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  :المستخلص
ّهدفت الدراسة لتعرف اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة 

تلك ّ، وتعرف الفروق في Blackboard [Bb]اإلسالمیة من خالل نظام البالكبورد 
الجنس، التخصص، المعدل (ًاالتجاهات وفقا لمجموعة من الخصائص لدى العینة 

ّ، كما تهدف لتعرف عالقة اتجاهات العینة بتحصیلهم الدراسي ووعیهم األخالقي )التراكمي
وقد تم استخدام المنهج الوصفي لهذه الدراسة، واستخدام . بعد انتهائهم من دراسة المقرر

) مقیاس اتجاه، اختبار تحصیلي، مقیاس وعي أخالقي(البیانات مجموعة من أدوات جمع 
وبعد جمع البیانات تم إجراء االختبارات . ًطالبا وطالبة) 577(على عینة مكونة من 

اإلحصائیة الالزمة، والوصول لمجموعة من النتائج، كان من أهمها إیجابیة اتجاهات 
 وعدم وجود فروق بین اتجاهاتهم ،(Bb)الطالب والطالبات نحو الدراسة من خالل نظام 

ترجع لخصائصهم، كما أثبتت عدم وجود عالقة بین تلك االتجاهات وكل من التحصیل 
) Bb(وأوصت الدراسة باالستمرار في العمل بنظام إدارة التعلم . الدراسي والوعي األخالقي

صصاتهم في تدریس مقررات الثقافة اإلسالمیة لطالب وطالبات جامعة الطائف بمختلف تخ
ومستویاتهم، واالستفادة من االتجاه اإلیجابي للطالب والطالبات في تقدیم ما یمكن أن 
یساعدهم على زیادة تحصیلهم الدراسي ووعیهم األخالقي في هذه المقررات، والتنبیه 
علیهم باستثمار اتجاههم اإلیجابي في رفع مستوى تحصیلهم الدراسي ومعدالتهم 

دراسة مجموعة من المقترحات البحثیة؛ كدراسة فاعلیة النظام في كما قدمت ال. التراكمیة
 .التحصیل

 الوعي ، التحصیل الدراسي، البالكبورد، الثقافة اإلسالمیة،االتجاه: الكلمات المفتاحیة
  .األخالقي
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Attitudes of Taif University Students towards Studying Islamic 
Culture Courses through the Blackboard Learning System and 

their relationship to their academic achievement and moral 
awareness  

Abdurazaq Owaid Athmali 
Curriculum and Educational department, Faculty of Education, 
Taif University, Taif, Kingdom of Saudi Arabia. 
Email: aathmali111@gmail.com 
Abstract: 
The study aimed to identify the attitudes of male and female 
students of Taif University towards studying the Courses of 
Islamic culture through the Blackboard system [Bb], and to 
identify the differences in those directions according to a set of 
characteristics of the sample (gender, specialization, grade point 
average). It also aims to know the relationship of sample trends to 
their academic achievement and moral awareness after they have 
finished studying the course. The descriptive approach has been 
used for this study, and a set of data collection tools (trend scale, 
achievement test, and moral awareness scale) was used on a 
sample of (577) students. After collecting and cleaning the data, 
the necessary statistical tests were performed, and a set of results 
was reached. Among the most it important were positive trends of 
male and female students towards studying through the (Bb) 
system, and the absence of differences between their attitudes due 
to their characteristics. It also demonstrated that there is no 
relationship between these attitudes and both academic 
achievement and moral awareness. The study recommended to 
continue to work with the Learning Management System (Bb) in 
teaching Islamic culture courses for students of Taif University 
students of various specializations and levels, and to benefit from 
the positive trend of male and female students in providing what 
could help them to increase their academic achievement and 
moral awareness in these courses, and alert them to invest in their 
direction Positive in raising the level of academic achievement and 
cumulative levels. The study also presented a set of research 
proposals, such as a study of the system's effectiveness in 
achievement. 
Keywords: trend, Islamic culture, Blackboard, educational 
achievement, moral awareness. 
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  :المقدمة
الحمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده؛ نبینا محمد وعلى آله 

  :وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد
فقد أنعم اهللا على بالدنا العزیزة إدراكها شرف الدعوة إلى اهللا والقیام بأمره، 

ئر اإلسالمیة ألبناء المجتمع، فكان األمر بتعلیم الدین م العقیدة والشعاوحرصها على تعلی
ًاإلسالمي في مختلف مراحل التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة نصا واضحا في النظام  ً

؛ حیث نصت ]2030رؤیة [ّاألساسي للحكم، وتجدد هذا األمر في الرؤیة الوطنیة الحدیثة 
رجع لكل األنظمة واألعمال والقرارات، حیاة للمجتمع، ومعلى أن اإلسالم ومبادئه منهج 

. المستهدفة في الرؤیةوجعلت القیم اإلسالمیة نقطة انطالق نحو تحقیق التنمیة الشاملة 
  ).https://vision2030.gov.sa/ar/node/49رؤیة (

ّوتحقیقا لما سبق أُقرت مواد للثقافة اإلسالمیة تدرس في مختلف الكلیات  ُ ٌ ً
واهتمت الكلیات . م في بناء هذا المجتمع وتحقیق أهدافهات السعودیة، تسهبالجامع

ُواألقسام الشرعیة المتخصصة ببناء هذه المواد وتدریسها، وعقد لتطویرها بعض الندوات 
واللقاءات التي تبحث في الرقي بتعلیمها، وكیفیة توظیف الوسائل الحدیثة في تدریسها بما 

 مقررات الثقافة اإلسالمیة في الجامعات قرارها، ففي ندوةیحقق الفائدة المرجوة من إ
ُالسعودیة، التي عقدت في رحاب جامعة الملك عبدالعزیز وردت توصیة باالستفادة من 
الوسائل الحدیثة في تدریس هذه المواد، وتوفیرها ألعضاء هیئة التدریس، وعقد لقاءات 

مدني، (هم لهم وفق احتیاجاتلتعریفهم بما ینبغي تدریسه للطالب وكیفیة تدریسه 
2006.(  

ُوقد استحدثت الكثیر من الوسائل واألدوات واألنظمة التعلیمیة، التي تم دمجها 
ًوعلیه؛ كان لزاما على أساتذة الثقافة اإلسالمیة . في األنشطة التعلیمیة لهذه المواد وغیرها
 امه في ذلك؛ نظامومما استجد وانتشر استخد. األخذ بها وتقدیم المحاضرات من خاللها

، حیث یعد هذا النظام من األنظمة التي )Blackboard [Bb]/ البالكبورد(إدارة التعلم 
تساعد الهیئة التدریسیة على تقدیم المواد الدراسیة من خالل األجهزة اإللكترونیة المختلفة 

راسي بطریقة تزامنیة وغیر تزامنیة، كما یمكن من خالل هذا النظام تمریر المحتوى الد
ح الفصول االفتراضیة، وتقدیم الواجبات المنزلیة واالختبارات، وفتح المنتدیات للطالب، وفت

  .والمناقشات حول الموضوعات الدراسیة
ًوغیره من األنظمة التعلیمیة المشابهة تحوال كبیرا ) Bb(ّویمثل نظام إدارة التعلم  ً

نات المحدودة في  والمكان واإلمكافي شكل العملیة التعلیمیة، حیث تجاوز بها حدود الزمان
النظام التعلیمي التقلیدي، وساهم في تذلیل عقبات التنقل والوقت والتكلفة واالرتباط 
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الوظیفي لدى كثیر من الطالب في أنحاء العالم، حتى أصبح هذا النوع من التعلیم 
ذا هو اإللكتروني من أبرز التغیرات في تعلم وتداول المعرفة في عصرنا الحاضر، وه

دیث لكثیر من الجامعات؛ التي تهدف من خالله لربط المجتمع بالمعرفة حیثما التوجه الح
  .وجدوا ومهما كانت ظروفهم

الثقة لدى كثیر من الجامعات والمؤسسات ) Bb(وقد نال نظام إدارة التعلم 
خدم ًالتعلیمیة في أنحاء العالم نظرا لما یقدمه من حلول تعلیمیة، تتمثل في واجهة مست

افتراضیة جیدة وأدوات تقییم للتعلم المتنوع، وكذلك إمكانیة تقدیم الدورات مریحة وفصول 
التدریبیة والمناهج الدراسیة من خالل أدواته المختلفة بمستوى كفاءة عالیة، وجمیع هذه 
األدوات تثیر اهتمام الطالب بالتعلم وتزید من وعیهم بالتعلم الذاتي، وهي في نفس الوقت 

  )Hui Liu, 2016. (التعاون بینهم وبین أساتذتهم وزمالئهم لدیهم التواصل وتعزز
إن الخصائص والمزایا الكثیرة لهذه النظم التعلیمیة اإللكترونیة الحدیثة لفت نظر 
المهتمین بالتعلیم، إذ رأوا فیها القدرة على الوصول لمعارف وأشخاص ومناطق لم یكن 

درة لجذب المتعلمین وزیادة مشاركاتهم ا وجدوا فیها القًمتاحا قبل ذلك الوصول إلیها، كم
وآرائهم والنقاش معهم، كما الحظوا فیها إمكانیة توظیف مختلف األجهزة اإللكترونیة 

وهذا كله یساعد ). 2010الحوامدة، . (المنتشرة بین الناس والقریبة منهم والمیسرة لهم
ًرا للزمن، وتوفیرا لفة، ویحقق اختصافي سرعة تحقیق األهداف الوطنیة والمجتمعیة المخت ً
  .للجهد والمال ألجل المساهمة في اقتصادیات المعرفة

ومع هذا التوجه التعلیمي الحدیث تبرز تساؤالت متعددة حول موضوعات من 
قبیل؛ جدوى هذه األنظمة التعلیمیة اإللكترونیة الحدیثة في تحقیق األهداف التعلیمیة 

هذه األنظمة من مدرسین وطالب ّى تقبل مستخدمي المختلفة في مجاالتها، ومد
للممارسات والتطبیقات الحدیثة التي فرضتها على المجتمع، ومستوى التحصیل العلمي 
المتحقق من خالل هذه األنظمة مقارنة بما كان علیه الحال في أنظمة التعلیم التقلیدي، 

نیة المعرفیة والوجداهذا باإلضافة لجدوى هذه األنظمة الحدیثة في بعض التفاصیل 
والمهاریة التخصصیة لبعض المجاالت؛ كدرجة الحس الوطني ومستوى الوعي األخالقي 

  .ومدى التمكن المهاري، وغیرها الكثیر
ًمع العلم أن كثیرا من الكلیات والجامعات ال تستطیع تقییم ما إذا كانت برامجها 

لم والخصائص  مهارات المتععززت) Bb(ومقرراتها المقدمة من خالل نظام إدارة التعلم 
الضروریة الكتساب المعرفة من خالل هذا النظام، كما ال یمكنها تحدید مدى استعداد 

 Politis & Politis(ودافعیة المتعلمین نحو مثل هذه األنظمة التعلیمیة اإللكترونیة 
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میة ، والتحقق من جدوى هذه األنظمة یعد من الوظائف المهمة للمؤسسات التعلی)2016
  . في تدریس المقررات الجامعیةقبل اعتمادها

ّومما سبق؛ انطلقت فكرة هذه الدراسة لتعرف درجة بعض المتغیرات ومدى 
ًانعكاس بعضها على بعض في ظل نظام تعلیمي حدیث أخذ باالنتشار سریعا في اآلونة 

 في األخیرة، بل أصبح هو األساس في تعلیم بعض المقررات الجامعیة، كما هو الحال
 الثقافة اإلسالمیة بجامعة الطائف، حیث بدأ تقدیم هذه المقررات لجمیع تدریس مقررات

، ولم یعد هناك خیار لعضو هیئة )Bb(كلیات الجامعة من خالل نظام إدارة التعلم 
التدریس والطالب في دراسة هذه المقررات بین طریقة التعلم بالمحاضرات التقلیدیة وطریقة 

ة عبر النظام اإللكتروني، وهذا التوجه ال یمكن الحكم الفصول االفتراضیالتعلم بمحاضرات 
  .ًعلى نجاحه لكونه حدیثا فحسب، بل ال بد من تقصي جدواه من خالل دراسة علمیة

  :تحدید مشكلة الدراسة
ّمن خالل المقدمة السابقة یمكن تحدید مشكلة الدراسة في الحاجة لتعرف 

ثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة  دراسة مقررات الاتجاهات طالب جامعة الطائف نحو
، وعالقتها بتحصیلهم الدراسي ووعیهم األخالقي، وذلك للتحقق من جدوى )Bb(التعلم 

هذا النظام في اكتساب االتجاهات والمعارف والمهارات المستهدفة من تقدیمها لهم، 
الدراسیة قررات في الفصول والمساعدة في رسم الخطط التطویریة لكیفیة تقدیم هذه الم

  .الالحقة
  :أسئلة الدراسة

ما اتجاهات طالب : یمكن إجمال مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

)Bb (وعالقتها بتحصیلهم الدراسي ووعیهم األخالقي؟  
  :وعة من األسئلة الفرعیة التالیةس مجملسؤال الرئیویتفرع عن ا

ما اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة  .1
 ؟)Bb(من خالل نظام إدارة التعلم 

ما عالقة اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة  .2
 لهم الدراسي؟بمستوى تحصی) Bb(اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

ما عالقة اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة  .3
  بمستوى وعیهم األخالقي؟) Bb(اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
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بین متوسطي درجات عینة ) 0.05(ًهل یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى  .4
 ؟)كور، إناثذ(الختالف الجنس الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع 

بین متوسطات درجات عینة ) 0.05(ًهل یوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى  .5
  الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف التخصص؟

بین متوسطات درجات عینة ) 0.05(ًهل یوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى  .6
  لتراكمي؟الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف المعدل ا

  :دراسةفروض ال
بعد اإلجابة عن السؤال األول ستتم اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالیة باختبار 

  :الفروض التالیة
) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : فرض السؤال الثاني

المیة بین اتجاهاتهم طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة اإلس
 .ومتوسطات درجات تحصیلهم الدراسي) Bb(ام إدارة التعلم من خالل نظ

) 0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : فرض السؤال الثالث
بین اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من 

 .القي األخدرجات وعیهمومتوسطات ) Bb(خالل نظام إدارة التعلم 
بین متوسطي ) 0.05(ًال یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى : فرض السؤال الرابع

  ).ذكور، إناث(درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف الجنس 
بین ) 0.05(ًال یوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى : فرض السؤال الخامس

  .جاه یرجع الختالف التخصصة على مقیاس االتمتوسطات درجات عینة الدراس
بین ) 0.05(ًال یوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى : فرض السؤال السادس

 .متوسطات درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف المعدل التراكمي
  :أهمیة الدراسة

  :تاليتتضح أهمیة الدراسة الحالیة في جانبیها النظري والتطبیقي كال
تتضح األهمیة النظریة لهذه الدراسة بإمكانیة إسهامها في تقدیم تغذیة : نظریةاألهمیة ال

راجعة إلدارة التطویر بالجامعة عن مدى جدوى استخدام هذا النظام في تقدیم مقررات 
الثقافة اإلسالمیة؛ بهدف تحسینه وتجویده، كما یمكن لهذه الدراسة أن تسهم في بیان 

رجات التعلم لطالب وطالبات الجامعة، والمتمثلة في نظام على جودة مختأثیر هذا ال
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ّالجوانب المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة، وتعرف طبیعة الدور الذي یقوم به هذا النظام وما 
شابهه من األنظمة في مقابل ما نسمعه من توجهات تدعو لألخذ بالتقنیات التعلیمیة 

ً الفئات الطالبیة األكثر قبوال للنظام، في تحدید_ كذلك _الحدیثة، وتتضح األهمیة النظریة
واألكثر استفادة منه في تحصیلهم الدراسي ووعیهم األخالقي في مقررات الثقافة اإلسالمیة 

 .على وجه الخصوص، وذلك من خالل خصائصهم الدیموغرافیة المختلفة
دة التطبیقي في مساعیمكن أن تسهم الدراسة الحالیة من جانبها : األهمیة التطبیقیة

أو ) Bb(أصحاب القرار لترشید قراراتهم حول اعتماد التوسع في تطبیق نظام إدارة التعلم 
التقلیص في تطبیقه في تدریس مقررات الثقافة اإلسالمیة، كما یمكن أن تسهم في 
مساعدة أعضاء هیئة التدریس في تقویم أدائهم التدریسي لمقررات الثقافة اإلسالمیة في 

دراسة من بیان التجاهات الطالب نحو الدراسة من خالل هذا النظام، ء ما تتوصل له الضو
بما یرفع من مستوى التحصیل ) Bb(ومساعدتهم لتوظیف أدوات نظام إدارة التعلم 

الدراسي والوعي األخالقي لطالب مقررات الثقافة اإلسالمیة، مع مراعاة أثر االختالفات 
  .تغیرینالدیموغرافیة على هذین الم

  :راسةحدود الد
  :یمكن تفصیل حدود الدراسة الحالیة كما یلي

ّاقتصرت الدراسة على تعرف االتجاهات لدى العینة نحو دراسة :  الحدود الموضوعیة:ًأوال
، كما شملت الحدود )Bb(مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

التجاهات والوعي تحصیل من جهة، واالموضوعیة كشف العالقة بین االتجاهات وال
األخالقي من جهة أخرى؛ كونهما من مستهدفات مقررات الثقافة اإلسالمیة، كما تم 
ًالنظر في هذه الحدود إلى مدى اختالف اتجاهات العینة تبعا الختالف بعض 

  ).الجنس، التخصص، المعدل التراكمي(خصائص أفرادها 
كانیة افتراضیة، تمثلت في األماكن دراسة على حدود ماقتصرت ال:  الحدود المكانیة:ًثانیا

التي یدرس فیها طالب وطالبات جامعة الطائف مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل 
وفي الغالب، فإن طالب وطالبات الجامعة هم من سكان ). Bb(نظام إدارة التعلم 

  .محافظة الطائف والقرى والهجر التابعة لها
سة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي لدراأجریت ا: نیةالحدود الزما: ًثالثا

  . ه1440/ 1439



   البالكبورد(ام إدارة التعلم ل نظاتجاهات طالب جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خال
   عبدالرزاق بن عویض الثمالي/د

  

 -187-

اقتصرت الدراسة على طالب وطالبات جامعة الطائف، المنتظمین :  الحدود البشریة:ًرابعا
في الجامعة أثناء الفترة الزمنیة لتطبیق الدراسة، وهم من مختلف كلیات الجامعة في 

  .طائفمقرها الرئیسي بمحافظة ال
  :اإلجرائیة لمصطلحات الدراسةالتعریفات 

هي المشاعر العمیقة لطالب وطالبـات جامعـة الطـائف نحـو دراسـتهم لمقـررات : االتجاهات
، والتــي یعبــرون عنهــا باســتجابتهم )Bb(الثقافــة اإلســالمیة مــن خــالل نظــام إدارة الــتعلم 

  .لعبارات مقیاس االتجاه المعد لهذه الدراسة
لمواد الدراسیة المضمنة مطالب علمیة لبعض الموضوعات  اهي:  اإلسالمیةمقررات الثقافة

ــة فــصول دراســیة ضــمن  ــي ثالث ــة الطــائف ف ــات جامع اإلســالمیة، والمقدمــة لطــالب وطالب
اإلعداد الثقافي لطالب الجامعة، وتشمل مقـرر أصـول الثقافـة اإلسـالمیة، ومقـرر األخـالق 

  .الموالقیم، ومقرر النظام االجتماعي في اإلس
هو نظام التعلم اإللكتروني الذي تستخدمه جامعة الطائف في إدارة ): Bb(بورد نظام البالك

العملیة التعلیمیة وتقـدیم بعـض المقـررات الدراسـیة، وتتـیح مـن خاللـه الكثیـر مـن األدوات 
التي تـسهم فـي التواصـل الفعـال بـین األسـتاذ والطالـب، كالحـصول علـى محتویـات المقـرر 

  .كترونيختباراته بشكل إلوواجباته وا
ّهو اإلدراك والشعور والقرارات القیمیة واألخالقیة التي یبدیها طالب : الوعي األخالقي َ

وطالبات جامعة الطائف في مواقف حیاتهم المختلفة بعد دراستهم لبعض مقررات الثقافة 
لمقیاس َ، والتي تظهر في إجاباتهم على ا)Bb(اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

  .كالمعد لذل
  :الخلفیة النظریة والدراسات السابقة

یعد تدریس الثقافة اإلسالمیة لطالب وطالبات التعلیم العالي من أولویات بناء 
ّالمجتمع المتماسك المتحضر؛ كونها تعزز لدیهم روح الهویة اإلسالمیة والوطنیة،  ّ

، )2007المالكي، (خرى وتساعدهم في تحقیق انفتاح إیجابي نحو ثقافات الشعوب األ
وهو ما تقوم به الجامعات في المملكة العربیة السعودیة من خالل تقدیم مجموعة من 
المقررات الثقافیة، التي تنطلق من الشریعة اإلسالمیة وتعالیمها وتوجیهاتها وأحكامها 

  .التي تغطي مختلف جوانب حیاة الفرد
ري المتداخل اث الحضاري والفكّوقد عرف األشقر الثقافة اإلسالمیة بأنها التر

والمترابط، الذي یختص به المسلمون في المجاالت النظریة والعملیة للفرد واألسرة 
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والمجتمع، ویشمل العقیدة والتاریخ والنظرة إلى الحیاة وكل ما یضبط حیاة المجتمع 
لعلمیة وعلیه؛ فالثقافة اإلسالمیة بمعناها العام هي تفاصیل الحیاة الدینیة وا). 2005(

  .یة واالجتماعیة الشاملة للمجتمع المسلمواالقتصاد
ویهدف تدریس الثقافة اإلسالمیة في المرحلة الجامعیة لمساعدة الطالب على 
التكیف مع ما حولهم وفق منهج اهللا عز وجل الذي ارتضاه لخلقه، والقائم على تنشئة 

). 2015، السنان( السامیة الفرد تنشئة سویة شاملة تدفعه للسلوكیات اإلیجابیة والقیم
ومن المعلوم أن تدریس أي مقرر ال یقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل یشمل الجوانب 

  .الوجدانیة والسلوكیة كذلك
ولذلك فإن أهداف تدریس مقررات الثقافة اإلسالمیة وغیرها من المقررات ال 

جاهات  ذلك إلى بناء اتتقتصر على تقدیم المعلومات للطالب والطالبات فحسب، بل تتجاوز
إیجابیة نحو تلك المقررات، تشمل موضوعاتها وطرق تقدیمها وأنشطتها التي تقدم من 

وهذه االتجاهات اإلیجابیة نحو المقررات أو من یقوم بتدریسها ). 2007المالكي، (خاللها 
  .تعزز الدافعیة لدى المتعلمین في دراسة هذه المقررات

یس مقررات الثقافة اإلسالمیة حكم على نجاح تدروعلى ذلك؛ فال یمكننا أن ن
بحصول الطالب على درجات عالیة في تحصیله الدراسي المعرفي، بل یجب أن تبني لدیه 
جوانب أخرى مرتبطة بهذه المقررات، وأهمها اتجاه الطالب نحو هذه المقررات بمكونات 

وكي، والتي اني والمكون السلاالتجاه الثالثة، والمتمثلة في المكون المعرفي والمكون الوجد
، وكذلك بناء الجانب )2015السنان، (تتفاعل فیما بینها لتعطینا الشكل العام لالتجاه 

  .المهاري المستهدف فیها
االتجاه "أن : وقد جاء في معجم مصطلحات التربیة بیان لمعنى االتجاه بالقول

ًیعبر عن سیر السلوك نحو وجهة معینة سیرا مستقرا ثابتا  ً ابهة، وهو لمواقف عدیدة متشً
حالة استعداد عقلي عصبي تم تنظیمها على أساس التجارب الشخصیة، وتعمل على 

، 2004" (توجیه استجابة الفرد لكل األشیاء والمواقف التي تتعلق بهذا االستعداد
لالتجاهات بأنها االستعدادات الوجدانیة التي ) 2011(ًوقریبا منه تعریف الجراح ). 46ص

ألشیاء التي یقابلها من خالل تجاربه وخبراته وتعلمه، وتساهم بشكل بها الفرد تجاه ایكتس
  . كبیر في تحدید سلوكه، كما یمكن من خاللها التنبؤ بمواقفه المستقبلیة

وتعد االتجاهات والقیم أسس السلوك األخالقي لدى الطالب، وهذا السلوك ال 
، ولذلك فإن قیاس )2018 عمرو والزغلول، (.ینفك عن الوعي والدافعیة األخالقیة لدیهم

