blackboard(unit 2 population of 
the Kingdom)and a test for Achievementthe geography of The 
Kingdom of Saudi Arabia and a test for motivation to learn. The 
research sample was formed of 80 students from Faculty of Arts 
and sciences Governorate of Oqlat Al-suqoor Qassim University 
(40 experimental and 40 normal)The two tests were applied 
previously on both groups. After that the experimental group 
studied by educational modules using blackboard and the normal 
group studied by the traditional method. Later the two tests were 
applied again , The results assured that there are differences with 
statistical significance at the level of (0.05) for the experimental 
group after applying the test of Achievementand the test 
motivation to learn.  

Keywords: Educational Modules, Blackboard Learn , 
motivation to learn. 

 
 

 