مستوى الوعي األخالقي لدى الطالب والطالبات من مختلف أبعاده یعطي داللة على 
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مستوى الفائدة من دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة، ولهذا تم وضعه تحت القیاس في 
  .هذه الدراسة

التي تربیة اإلسالمیة إن الوعي بالمسائل األخالقیة هو أحد األهداف المحوریة لل
ًترتبط ارتباطا وثیقا بثقافة المجتمع المسلم الفاضل، وینعكس هذا الوعي في السلوكیات  ً
ّاألخالقیة التي یتبناها الفرد عند تعرضه لبعض المشكالت المختلفة التي تستوجب علیه 

 بدا كما أن ضعف الوعي األخالقي الذي). 1990العراقي، (االختیار بین بدائل متعددة 
ّأفراد المجتمع یعد تحدیا للتقدم المعرفي والحضاري في المجاالت التي ینتمون لدى فئة من  ً

ُ، وهذا مصداق لما سجل في حوادث التاریخ من تأكید )2018عمرو والزغلول، (لها 
  .ارتباط بقاء األمم وحضاراتها بأخالقهم وقیمهم

ي األخالقي سلوكیة یزید الوعوقد ثبت أن دراسة المبادئ األخالقیة وتطبیقاتها ال
لدى الطالب، وهو ما یساعدهم على التفكیر السلیم والقدرة على اتخاذ القرار الصائب في 

كما أن الطالب . ًالمواقف الحیاتیة المختلفة تبعا لما یحملونه من قیم ومبادئ أخالقیة
خالقیة ّأنفسهم وأساتذتهم في الجامعة یرون أن حاجتهم ماسة لدراسة القضایا األ

  ).2013محمد، (ا؛ كونها تساعدهم في بناء وعیهم األخالقي وسلوكهم السلیم وتطبیقاته
ّوقد عرف عمرو والزغلول الوعي األخالقي بأنه المشاعر والخیال والمعرفة 
العقلیة بمنظومة القیم واالستجابات المستحسنة في المواقف الحیاتیة المختلفة، والمنعكسة 

ومن خالل هذا ). 2018(ي تلك المواقف لوكیات الشخصیة فعلى االختیارات والس
ًالتعریف الشامل للوعي األخالقي یتضح لنا أن لهذا المفهوم أبعادا متعددة، یحتاج األستاذ 

ًإلدراكها واستهدافها في طالبه حتى یبني الوعي لدیهم بناء شامال راسخا ً ً.  
ه ثالثة تجاهات، فالوعي لإن ما قیل من تعدد أبعاد الوعي األخالقي قیل في اال

أبعاد، تتمثل في البعد المعرفي المعني باكتساب المعلومات عن القضایا األخالقیة 
وفلسفتها، والبعد الثاني هو البعد الوجداني المعني بالمیول نحو األخالق وتطبیقاتها، 

اجه الفرد والبعد الثالث هو البعد السلوكي المعني بالتصرفات في المواقف الحیاتیة التي تو
قیم والمبادئ األخالقیة، وهذا الوعي بأبعاده الثالثة ضروري لمواجهة الجوانب وفق ال

  ).2013محمد، (السلبیة الناتجة عن التطورات العلمیة في مختلف المجاالت 
لقد أدرك القائمون على رسم سیاسة التعلیم في وزارة التعلیم بالمملكة العربیة 

ة وتراثه األصیل الذي یمثل قاعدة أساسیة بثقافته اإلسالمیالسعودیة أهمیة ربط الجیل 
كما أدركوا أهمیة تزویده بالمعرفة التخصصیة في مختلف المجاالت . ٕلتمیزه وابداعه

مدركون ما یشوب هذه _ في نفس الوقت_العلمیة من مصادرها العالمیة المختلفة، وهم 
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ب تناولها بحذر افات أخالقیة توجمن مخالفات عقدیة وانحر_ ًأحیانا_المعارف العالمیة 
 .وتحصین الطالب ضدها

ومما یؤكد أهمیة تدریس مقررات الثقافة اإلسالمیة لجمیع الطالب في مختلف 
التخصصات هذا التطور التنافسي المتسارع في المجاالت العلمیة المتعددة، والذي وصل 

روحیة تجاوز الجوانب الببعض العلماء للتقلیل من االعتبارات األخالقیة والقانونیة، و
ًللبشر؛ سعیا منهم في تحقیق أفضل النتائج العلمیة، وهم بذلك یتغافلون عن التكامل 

، وهذا التكامل یوجب على )2013محمد، (الالزم بین العلم واألخالق لحمایة البشر 
المؤسسات التعلیمیة العنایة بتدریس القیم واألخالق بالتزامن مع تدریس التخصصات 

  .یة المختلفةالعلم
أهمیة تدریس القیم واألخالق في مقررات الثقافة اإلسالمیة بالمؤسسات إن 

التعلیمیة المختلفة یجب أن ینعكس في عنایة األساتذة بطرق وأسالیب ووسائل تقدیم هذه 
ُالمقررات، والتحقق من جدوى ما یستحدث منها ومناسبتها لطالبهم، كما ینبغي على 

نظم والمناهج التعلیمیة الحدیثة التي توجه ن تدرس فاعلیة الالمؤسسات التعلیمیة أ
أساتذتها الستخدامها في تدریس المقررات الدراسیة قبل التوسع فیها واعتمادها كنظم 

  .ومناهج رئیسة لتدریس تلك المقررات
ویعد إتقان أساتذة مقررات الثقافة اإلسالمیة بالطرق واألسالیب والنظم الحدیثة 

، ومن هنا؛ )2007المالكي، (لمهارات المختلفة لدیهم طالب على تنمیة امما یساعد ال
أن یكتسبوا مهارات هذه الطرق والنظم ویتحققوا من جدواها، _ قبل ذلك_فعلى األساتذة 

وهو جزء مهم من دورهم الوظیفي لیسهموا بفاعلیة في تحقیق أهداف المقررات التي 
والدراسة الحالیة جزء . تقدیمهاحوها ونحو طریقة ّیدرسونها وتنمیة االتجاهات اإلیجابیة ن

  .من هذا الدور الوظیفي
ومما استجد في التعلیم الحدیث هذه األنظمة اإللكترونیة التعلیمیة، كنظام 

 وغیرهما من أنظمة إدارة التعلم Jusur ونظام جسور Black Boardالبالكبورد 
)LMS( وهي اختصار لعبارة ،Learning Management Systemارة ، أو أنظمة إد

، وجمیعها Content Management Systemوهي اختصار لعبارة ) CMS(المحتوى 
محاوالت إلكترونیة تستهدف تقدیم التعلیم في صورة حدیثة وفعالة، وتحاول تجاوز الكثیر 

  .من العقبات التي تواجه التعلیم عن بعد
ي تحویل برامجها ّلقد بدأت الجامعات في مختلف أرجاء العالم بالتوسع ف

؛ في حین كان الهدف )ELS(األكادیمیة للدراسة من خالل أنظمة التعلم اإللكترونیة 
هو إتاحة فرص التعلم لألفراد ) اإللكتروني، غیر اإللكتروني(األولي من التعلیم عن بعد 
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ًالذین ال یجدون الوقت أو یعوقهم بعد المكان عن الدراسة وجها لوجه في الحرم الجامعي، 
ًب إجراء البحوث التي تقیس مدى فاعلیة هذه األنظمة، خصوصا أن وعلیه، فمن الواج

 ,Masino)ًتطبیقها قد یشعر المتعلم بالعزلة بسبب قلة التواصل وجها لوجه مع أستاذه 
2015).  

وقد أخذت كثیر من المؤسسات التعلیمیة في المملكة العربیة السعودیة بهذه 
اسیة، ومن تلك المؤسسات التعلیمیة عض المقررات الدرالنظم واعتمدتها في تدریس ب

جامعة الطائف، التي اعتمدت تدریس مقررات الثقافة اإلسالمیة وغیرها بأحد هذه النظم 
)Bb(ومن هنا جاء في أهداف . ، وتأمل من خالله تحقیق أهداف تلك المقررات الدراسیة

 مقررات ستهدفة عند تدریسهذه الدراسة قیاس تأثر مستوى مجموعة من المتغیرات الم
  . الثقافة اإلسالمیة من خالل هذا النظام

ویواجه تحقیق أهداف المقررات الدراسیة من خالل بعض األنظمة التعلیمیة 
الكثیر من العوائق التي تحد من فاعلیة هذه النظم في تحقیق تلك األهداف؛ كنقص 

، أو عائق لتدریس أو الطالبالتدریب والخبرة الالزمة في استخدامها من أعضاء هیئة ا
ضعف شبكة اإلنترنت، أو عدم وجود الحافز المشجع الستخدامها، أو بعض األعطال 

وهذا یوجب التنبه لهذه العوائق عند تفسیر ). El Zawaidy, 2014(الفنیة في النظام 
  .ُنتائج الدراسات حول هذه النظم

ث منذ ور التعلیم الحدیإن استخدام أنظمة التعلیم اإللكتروني الحدیثة إحدى ص
بدایة القرن الحالي لمواجهة التحدیات التعلیمیة المختلفة كاالنفجار المعرفي للمعلومات 

كما أن العدید من المؤتمرات العلمیة لنظم . وانتشار األجهزة اإللكترونیة بین الناس
ونشر ثقافة المعلومات أوصت باستخدام الوسائل اإللكترونیة الحدیثة في المجال التعلیمي، 

یم اإللكتروني لدى المجتمع بشكل عام ومنسوبي التعلیم على وجه الخصوص التعل
  ).2017الضالعي، (

ُویقصد بالتعلیم اإللكتروني تحویل المحتوى واألنشطة التعلیمیة التقلیدیة إلى 
ًمحتوى وأنشطة تعلیمیة إلكترونیة تفاعلیة، سواء كانت بطریقة متزامنة، یتواصل فیها  ً

 نفس الوقت، أو بطریقة غیر متزامنة، یتأخر فیها التواصل بین ستاذ مع طالبه فياأل
الرشیدي، (األستاذ وطالبه بحسب زمن وصول الرسالة وتلقیها من الطرف اآلخر 

، ویوفر هذا النوع من التعلیم الكثیر من المزایا التي تختلف من نظام إلكتروني )2016
  .آلخر

لمؤسسات التعلیمیة فتح المجال  اإللكتروني في اّإن هذا التحول نحو التعلیم
لكثیر من أفراد المجتمع الراغبین في مواصلة تعلیمهم، وحالت ظروف المكان دون تحقیق 
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ّكما أن هذا التحول فرض نفسه في ظل االنفجار المعرفي والتسارع التقني والطلب . رغبتهم
وساعد في . لیاتعض الجامعات والكاالجتماعي المتزاید للتعلیم مع محدودیة اإلمكانات لب

ّذلك تطور علم المناهج وطرق التدریس، وبروز صور ونماذج للتعلیم اإللكتروني 
  ).2015الحسین، (

ًوعندما شهد العالم تحوال كبیرا في العصر الحدیث نحو التعلیم اإللكتروني كانت  ًّ
ظامها ّهذا التحول في نّالمملكة العربیة السعودیة من بین الدول السباقة لالستفادة من 

ّالتعلیمي، إال أن هذا التحول یحتاج لتظافر جهود الباحثین من أعضاء هیئة التدریس 
وطالب الدراسات العلیا في مختلف التخصصات العلمیة لتقییم أداء أنظمة هذا التعلیم في 

  ).2018الضالعي، (تدریس المقررات، وقیاس نواتجه التعلیمیة 
في المؤسسات التعلیمیة توجیه الجهود علیم اإللكتروني إن من أهم أهداف الت

ٕوالمهارات نحو بناء مقررات دراسیة ونشرها إلكترونیا، وایجاد قنوات لالتصال والتقییم بین  ً
ویعد نظام إدارة التعلم اإللكتروني . أفراد العملیة التعلیمیة من أساتذة وطالب

 األهداف، والذي یتمیز نیة المحققة لهذهأحد النظم التعلیمیة اإللكترو) Bb/البالكبورد(
، حیث وجدوا أن الوقت الذي )2015عبدالعاطي، (بخصائص ضروریة للتعلم الفعال 

یقضیه الطالب في أنشطة التعلم من خالله ینعكس على مستواه التعلیمي بشكل إیجابي 
Korkofingas & Macri, 2013).( 

م في فتح آفاق ُمختلف نظمه یساهباإلضافة لما سبق؛ فإن التعلیم اإللكتروني ب
جدیدة أمام المتعلمین؛ لما یتیحه لهم من فتح نقاشات مع أفراد كثر من أماكن وثقافات 
متعددة، كما أنه یساعد في توفیر أدوات منافسة للجامعات أمام األسواق التعلیمیة 

یحتاج العالمیة، ویوفر مصادر دخل جید لهذه الجامعات، إال أن تحقیق هذه المزایا 
خداش ( مشاكل ومعوقات توظیف هذا النوع من التعلیم في الجامعات للوقوف على
  ).2006والحضرمي، 

إن من أبرز معوقات التعلیم اإللكتروني عدم توفر األدوات والمهارات التقنیة لدى 
المستفیدین من هذا النوع من التعلیم، مع ضعف الدعم التقني الذي یحصلون علیه من 

مون لها؛ وهذا یرجع للكلفة العالیة لتوفیر هذه األدوات تعلیمیة التي ینتالمؤسسات ال
والدعم الالزم للمستفیدین منها، كما أن ضعف الوعي بأهمیة هذا النوع من التعلیم مع 
ضعف الرغبة في تطویر المهارات التقنیة لدى البعض یعیق االستفادة الكاملة منه 

  ).2019الشمري، (
ّتعلیم، ویؤدي لتكون اتجاهات سلبیة فادة من أنظمة الومما یعیق عن االست

نحوها عدم معرفة الطالب واألساتذة بكیفیة استخدامها، وعدم وجود أدلة إرشادیة واضحة 
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، وبالتالي )2018الرویلي، (لهم، باإلضافة لعدم توفر أجهزة حاسب آلي لدى البعض 
لها مستفیدي كالت التي یتعرض ًفدراسة االتجاهات یعطي مؤشرا لحجم تلك العوائق والمش

  .أنظمة التعلیم اإللكتروني
ٕلقد حاول التربویون تجاوز عقبات التعلیم اإللكتروني وایجاد حلول لمشكالته منذ 
ظهوره، فنشأ من ذلك استخدام تقنیات ووسائل اتصال متنوعة وحدیثة تساعد في تصمیم 

ًالتعلیم وتقدیمه وادارته وتفعیل أنشطته وتقویمها بعید ت، وكان ذلك من ا عن تلك المشكالٕ
، Moodle، ونظام Virtual Classesخالل أنظمة تعلیمیة إلكترونیة متعددة، مثل نظام 

الرشیدي، (، التي أنتجتها شركات عالمیة Black Board، ونظام ShairPointونظام 
ولدینا هنا في المملكة نظام تدارس ونظام مجد، ونظام جسور الذي أنتجه ). 2016

  .علم اإللكتروني والتعلیم عن بعدلمركز الوطني للتا
الذي تعتمده جامعة ) Black Board/ البالكبورد(ویعد نظام إدارة التعلم 

الطائف في تدریس مقررات الثقافة اإلسالمیة أحد األنظمة التعلیمیة القویة التي تجاوزت 
لمؤسسات  األخرى، وساعد االكثیر من المشكالت الظاهرة في األنظمة التعلیمیة اإللكترونیة

التعلیمیة المختلفة في نشر التعلیم عن طریق اإلنترنت، حیث یتمیز هذا النظام بإمكانیة 
تقدیم التقییمات والتغذیة الراجعة السریعة عن االستفسارات، وبذلك یختصر الوقت والجهد 

 الرشیدي،(علیمیة الذي یقضیه األستاذ الجامعي في األعمال اإلداریة المرتبطة بالعملیة الت
2016.(  

) Bb/ البالكبورد(ّوقد عرفت الجامعة السعودیة اإللكترونیة نظام إدارة التعلم 
بأنه نظام إدارة تعلم المعلومات، ومتابعة الطالب، ومراقبة كفاءة العملیة التعلیمیة، یسمح 

لدراسیة ًللطالب بالوصول للمقرر الدراسي في أي زمان ومن أي مكان، سواء في القاعات ا
البالكبورد، مسترجع من (ا، ویؤمن لهم أدوات متنوعة للتفاعل والتواصل أو خارجه

https://www.seu.edu.sa/sites/ar/Pages/main.aspx.(  
بإمكانیة إدراج ملفات بصیغ مختلفة تغطي ) Bb(ّویتمیز نظام إدارة التعلم 

م الواجبات ات للطالب، وتقدیمحتوى المقرر الدراسي اإللكتروني، كما یمكن إنشاء اإلعالن
وتقییمها ورصد درجتها، واألهم من هذا كله أنه یتیح لألستاذ فتح قنوات تواصل وتفاعل 
ونقاش مباشر وغیر مباشر مع طالبه، وهذه میزة لهذا النظام، یتجاوز بها بعض سلبیات 

  .األنظمة األخرى
ها الفصول مجموعة من الوظائف، من أهم) Bb(ّویقدم نظام إدارة التعلم 

اضیة والمشاركة فیها مع التطبیقات المختلفة، كما تشمل تقدیم االختبارات الذاتیة االفتر
ٕوالقصیرة والنهائیة، وامكانیة تجمیع ملف ألعمال الطالب، وعرض السبورة والكتابة علیها، 
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وتناقل الملفات بین الطالب واألستاذ، كما یمكن لألستاذ القیام بجولة على الشبكة 
  ).2015الحسین، (به نكبوتیة برفقة طالالع

إمكانیة برمجة فترة عرض واستقبال الواجبات التي ) Bb(ویوفر نظام إدارة التعلم 
في تشجیع الطالب على التفاعل النشط _ كذلك_یحددها األستاذ لطالبه، ویساعد النظام 

اإلضافة ، هذا ب)2011الجراح، (بتقدیم مشاریع فردیة أو جماعیة والمناقشة حولها 
 فتح منتدیات وحلقات نقاش بین الطالب في المجموعة الواحدة أو بین الطالب إلمكانیة

  .في مجموعات مختلفة، وكذلك إمكانیة استضافة أساتذة أو متحدثین من خارج الجامعة
ومع األهمیة الكبیرة واالنتشار الواسع للتعلیم اإللكتروني، واستخدام نظام إدارة 

دة؛ یتوجب إجراء دراسات علمیة لتعرف اتجاهات معیة متعدررات جافي مق) Bb(التعلم 
ًالمستفیدین من هذا النظام، سواء كانوا طالبا أو أعضاء هیئة تدریس  ، )2019الشمري، (ً

وهذا ما تقوم به . وذلك حتى یمكن التنبؤ بمدى تحقق االستفادة المنشودة لهذه المقررات
عة الطائف نحو دراسة مقررات اهات الطالب بجامّالدراسة الحالیة في السعي لتعرف اتج
  .الثقافة اإلسالمیة من خالل هذا النظام

واتجاهات الطالب الالزم دراستها هي استعدادات وجدانیة مكتسبة یتحدد من 
خاللها سلوك الفرد تجاه األشیاء التي یقابلها، ویمكن تكوینها من خالل المواقف والتجارب 

الجراح، ( التنبؤ بالسلوك المستقبلي للفرد فقیاسها یساعد فيالتي یمر بها، وبالتالي 
ٕواذا اجتمع قیاس االتجاهات نحو المقرر الدراسي مع المخرجات المختلفة ). 2011

ّاألخرى أمكن الخروج بتصور شامل لجدوى تدریس المقرر من خالل نظام إدارة التعلم 
)Bb.(  

  :الدراسات السابقة
دراسة ینبغي استعراض أهم لنظریة لموضوع الوحتى یمكن اكتمال الخلفیة ا

ومن هذه الدراسات دراسة . الدراسات السابقة التي تناولت بعض جوانب الموضوع
ّالتي هدفت لتعرف اتجاهات المتدربین نحو مقرر الثقافة اإلسالمیة ) 2015السنان، (

 اتجاهات ّوعالقته بالتدین والرضا عن الحیاة والتحصیل، ومعرفة مدى وجود فروق بین
وقد تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي واستخدام مقیاس . وبعض المتغیراتالعینة 

وتم التوصل لمجموعة من النتائج، كان من أهمها أن اتجاهات المتدربین . لجمع البیانات
ّإیجابیة نحو المقرر، وأن هناك ارتباط إیجابي بین مستوى االتجاه وكل من التدین والرضا 

تیجة عدم وجود فروق بین اتجاهات العینة أو تدینهم أو رضاهم ل، كما أظهرت النوالتحصی
وقد أوصت الدراسة باالهتمام بمحتوى وأهداف مقرر الثقافة . عن الحیاة ترجع لجنسهم

اإلسالمیة وربطها بواقع المتدربین، وضرورة قیاس االتجاهات نحو المقرر بشكل دوري، 
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ة االتجاه بمجموعة من المتغیرات، قترحت دراسة عالقوا. وكذلك قیاس السلوك الدیني
  .ّوقیاس أثر أسلوب تعلیم مقرر الثقافة اإلسالمیة على التدین والتحصیل

ّلتعرف اتجاهات طالب كلیات ) 2007المالكي، (وفي نفس السیاق جاءت دراسة 
ألستاذ المعلمین نحو استراتیجیات تدریس الثقافة اإلسالمیة القائمة على كل من نشاط ا

واستخدم لذلك المنهج الوصفي، وأعد لذلك . على نشاط الطالب والمشتركة بینهماوالقائمة 
وقد توصل لمجموعة من النتائج، جاء أهمها أن الطالب یفضلون . مقیاس اتجاه واستبانة

االستراتیجیات القائمة على االشتراك في الجهد بین األستاذ والطالب، یلیها االستراتیجیات 
ًاذ، ولم تظهر في الدراسة فروقا في استجابات العینة تتعلق مة على جهد األستالقائ

وأوصت الدراسة باستخدام االستراتیجیات المشتركة في الجهد بین األستاذ . بخصائصهم
  .والطالب، والعمل على دعم اتجاهات الطالب نحو طرق تدریس مواد الثقافة اإلسالمیة

استراتیجیات التعلیم یئة التدریس نحو وبخصوص اتجاهات الطالب وأعضاء ه
التي استخدمت المنهج الوصفي ) 2017الضالعي، (اإللكتروني بشكل عام جاءت دراسة 

لذلك، وجمعت البیانات من عینة الدراسة من خالل استبانة، وتوصلت لمجموعة من 
النتائج، كان من أهمها وجود اتجاهات إیجابیة لدى طالب الجامعة وأعضاء هیئة 

م اإللكتروني، وتوقعهم زیادة التحصیل الدراسي من خالل هذا النوع تدریس نحو التعلیال
من التعلیم، في مقابل سلبیة اتجاهاتهم نحو دورها التربوي على وجه الخصوص، كما 

وقد أوصت . وجدت الدراسة عدم اختالف في اتجاهات الطالب ترجع لتخصصاتهم العلمیة
  . التعلیم اإللكتروني واالتجاه نحوهراسات حول فاعلیةالدراسة بإجراء المزید من الد
لتتعمق في دراسة التعلیم اإللكتروني، ) 2018المبارك، (وقد جاءت دراسة 

على اتجاهات الطالب وتحصیلهم ) المدمج، والداعم(وتكشف أثر نمطین من أنماط التعلم 
ت وات لجمع البیاناوثالث أد) الوصفي، والتجریبي(واستخدمت لذلك المنهجین . المعرفي

وأسفرت نتائج الدراسة عن اتجاهات ). مقرر إلكتروني، مقیاس اتجاه، اختبار تحصیلي(
إیجابیة مع عدم وجود فروق في االتجاهات والتحصیل بین مجموعتي الدراسة باختالف 

وأوصت بتدریس جمیع . نمطي التعلم في مستوى االعتماد على نظام التعلم اإللكتروني
علم اإللكترونیة إذا أثبتت الدراسات وجود اتجاه إیجابي ن خالل أنظمة التالمقررات م

  .نحوها
وعند االطالع على الدراسات التي تناولت اتجاهات الطالب نحو أحد أنظمة التعلم 

التي استخدمت ) 2011الجراح، (نجد دراسة ) Bb(اإللكتروني، وهو نظام إدارة التعلم 
تجاهات لدى طالب الدبلوم العالي في ّ في تعرف هذه االالمنهج الوصفي وأداة االستبانة

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بالجامعة األردنیة، وتوصلت إلى وجود اتجاهات إیجابیة 
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لدیهم نحو استخدام البالكبورد في تعلمهم، وأنه ساعدهم في تسهیل عملیة التعلم 
ٕة واجراء مزید ي مثل هذه األنظموأوصت بضرورة تبن. والمشاركة الصفیة وزیادة تحصیلهم

  .من الدراسات حول استخدام هذه البرمجیة في التدریس للتأكد من فاعلیتها
ّالتي هدفت لتعرف اإلیجابیات ) Hamad, 2017(ومثلها في النتیجة دراسة 

وتأثیره ) Bb(والسلبیات التي یراها األساتذة والطالب عند استخدامهم لنظام إدارة التعلم 
. قد تم استخدام المنهج الوصفي وأداتي االختبار واالستبیانو. ج تعلم الطالبعلى نتائ

وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج، من أهمها أن الطالب یرون أنهم یحملون 
ألنه یمكنهم من الحصول على المحاضرات ) Bb(اتجاهات إیجابیة نحو نظام إدارة التعلم 

 زمالئهم في المدونات، كما  التعلم من أخطاءالمسجلة في حال تغیبهم، ویساعدهم في
توصلت الدراسة إلى أن الطالب یتعلمون وفق أسالیبهم الخاصة في هذا النظام ویشعرون 
باالعتمادیة واألمان أثناء اتصالهم مع أساتذتهم، ویحصلون على تغذیة راجعة سریعة عن 

لجوانب لشبكة یعتبر من اكما أظهرت النتائج أن الوصول السيء ل. أسئلتهم واختباراتهم
  .السلبیة للنظام

التي ) Sawaftah & Aljeraiwi, 2018(وفي نفس السیاق جاءت دراسة 
، وما )Bb(استهدفت دراسة اتجاهات طالب مقرر الفیزیاء نحو استخدام نظام إدارة التعلم 

 .إذا كانت اتجاهاتهم تختلف باختالف الجنس أو باختالف مستوى مهارات الحاسب اآللي
وتوصلت إلى أن العینة یحملون . لمنهج الوصفي وأداة االستبانةواستخدمت لذلك ا

اتجاهات إیجابیة نحو النظام المستخدم، كما توصلت إلى عدم وجود فروق بین اتجاهاتهم 
یمكن أن تعزى إلى الجنس، إال أنها أظهرت وجود فروق في تلك االتجاهات تعزى لمستوى 

  .مهارات األعلىلح الطالب ذوي المهارات استخدام الحاسب لصا
 اللذین (Carvalho & Silva, 2011)وفي مجال المقارنات جاءت دراسة 

قاما بإجراء مقارنة بین اتجاهات الطالب نحو نظامین إلكترونیین تعلیمیین مختلفین، هما 
. ، واستخدمت لذلك المنهج الوصفي وأداة االستبانة(Moodle) ونظام (Bb) نظام

، )Moodle(على ) Bb(من الطالب یفضلون نظام ) ٪46.5(راسة إلى أن وتوصلت الد
لیس لدیهم تفضیل بین ) ٪20(وما یقرب من  ،)Moodle(نظام ) ٪34.7(ّبینما فضل 

النظامین، وعزت الدراسة هذا التفضیل لمستوى المشاركة التي تتاح للطالب مع أساتذتهم 
  . آلخرفي المقررات التي یدرسونها واختالفها من نظام

في مقابل نظام تعلم ) Bb(اتجاهات الطالب نحو نظام إدارة التعلم وبمقارنة 
دراسة لذلك مع ) 2015الحسین، (أجرى ) Tadarus(إلكتروني آخر، وهو نظام تدارس 

واستخدم لذلك . قیاس التحصیل الدراسي لعینة الدراسة في مقرر المناهج وطرق التدریس
وأظهرت النتائج اتجاهات . ختبار التحصیليي االستبانة واالالمنهج الوصفي التحلیلي وأدات
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ًإیجابیة لدى العینة نحو الدراسة بنظامي التعلم اإللكتروني، كما أظهرت النتائج ارتفاعا 
  .ًمتوسطا في التحصیل الدراسي بشكل عام، وزیادة تحصیل الطالبات على الطالب

المقارنات في مجال ) Mabrouk & Genedy, 2018(وتوسعت دراسة 
فت المقارنة بین مجموعتین من الطالبات، إحداهما تدرس باستراتیجیة الصف فاستهد

واألخرى بالطریقة التقلیدیة، وذلك في تحصیل مهارات ) Bb(المقلوب من خالل نظام 
واستخدمت لذلك المنهج التجریبي وقائمة . العمل الفني واتجاهاتهن نحو تلك المهارات

في تطویر المهارات ) Bb(جها إلى فاعلیة نظام وتوصلت نتائ. وقفللمراقبة ومقیاس للم
  .المستهدفة من المقرر، وكذلك فاعلیته نحو اكتساب اتجاهات إیجابیة نحو المهارات

ّالتي هدفت لتعرف فاعلیة تدریس ) 2015العبدالكریم والرویس، (ومثلها دراسة 
 تحصیل الطالبات على) Bb( التعلم من خالل نظام إدارة) مقدمة في التعلم والتعلیم(مقرر 

واتجاهاتهن نحو النظام، واستخدمت لذلك المنهجین الوصفي وشبه التجریبي مع أداتي 
وتوصلت إلى فاعلیة تدریس المقرر من خالل نظام . مقیاس االتجاه واالختبار التحصیلي

دیهن نحو في زیادة تحصیلهن الدراسي وبناء االتجاهات اإلیجابیة ل) Bb(إدارة التعلم 
ومثلها في الهدف والنتیجة دراسة . إذا تم تفعیل األدوات التفاعلیة المتعددة فیهالنظام 

  ).ًریادة األعمال إلكترونیا(التي تم تطبیقها على مقرر ) 2018القطعان، (
) (Hurlbut, 2018وفي نفس السیاق مع اختالف النتیجة جاءت دراسة 

 في دورة للتنمیة البشریة على )Bb(دارة التعلم ّلتعرف فاعلیة التدرب من خالل نظام إ
واستخدم لذلك المنهج التجریبي، . الدرجات التحصیلیة للمتدربین واتجاهاتهم نحو النظام

) ًوجها لوجه(حیث قام بتقسیم المتدربین إلى مجموعتین؛ إحداهما تدربت بالنظام التقلیدي 
موعة التي تدربت  إلى أن المجتوصلو). Bb(واألخرى تدربت من خالل نظام إدارة التعلم 

ًبالنظام التقلیدي حصلت على متوسط درجات أعلى قلیال من متوسط الدرجات التحصیلیة 
، كما توصل إلى أن الطالب في )Bb(للمجموعة التي تدربت من خالل نظام إدارة التعلم 

ظام الذي تعلموا كانوا أكثر إیجابیة في اتجاهاتهم نحو الن) Bb(مجموعة نظام إدارة التعلم 
  .من خالله

لتقارن ) 2011مزروع، (أما في جانب التحصیل الدراسي فقط؛ فجاءت دراسة 
من خالل دراستهم بالنظام التقلیدي أو بنظام ) 2اقتصاد(بین تحصیل الطالب في مقرر 

وتوصلت في . ، واستخدم لذلك المنهج التجریبي واالختبار التحصیلي)Bb(إدارة التعلم 
كانوا أكثر ) Bb(نتائجها إلى أن مجموعة الطالب الذین درسوا من خالل نظام إدارة التعلم 

ًتحصیال من مجموعة الطالب الذین درسوا بالنظام التقلیدي، وازداد التحصیل لدیهم تبعا  ً
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. صول االفتراضیة ومشاركتهم الفاعلة في المحاضرةالنتظامهم في حضور محاضرات الف
  .وأوصت الدراسة بالتوسع في استخدام هذا النظام، ودراسة اتجاهات الطالب نحوه

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتبین من مجمل الدراسات السابقة إیجابیة اتجاهات الطالب نحو االستراتیجیات 

ًالب واألستاذ سواء كانت تقلیدیة أو إلكترونیة، التدریسیة المشتركة في الجهد بین الط
في بناء االتجاهات اإلیجابیة نحو النظام ) Bb(ّویتبین فاعلیة استخدام نظام إدارة التعلم 

 ,Carvalho & Silva)و ) 2011الجراح، (و ) 2007المالكي، (كما في دراسة 
الضالعي، (ة ودراس) 2015العبدالكریم والرویس، (و ) 2015الحسین، ( و (2011
ودراسة ) 2018المبارك، (و ) 2018القطعان، (و ) Hamad, 2017(ودراسة ) 2017

Hurlbut, 2018) ( وكذلك دراسة)Sawaftah & Aljeraiwi, 2018 .( أما دراسة
)Mabrouk & Genedy, 2018 ( فقد أظهرت إیجابیة في االتجاهات نحو المادة

  .العلمیة التي تدرس من خالل النظام
ًظهر نتائج الدراسات السابقة اختالفا في االتجاهات تبعا للخصائص ُولم ت ً

التي أثبتت وجود ) Sawaftah & Aljeraiwi, 2018(الدیموغرافیة، سوى دراسة 
في . فروق في االتجاهات لصالح الطالب ذوي المهارات العالیة في استخدام الحاسب اآللي

ًتالفا في االتجاهات نحو نظام  اخ(Carvalho & Silva, 2011)حین أثبتت دراسة 
، وكانت (Moodle)مقارنة بنظام تعلم إلكتروني آخر، وهو نظام ) Bb(إدارة التعلم 

  ).Bb(النتیجة لصالح نظام إدارة التعلم 
) تقلیدي أو إلكتروني(ًوفي جانب التحصیل الدراسي للطالب تبعا لنمط التعلیم 

العبدالكریم والرویس، (ودراسة ) 2015الحسین، (ودراسة ) 2011مزروع، (أثبتت دراسة 
 & Mabrouk(ودراسة ) 2018القطعان، (و ) 2017الضالعي، (ودراسة ) 2015

Genedy, 2018 ( فاعلیة نظام إدارة التعلم)Bb ( في التحصیل الدراسي، وخالفهم في
ًوجها (الذي أثبت من خالل دراسته أن استخدام النظام التقلیدي ) (Hurlbut, 2018ذلك 

في التدریب أكثر فاعلیة في التحصیل الدراسي من استخدام نظام إدارة التعلم ) جهلو
)Bb.(  

ًاختالفا في التحصیل الدراسي من خالل نظام ) 2015الحسین، (ّوبینت دراسة 
ًتبعا للجنس لصالح الطالبات، لكنه لم یثبت أن هذا ) Bb(إدارة التعلم اإللكتروني 

دراسة من خالل النظام اإللكتروني، وبالتالي یمكن أن االختالف بین الجنسین مختص بال
  .یعزى لعوامل أخرى تحتاج لتحقق علمي
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وقد اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استهداف قیاس اتجاه 
الطالب نحو التعلم من خالل نظام تعلم إلكتروني، وكذلك اتفقت مع معظمها في المنهج 

ّواختلفت عما سبقها في استهداف مقرر الثقافة . سةالمستخدم وبعض أدوات الدرا
اإلسالمیة بجامعة الطائف، وكذلك قیاس العالقة بین االتجاه والتحصیل، والعالقة بین 

  .االتجاه والوعي األخالقي
  :منهج الدراسة

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، 
من ) طالب وطالبات جامعة الطائف(اهات مجتمع الدراسة الذي یساعد على وصف اتج

ّخالل إجابات العینة على فقرات مقیاس االتجاه، كما یمكن من خالل هذا المنهج تعرف 
مدى وجود فروق بین اتجاهات مجتمع الدراسة من جهة واختالف جنسهم أو تخصصاتهم 

ج في وصف العالقة بین أو معدالتهم التراكمیة من جهة أخرى، كما یستخدم هذا المنه
  .هذه االتجاهات من جهة والتحصیل الدراسي والوعي األخالقي من جهة ثانیة

  :مجتمع الدراسة وعینته
یشمل جمیع طالب وطالبات جامعة الطائف، المسجلین في مقررات : مجتمع الدراسة

 ه، والبالغ عددهم1440/ 1439الثقافة اإلسالمیة للفصل الدراسي الثاني من العام 
ًطالبا وطالبة) 20534( ً.  

وشملت جمیع طالب وطالبات الشعب التي أتاحها قسم الثقافة اإلسالمیة : عینة الدراسة
) 577(ُللباحث؛ لیجري علیها دراسته، والمنتمین لمختلف كلیات الجامعة، والبالغ عددهم 

ًطالبا وطالبة ً.  
  :أدوات الدراسة

  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم بناء التالي
 : مقیاس اتجاهات  .أ 

ّیهدف مقیاس االتجاه في هذه الدراسة إلى تعرف اتجاهات عینة الدراسة نحو 
، وقد تم بناؤه في صورة )Bb(دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

عبارات تمثل تعابیر ومواقف للمستجیب، ویتاح له اختیار مدى موافقته أو رفضه لهذه 
  :ًفقا لقانون مقیاس لیكارت الخماسي كما یوضحه الجدول التاليالعبارات و
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  :قانون مقیاس لیكارت الخماسي) 1(جدول 
 أوافق بشدة أوافق محاید أرفض أرفض بشدة القرار

 5-4.21 4.2-3.41 3.4-2.61 2.6-1.81 1.8- 1 قیمة المتوسط
ل األول عبارة یمكن من خاللها اإلجابة على السؤا) 13(وقد تضمن المقیاس 

  :وقد تم التحقق من صدق وثبات المقیاس من خالل. للدراسة
حیث تم عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین : الصدق الظاهري .1

 .المتخصصین، والذین أبدوا بعض المالحظات التي تم التعدیل في ضوئها
) Person(حیث تم حساب معامل ارتباط بیرسون : صدق االتساق الداخلي .2

 :رت النتائج كما في الجدول التاليللمقیاس، وظه
   لقیاس صدق االتساق الداخلي لمقیاس االتجاهPersonمعامل ارتباط بیرسون ) 2(جدول 

قیمة  العبارة
person المعنویة 

 0.0000 **739. أعتقد أن نظام البالكبورد من أفضل أنظمة التعلم
 0.0000 **824. تعجبني دراسة مقررات الجامعة من خالل نظام البالكبورد

 0.0000 **745. أشعر بالسعادة في وقت دراسة مقرر الثقافة اإلسالمیة بالبالكبورد
 0.0000 **603. أحس بارتیاح لتلقي الواجبات من خالل نظام البالكبورد
 0.0000 **749. أشعر بطمأنینة أثناء مشاركتي في محاضرة البالكبورد

 0.0000 **640. تقیدني بمكان محددأحب حضور محاضرات البالكبورد ألنها ال 
 0.0000 **722. أفضل دراسة مقرر الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام البالكبورد

 0.0000 **531. أقدر عضو هیئة التدریس الذي یستخدم نظام البالكبورد
 0.0000 **765. التعلم عبر نظام البالكبورد یساعدني على تنمیة تفكیري

ام البالكبورد تشجعني على المشاركة في الدراسة من خالل نظ
 العروض

.674** 0.0000 
الدراسة من خالل نظام البالكبورد تشجعني على طرح األسئلة 

 والمناقشة
.695** 0.0000 

 0.0000 **809. التعلم عبر البالكبورد یزید من فاعلیتي في المقرر
 0.0000 **783. أقبل دراسة مقررات مستقبلیة من خالل نظام البالكبورد

 0.0000 714. الدرجة الكلیة



   البالكبورد(ام إدارة التعلم ل نظاتجاهات طالب جامعة الطائف نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خال
   عبدالرزاق بن عویض الثمالي/د

  

 -201-

یوضح الجدول السابق أن مقیاس االتجاه على درجة عالیة من االتساق          
الداخلي، حیث جمیع العبارات مرتبطة مع الدرجة الكلیة للمقیاس، وبهذا یتفق مع الصدق 

  .الظاهري، ویكون بذلك على درجة عالیة
معادلة ألفا كرونباخ التجاهات تم استخدام للتحقق من ثبات مقیاس ا: الثبات .3

)Cronbach’s Alpha( وبلغت قیمة معامل الثبات ،)ومن خالل ما .). 921
من الثبات، حیث تعدت قیمة  سبق یتضح أن مقیاس االتجاه على درجة عالیة

؛ مما یعني أنه إذا تم إعادة تطبیقه على نفس العینة مرات %70معامل ألفا 
 %.95على نفس النتیجة بدرجة ثقة متعددة فسوف نحصل 

وبهذا یكون مقیاس االتجاه على درجة عالیة من الصدق والثبات، تسمح بتطبیقه 
  .والموثوقیة في نتائجه

 :مقیاس الوعي األخالقي  .ب 
ّیهدف مقیاس الوعي األخالقي في هذه الدراسة إلى تعرف عالقة مستویات الوعي          

البعد المعرفي، والبعد الوجداني، والبعد (بعاده الثالثة األخالقي لدى عینة الدراسة في أ
باتجاهاتهم نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم ) السلوكي

)Bb .( وقد تضمن المقیاس)عبارة توزعت بین أبعاد الوعي الثالثة، حیث جاءت ) 21
) 7(ات للتعبیر عن البعد الوجداني، و عبار) 7(عبارات منها لقیاس البعد المعرفي، و ) 7(

وقد تم بناؤه على شكل . عبارات لتحدید بعد التصرف في المواقف األخالقیة المختلفة
  :كما تم التحقق من صدق وثبات المقیاس من خالل). اختیار من متعدد(عبارات 

تم عرض مقیاس الوعي األخالقي على مجموعة من المحكمین : الصدق الظاهري .1
خصصین، وتم الحصول على بعض المالحظات، حیث تم التعدیل وفق المالحظات المت

  .الواردة
لألداة، ) Person(حیث تم حساب معامل ارتباط بیرسون : صدق االتساق الداخلي .2

  :وظهرت النتائج كما في الجدول التالي
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  صدق االتساق الداخلي لمقیاس الوعي األخالقي) 3(جدول 

قیمة  العبارة
Person المعنویة 

 0.027 *092. حبس النفس عن معصیة اهللا من خلق
 0.136 0.062 عدم قول الحقیقة عند التعرض لإلحراج من خلق

 0.001 **142. أداء الواجبات الشرعیة التي فرضها اهللا هي من خلق
 0 **158. الخلق الذي حرمه اهللا على نفسه وجعل بین الناس محرما هو

 0 **236. الوقوع في الفاحشة من خلقكبح هوى النفس عن 
 0 **152. اإلقدام على المخاطر عند الضرورة هو من خلق
 0.277 0.045 إكرام النفس ورفعها عن األمور التافهة من خلق

ًطلب منك والدك أن تعمل عمال شاقا وأنت متعب جدا ً ً 0.025 0.545 
 0.167 0.058 ّعرض علیك زمیلك أن یحضرك في المحاضرة التي غبت فیها

 0.09 0.071 طلب منك أخوك طباعة بحث له من خالل طابعة العمل الخاصة
 0.968 0.002- طلب منك أحد إخوانك إنجاز معاملته قبل معامالت اآلخرین

 0.037 *087. ًعرض علیك أحدهم مبلغا ضعف راتبك لتقبله في وظیفة
 0.466 0.03- طلب منك أخوك أن تدعو العامل لیأكل معكم العشاء

طلب منك شخص أن تنقذه من الغرق في مسبح وأنت تجید 
 0.903 0.005- السباحة

أدیت عمرة في شدة الزحام من رمضان، ثم اكتشفت أنك لم تتوضأ 
 0.758 0.013 فماذا ستفعل؟. للطواف، وحل موعد سفرك مع أسرتك

لدیك سلعة قیمتها عشرة آالف لایر، وترید بیعها وبها عیب غیر 
 0.043 *084. فماذا ستفعل؟. ر، لو ذكرته ألصبحت قیمتها خمسة آلف لایرظاه

ًوضع عندك أحد زمالئك مبلغا من المال كأمانة، واحتجت ماال في  ً
 0.886 0.006- فماذا ستفعل؟. یوم من األیام

ًكنت مدیرا في إحدى الجهات، وكان أخوك أحد الموظفین 
 0.78 0.012 فماذا ستفعل؟. هالمتمیزین، ولیس في النظام آلیة لتكریم
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قیمة  العبارة
Person المعنویة 

فقدت مالك بعملیة سرقة، ولدیك مناسبة تحتاج لشراء مالبس 
 0.838 0.009 فماذا ستفعل؟. فاخرة جدیدة وكمالیات

فماذا . زارك صدیق عزیز في وقت العشاء، ولم تجد ماال لتكرمه
 0.634 0.02 ستفعل؟

اختلفت مع شخص حول موضوع في أحد المجالس، فتبین لك 
 0.711 0.015 فماذا ستفعل. قیقة ما قال وأنك مخطئح

 0.393 0.059 الدرجة الكلیة
یتضح من الجدول السابق أن مقیاس الوعي االخالقي على درجة متوسطة من االتساق 
الداخلي، حیث اختلف ارتباط عباراته بالدرجة الكلیة للمقیاس ما بین متوسطة ومتدنیة، 

وباالعتماد على النتیجتین ومقاربتهما یصبح . هريوهذا بعد التحقق من صدقه الظا
  .المقیاس بدرجة مقبولة من الصدق

للتحقق من ثبات مقیاس الوعي األخالقي تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ : الثبات .3
)Cronbach’s Alpha( وبلغت قیمة معامل الثبات ،)وتعتبر هذه القیمة .)515 ،

مقیاس بدرجة مقبولة من الصدق والثبات، تسمح متوسطة في الثبات، وبهذا یكون ال
  .بتطبیقه والموثوقیة في نتائجه

 :اختبار التحصیل في مقرر الثقافة اإلسالمیة  .ج 
ّیهدف االختبار لتعرف مستوى التحصیل الدراسي لعینة الدراسة في مقررات 

م إدارة ّالثقافة اإلسالمیة، وبعد ذلك تعرف عالقته باتجاهاتهم نحو دراستها من خالل نظا
كما تم التحقق من صدق وثبات االختبار بعرضه على مجموعة من ). Bb(التعلم 

وفي ضوء ما . المتخصصین في تدریس المقررات، والتعدیل في ضوء مالحظاتهم الواردة
  .ورد من مالحظات تم إعادة صیاغة بعض فقرات االختبار

ًطالبا وطالبة ) 60(بعد ذلك تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة عددها 
ّبهدف تعرف مدى وضوح تعلیمات االختبار ووضوح صیاغة مفردات االختبار، وحساب 
متوسط زمن اإلجابة، وحساب ثبات االختبار، وتحدید معامالت السهولة والصعوبة والتمییز 

ّوقد تبین بعد هذا التطبیق وجود استفسارات حول بعض التعلیمات . لمفردات االختبار
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 تم أخذها في الحسبان وتوضیحها في الصورة النهائیة لالختبار، كما تبین أن والمفردات،
  . متوسط الزمن لالنتهاء من االختبار یبلغ ساعة ونصف

وفي جانب ثبات االختبار، فقد تم حسابه باستخدام معادلة ألفا كرونباخ فبلغ 
 والصعوبة كما تم حساب معامالت السهولة. ، وهي درجة جیدة تدل على ثباته)0.76(

ًوأیضا تم حساب معامالت التمییز ). 0.87(و ) 0.22(ألسئلة االختبار، فتراوحت بین 
ً، وتعد قیما )0.55(و ) 0.37(ّلالختبار فتبین قدرة عبارات االختبار على التمییز بین 

وبعد أخذ النتائج السابقة في الحسبان، أصبح االختبار . دالة على صالحیة االختبار
 . صورته النهائیة، وجاهز للتطبیقالتحصیلي في

  :المعالجات اإلحصائیة
ّالتكرارات والمتوسطات الحسابیة والنسب المئویة واالنحراف المعیاري لتعرف  .1

ّخصائص عینة الدراسة، وتعرف اتجاهات الطالب والطالبات، وكذلك درجات 
 .االختبار التحصیلي

 . االختبار التحصیليمعامالت السهولة والصعوبة والتمییز لعبارات وفقرات .2
ّلتعرف صدق االتساق الداخلي لمقیاس ) Person(معامل ارتباط بیرسون  .3

االتجاه ومقیاس الوعي األخالقي، والتحقق من وجود العالقة بین متوسطات 
درجات التحصیل الدراسي ومستویات الوعي األخالقي لطالب وطالبات جامعة 

ت الثقافة اإلسالمیة من خالل الطائف من جهة واتجاهاتهم نحو دراسة مقررا
 .من جهة أخرى) Bb(نظام إدارة التعلم 

ّلتعرف ثبات مقیاس االتجاه ) Cronbach’s Alpha(معامل ألفا كرونباخ  .4
 .والوعي األخالقي، وكذلك ثبات االختبار التحصیلي

ّلتعرف االختبارات المناسبة لإلجابة عن ) normality(اختبار التوزیع الطبیعي  .5
 .لرابع والخامس والسادسالسؤال ا

ّلتعرف مدى وجود فرق بین متوسطي ) Mann-Whitney(اختبار مان وتني  .6
اتجاهات عینة الدراسة ترجع لجنس أفراد العینة، وذلك لإلجابة عن السؤال 

 .الرابع
ّلتعرف مدى وجود فروق بین مستویات ؛ )Kruskal Wallis(اختبار كروسكال  .7

صصات أفراد العینة أو لمعدالتهم التراكمیة، اتجاهات عینة الدراسة ترجع لتخ
 .وذلك لإلجابة عن السؤالین الخامس والسادس
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  :نتائج الدراسة
بعد إعداد أدوات الدراسة وتطبیقها وعمل المعادالت واالختبارات اإلحصائیة 

  :الالزمة تم التوصل لمجموعة من النتائج، والتي یمكن عرضها في محورین
  .اإلجابة عن أسئلة الدراسة: الثاني  .غرافیة لعینة الدراسةالبیانات الدیمو: األول
المعدل / التخصص/ الجنس(البیانات الدیموغرافیة لعینة الدراسة : أوال

  ):التراكمي
 ): النوع(الجنس   . أ

، حیث بلغ )ذكر، أنثى(ًیوضح الجدول التالي توزیع عینة الدراسة وفقا لجنسهم 
، بتكرار %87.9نما بلغ اإلناث النسبة األكبر ًطالبا، بی) 70(، بتكرار %12.1الذكور 

ُ الشعب التي أتاحها قسم الثقافة اإلسالمیة للباحث أكثروهذا یعود ألن . طالبة) 507(
ویفید بیان هذا التوزیع في اإلجابة . كانت للطالبات، ولم یكن للباحث أي دور في تحدیدها

بین متوسطي درجات عینة عن سؤال الدراسة الرابع، الذي یبحث مدى وجود اختالف 
  ).ذكور، إناث(الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف الجنس 

  احصاء وصفي لمتغیر الجنس) 4(جدول 
 النسبة التكرار الفئة
 12.1 70 ذكر
ىأنث  507 87.9 

 100.0 577 إجمالي
 )الكلیة(التخصص   . ب

، والمتمثل في ًنسب وتكرارات عینة الدراسة تبعا لتخصصهمیوضح الجدول التالي 
من عینة الدراسة ینتمون لكلیة العلوم اإلداریة % 68.8كلیاتهم العلمیة، ویتضح أن 

للطلبة المنتمین لكلیة % 16.8ًطالبا وطالبة، وبلغت النسبة ) 397(والمالیة، بتكرار 
لكلیتي الهندسة % 0.2ًطالبا وطالبة، ونسبة ) 97(الحاسبات وتقنیة المعلومات، بتكرار 

 وهذا التذبذب في النسب .طالب أو طالبة لكل كلیة) 1(یة في نهایة النسب، بتكرار والترب
یعود الختالف أعداد الطالب الملتحقین بالجامعة من كلیة ألخرى، كما أنه یعود لتوافق 
زمن تنفیذ الدراسة مع وجود مقررات الثقافة اإلسالمیة ضمن خطة الفصل الدراسي لمعظم 

استخدام هذه البیانات لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس، الذي وقد تم . أفراد العینة
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یبحث مدى وجود اختالفات بین متوسطات درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه 
  .یرجع الختالف التخصص

  :احصاء وصفي لمتغیر التخصص) 5(جدول 
 النسبة التكرار الفئة

 68.8 397 العلوم اإلداریة والمالیة
 3.8 22 اآلداب
 3.5 20 العلوم

التصامیم والفنون 
 التطبیقیة

2 .3 
 6.4 37 الشریعة واألنظمة

 2. 1 الهندسة
 2. 1 التربیة

الحاسبات وتقنیة 
 المعلومات

97 16.8 
 100.0 577 اإلجمالي

  :المعدل التراكمي. ج
یوضح الجدول التالي نسب وتكرارات عینة الدراسة في متغیر المعدل التراكمي 

من العینة كان معدلهم التراكمي بتقدیر جید، وبتكرار  % 58.9أن  حیث یتضح الجامعي،
ًمن عینة الدراسة حصلوا على تقدیر جید جدا % 34.5ًطالبا وطالبة، وما نسبته ) 340(

فقط من عینة الدراسة % 6.6ًطالبا وطالبة، بینما حصل ) 199(في معدلهم، وبتكرار 
ًویعد هذا التوزیع معقوال لتركیز . ًطالبا وطالبة) 38(على معدل بتقدیر ممتاز، وبتكرار 

، وقلیل منهم حصل على تقدیر )ًجید، جید جدا(معدالت أفراد العینة في التقدیرین 
وقد تم استخدام هذه البیانات لإلجابة عن سؤال الدراسة السادس، الذي یبحث ). ممتاز(

 مقیاس االتجاه یرجع مدى وجود اختالفات بین متوسطات درجات عینة الدراسة على
  .الختالف المعدل التراكمي
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  احصاء وصفي لمتغیر المعدل التراكمي) 6(جدول 
 النسبة التكرار الفئة
 58.9 340 جید

 34.5 199 جید جدا
 6.6 38 ممتاز
 100.0 577 اجمالي

  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة: ًثانیا
سة، والتي تساعد في اإلجابة عن بعد استعراض البیانات الدیموغرافیة لعینة الدرا

  .بعض أسئلة الدراسة؛ یتم فیما یلي اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفق ترتیبها السابق
ما اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو : والذي نصهإجابة السؤال األول، 

  ؟)Bb(دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
 السؤال تم حساب تكرارات استجابات عینة الدراسة على مقیاس لإلجابة عن هذا

وكذلك تم حساب . االتجاه، كما تم حساب االنحراف المعیاري وبیان قرار االتجاه لكل عبارة
. متوسطات التكرارات ومتوسط االنحرافات المعیاریة وقرار االتجاه العام لجمیع األداة

  :والجدول التالي یوضح ذلك
  اء وصفي لمقیاس االتجاهاحص) 7(جدول 

ال اوافق  العبارة
 بشدة

ال 
اوافق  اوافق محاید أوافق

 االنحرافالمتوسط بشدة
 المعیاري

قرار 
 االتجاه

أعتقد أن نظام البالكبورد من 
 اوافق 1.173 3.88 242 119 143 48 25 أفضل أنظمة التعلم

تعجبني دراسة مقررات الجامعة 
 اوافق 1.283 3.86 268 92 129 46 42 من خالل نظام البالكبورد

أشعر بالسعادة في وقت دراسة 
مقرر الثقافة اإلسالمیة 

 بالبالكبورد
 اوافق 1.104 4.15 308 116 105 26 22

أحس بارتیاح لتلقي الواجبات 
 اوافق 1.155 4.18 336 89 96 30 26 من خالل نظام البالكبورد
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ال اوافق  العبارة
 بشدة

ال 
اوافق  اوافق محاید أوافق

 االنحرافالمتوسط بشدة
 المعیاري

قرار 
 االتجاه

أشعر بطمأنینة أثناء مشاركتي 
كبوردفي محاضرة البال  اوافق 1.178 3.91 250 122 137 39 29 

أحب حضور محاضرات 
البالكبورد ألنها ال تقیدني بمكان 

 محدد
 اوافق 1.124 4.31 377 81 71 19 29

 بشدة

أفضل دراسة مقرر الثقافة 
اإلسالمیة من خالل نظام 

 البالكبورد
 اوافق 1.175 4.33 393 72 55 21 36

 بشدة

لذي أقدر عضو هیئة التدریس ا
 اوافق 944. 4.41 375 96 85 8 13 یستخدم نظام البالكبورد

 بشدة
التعلم عبر نظام البالكبورد 
 اوافق 1.177 3.61 175 121 196 50 35 یساعدني على تنمیة تفكیري

الدراسة من خالل نظام 
البالكبورد تشجعني على 
 المشاركة في العروض

 اوافق 1.315 3.60 200 118 150 49 60

ة من خالل نظام الدراس
البالكبورد تشجعني على طرح 

 األسئلة والمناقشة
 اوافق 1.291 3.73 226 114 142 44 51

التعلم عبر البالكبورد یزید من 
 اوافق 1.250 3.64 188 141 143 60 45 فاعلیتي في المقرر

أقبل دراسة مقررات مستقبلیة 
 اوافق 1.328 3.86 277 85 123 40 52 من خالل نظام البالكبورد

 اوافق 856. 3.96 157513663615 480 465 اإلجمالي
من خالل الجدول السابق یتضح أن اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف           

تراوحت بین ) Bb(نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
) 3.60( و)م نظام البالكبوردأقدر عضو هیئة التدریس الذي یستخد(لعبارة ) 4.41(

، وهما )الدراسة من خالل نظام البالكبورد تشجعني على المشاركة في العروض(لعبارة 
كما بلغ متوسط اتجاهات أفراد . ، ولم تأت عبارة دون ذلك)أوافق بشدة، أوافق(بین تقدیري 
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ى الجید ُوهذه الدرجة تظهر المستو). 0.856(وبمتوسط انحراف معیاري ) 3.96(العینة 
من الموافقة على عبارات مقیاس االتجاه، وتدل على أن اتجاه عینة الدراسة نحو دراسة 

هو اتجاه إیجابي، وهو ما ) Bb(مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
یشجع على االستمرار في توظیف هذا النظام، واستثمار هذا االتجاه في تعزیز نواتج 

  .التعلم
وتتفق هذه النتیجة اإلیجابیة التجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو           

) 2011الجراح، (التعلم من خالل األنظمة التعلیمیة اإللكترونیة مع ما توصلت له دراسة 
العبدالكریم والرویس، (و ) 2015الحسین، ( و (Carvalho & Silva, 2011)و 

) 2018القطعان، (و ) Hamad, 2017 (ودراسة) 2017الضالعي، (ودراسة ) 2015
 & Sawaftah(وكذلك دراسة ) (Hurlbut, 2018ودراسة ) 2018المبارك، (و 

Aljeraiwi, 2018( لكنها اختلفت مع دراسة ،)Mabrouk & Genedy, 2018 .(
ّوهذا االتفاق مع معظم الدراسات السابقة یعطي داللة بأن أنظمة التعلم اإللكتروني مفضلة 

 الجامعات في دراستهم للمقررات المختلفة، وهو ما یعزز فكرة التوسع في تقدیم لدى طالب
بشرط التحقق من فاعلیته في تحقیق ) Bb(مقررات جدیدة من خالل نظام إدارة التعلم 

  .أهدافها
ما عالقة اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف : والذي نصهإجابة السؤال الثاني، 
ومستوى تحصیلهم ) Bb(ة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم نحو دراسة مقررات الثقاف

  الدراسي؟
للتحقق ) Person(لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بیرسون           

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة : "من مدى إمكانیة قبول الفرض الصفري الذي نصه
طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة بین اتجاهاتهم ) 0.05(عند مستوى داللة 

ومتوسطات درجات تحصیلهم ) Bb(مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
  :وقد تم الوصول للنتیجة الظاهرة في الجدول التالي". الدراسي
 ّ لتعرف العالقة بین االتجاه والتحصیل الدراسيPersonمعامل ارتباط بیرسون ) 8(جدول 

 مستوي الداللة قیمة بیرسون لمتغیراتا
 0.148 0.06 االتجاه والتحصیل الدراسي

یتضح من الجدول السابق عدم وجود عالقة بین اتجاهات أفراد عینة الدراسة          
أكبر من ألفا ) P-value(ودرجة التحصیل الدراسي لهم، حیث أن مستوى الداللة 

ّ وتبین هذه النتیجة أن اختالف مستوى ، مما یجعلنا نقبل الفرض الصفري،%)5(
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التحصیل لیس له عالقة باالتجاهات نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام 
ً، وهو ما یعني أن أصحاب الدرجات المنخفضة یحملون اتجاها إیجابیا )Bb(إدارة التعلم  ً

ًي بالضرورة تحصیال كما لدى أصحاب الدرجات المرتفعة، وأن االتجاه اإلیجابي ال یعن
ًدراسیا عالیا وهذا یدعونا للحذر من االنخداع بتفضیل الطالب لهذا النوع من التعلیم . ً

ًفنظن انعكاسه على تحصیلهم تلقائیا، كما یدعونا لتوظیف هذا االتجاه لزیادة نشاط 
، )(Korkofingas & Macri, 2013الطالب وتفاعلهم في النظام، وهو ما نبه علیه 

) Bb(أشار إلى أن الوقت الذي یقضیه الطالب في أنشطة التعلم من خالل نظام حینما 
  .ینعكس على مستواه التعلیمي، ولیس دراسته من خالل النظام فحسب

ودراسة العالقة بین االتجاه والتحصیل في هذا السؤال لم تتناوله الدراسات          
، التي أثبتت وجود عالقة )2015 السنان،(السابقة في حدود اطالع الباحث سوى دراسة 

ًلكن هناك دراسات تناولت جانبا . بین االتجاه والتحصیل، وخالفت الدراسة الحالیة في ذلك
مزروع، (آخر؛ وهو فاعلیة نظام التعلم اإللكتروني في زیادة التحصیل وأثبتت ذلك كدراسة 

ودراسة ) 2015العبدالكریم والرویس، (ودراسة ) 2015الحسین، (ودراسة ) 2011
، )Mabrouk & Genedy, 2018(ودراسة ) 2018القطعان، (و ) 2017الضالعي، (

  .إال أن الدراسة الحالیة لم یكن ضمن أهدافها قیاس فاعلیة النظام في التحصیل الدراسي
ما عالقة اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف : والذي نصهإجابة السؤال الثالث، 

بمستوى وعیهم ) Bb( اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم نحو دراسة مقررات الثقافة
  األخالقي؟
للتحقق من ) Person(لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب معامل ارتباط بیرسون          

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند : "مدى إمكانیة قبول الفرض الصفري الذي نصه
وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة مقررات بین اتجاهات طالب ) 0.05(مستوى داللة 

". ومتوسطات درجات وعیهم األخالقي) Bb(الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
  :وقد تم الوصول للنتیجة الظاهرة في الجدول التالي

  ّ لتعرف العالقة بین االتجاه والوعي األخالقيPersonمعامل ارتباط بیرسون ) 9(جدول 
 مستوي الداللة قیمة بیرسون ي األخالقيأبعاد الوع

 234. 050. االتجاه والجانب المعرفي
 023. *094. االتجاه والجانب الوجداني

االتجاه وجانب التصرف في 
 المواقف

.068 .101 
االتجاه والوعي األخالقي بشكل 

 عام
0.059 .174 
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ت جامعة یتضح من الجدول السابق عدم وجود عالقة بین اتجاه طالب وطالبا
ُالطائف ومستوى الوعي األخالقي في بعدیه المعرفي والتصرف في المواقف على وجه 
الخصوص، وكذلك في المقیاس بشكل عام مع داللة على وجود عالقة بین االتجاه والبعد 

وبذلك یتم قبول الفرض الصفري، والقول بأن اختالف مستویات الوعي . الوجداني فقط
ل مقررات الثقافة اإلسالمیة لدى طالب وطالبات الجامعة ال األخالقي المعزز من خال

عالقة لها باتجاهاتهم نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
)Bb( وهذا یبین أن نواتج مقررات الثقافة اإلسالمیة ال تتأثر باتجاهات الطالب نحو نظام ،ّ

داف التي ترجوها المؤسسات التعلیمیة عند تدریس التعلم، وهو ما یثیر تساؤل حول األه
غیر استیعاب األعداد الكبیرة من الطالب ) Bb(المقررات من خالل نظام إدارة التعلم 

  .والطالبات
) 0.05(ًهل یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى : والذي نصهإجابة السؤال الرابع، 

ذكور، (یرجع الختالف الجنس بین متوسطي درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه 
  ؟ )إناث

لإلجابة عن هذا السؤال والسؤالین التالیین یجب التحقق من أن اتجاهات عینة الدراسة 
وهو ما یوضحه . تتبع التوزیع الطبیعي، حتى یتم اختیار االختبار اإلحصائي المناسب

  :الجدول التالي
  "normality"نتائج اختبار ال ) 10(جدول 

  الداللةمستوي المتغیر
 0.000 مقیاس االتجاه

الجدول السابق أن البیانات الخاصة باتجاهات عینة الدراسة ال تتبع یتضح من 
؛ مما یوجب %)5(أقل من ألفا ) P-value( أن مستوى الداللة حیثالتوزیع الطبیعي، 

على بیانات االتجاهات " non-parametric tests"علینا إجراء اختبارات ال معلمیة 
 .ف مدى وجود فروق ترجع لخصائص عینة الدراسةّلتعر

-Mann"إجراء اختبار مان وتني وعلیه؛ تكون اإلجابة عن هذا السؤال ب
Whitney" ال یوجد فرق : "للتحقق من مدى إمكانیة قبول الفرض الصفري الذي نصه؛

بین متوسطي درجات عینة الدراسة على مقیاس ) 0.05(ًدال إحصائیا عند مستوى 
وقد تم الوصول للنتیجة الظاهرة في )". ذكور، إناث( یرجع الختالف الجنس االتجاه

  :الجدول التالي
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  "Mann-Whitney"نتائج اختبار مان وتني ) 11(جدول 
 مستوي الداللة المتغیرات

 0.151 مقیاس االتجاه والجنس
یتضح من الجدول السابق أن متوسط اتجاه الذكور ال یختلف عن متوسط اتجاه 

، حیث أن )Bb(اث نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم اإلن
، مما یجعلنا نقبل الفرض الصفري، وذلك %)5(أكبر من ألفا ) P-value(مستوى الداللة 

 الطالب والطالبات لدراسة مقررات الثقافة تفضیلّ، وهذه النتیجة تبین %95بدرجة ثقة 
وتتفق هذه النتیجة مع النتیجة التي توصلت . ام على حد سواءاإلسالمیة من خالل النظ

والنتیجة الحالیة تدلنا على أن ). Sawaftah & Aljeraiwi, 2018(دراسة لها 
یلبي مطالب ویسد حاجات للمتعلمین، ال یختص ) Bb(الدراسة من خالل نظام إدارة التعلم 

ّكما تعطینا دافعا مبدئیا للتوسع . بها جنس عن آخر ً في تدریس الطالب والطالبات من ً
  ).Bb(خالل نظام إدارة التعلم 

ًهل یوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى : والذي نصهإجابة السؤال الخامس، 
بین متوسطات درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف ) 0.05(

  التخصص؟ 
؛ "Kruskal Wallis"إجراء اختبار كروسكال لإلجابة عن هذا السؤال تم 

ًال یوجد فروق دالة إحصائیا : "للتحقق من مدى إمكانیة قبول الفرض الصفري الذي نصه
بین متوسطات درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع ) 0.05(عند مستوى 

  :وقد تم الوصول للنتیجة الظاهرة في الجدول التالي". الختالف التخصص
  "Kruskal Wallis"ال نتائج اختبار كروسك) 12(جدول 

 مستوي الداللة المتغیرات
 0.416 مقیاس االتجاه والتخصص

یتضح من الجدول السابق أن متوسطات اتجاهات عینة الدراسة في مختلف 
نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم متساو التخصصات 

)Bb( حیث أن مستوى الداللة ،)P-value (ن ألفا أكبر م)مما یجعلنا نقبل %)5 ،
، وأنه ال اختالف في االتجاه باختالف التخصص %95الفرض الصفري، وذلك بدرجة ثقة 

من عدم وجود ) 2007المالكي، (وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت له دراسة . أو الكلیة
جع فروق بین اتجاهات الطالب نحو استراتیجیات تدریسهم لمقرر الثقافة اإلسالمیة تر

وهذه النتیجة تدلنا على أن عینة الدراسة في مختلف التخصصات . لتخصصاتهم العلمیة
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لدیها اتجاهات إیجابیة نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
)Bb( وهذا یشجع على تدریس المقرر لجمیع طالب الجامعة بمختلف تخصصاتهم من ،

  .خالل النظام
ًهل یوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى : والذي نصهال السادس، إجابة السؤ

بین متوسطات درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع الختالف المعدل ) 0.05(
  التراكمي؟ 

؛ "Kruskal Wallis"إجراء اختبار كروسكال لإلجابة عن هذا السؤال تم 
ًال یوجد فروق دالة إحصائیا : "صهللتحقق من مدى إمكانیة قبول الفرض الصفري الذي ن

بین متوسطات درجات عینة الدراسة على مقیاس االتجاه یرجع ) 0.05(عند مستوى 
  :وقد تم الوصول للنتیجة التالیة". الختالف المعدل التراكمي

  " Kruskal Wallis "نتائج اختبار كروسكال ) 13(جدول 
 مستوي الداللة المتغیرات

 0.552  التراكميمقیاس االتجاه والمعدل
یتضح من الجدول السابق أن متوسطات اتجاهات عینة الدراسة بمختلف 

نحو دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم متساو معدالتهم التراكمیة 
)Bb( حیث أن مستوى الداللة ،)P-value ( أكبر من ألفا)مما یجعلنا نقبل %)5 ،

، وعلیه؛ یكون معظم الطالب والطالبات یحملون %95درجة ثقة الفرض الصفري، وذلك ب
ًانطباعا إیجابیا نحو الدراسة من خالل هذا النظام، وهو ما یدعونا لالستفادة منه في رفع  ً

  .معدالت الطالب ذوي المعدالت المنخفضة
من عدم وجود ) 2007المالكي، (وتتفق هذه النتیجة مع ما توصلت له دراسة 

اهات الطالب نحو استراتیجیات دراستهم لمقرر الثقافة اإلسالمیة ترجع فروق بین اتج
وفي العموم لم تتوسع الدراسات السابقة في إجراء المقارنات بین . لمعدالتهم التراكمیة

 ,Sawaftah & Aljeraiwi(ًاتجاهات الطالب تبعا للمتغیرات المتعددة، سوى دراسة 
هات لصالح الطالب ذوي المهارات العالیة في التي أثبتت وجود فروق في االتجا) 2018

استخدام الحاسب اآللي، وهذا یدعونا للتركیز على تدریب الطالب على مهارات التعلم من 
  .خالل األنظمة التعلیمیة اإللكترونیة
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  :خالصة النتائج والتوصیات والمقترحات
  :یمكن إجمال نتائج البحث في التالي: خالصة النتائج  . أ

طالبات جامعة الطائف إیجابیة نحو دراسة مقررات الثقافة اتجاهات طالب و .1
) 3.958(، حیث بلغ متوسطها )Bb(اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

 .درجات) 5(درجة من 
عدم وجود عالقة بین اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة  .2

 ودرجة تحصیلهم )Bb(مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
 .الدراسي

عدم وجود عالقة بین اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف نحو دراسة  .3
ومستوى وعیهم ) Bb(مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 

 .األخالقي
ال تختلف اتجاهات طالب وطالبات جامعة الطائف ترجع الختالف خصائصهم  .4

  ).ص، المعدل التراكميالجنس، التخص(الدیموغرافیة 
  :من خالل نتائج البحث یمكن التوصیة بالتالي: التوصیات  . ب
في تدریس مقررات الثقافة ) Bb(االستمرار في العمل بنظام إدارة التعلم  .1

 .اإلسالمیة لطالب وطالبات جامعة الطائف بمختلف تخصصاتهم ومستویاتهم
لطائف نحو دراسة االستفادة من االتجاه اإلیجابي لطالب وطالبات جامعة ا .2

في تقدیم ما یمكن ) Bb(مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم 
 .أن یساعدهم على زیادة تحصیلهم الدراسي ووعیهم األخالقي في هذه المقررات

التنبیه على الطالب والطالبات باستثمار اتجاههم اإلیجابي نحو دراسة مقررات  .3
في رفع مستوى تحصیلهم ) Bb( نظام إدارة التعلم الثقافة اإلسالمیة من خالل
 .الدراسي ومعدالتهم التراكمیة

من خالل البحث الحالي یمكن تقدیم المقترحات البحثیة : المقترحات البحثیة  . ج
  :التالیة

في ) Bb(فاعلیة دراسة مقررات الثقافة اإلسالمیة من خالل نظام إدارة التعلم  .1
 .طالبات جامعة الطائفتنمیة التحصیل الدراسي لدى طالب و
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في تنمیة التحصیل الدراسي ) Bb(فاعلیة التدریس المدمج بنظام إدارة التعلم  .2
 .لدى طالب وطالبات جامعة الطائف في مقررات الثقافة اإلسالمیة

دراسة مقارنة بین التدریس التقلیدي والتدریس اإللكتروني والتدریس المدمج في  .3
طالبات جامعة الطائف في مقررات الثقافة تنمیة التحصیل الدراسي لدى طالب و

  .اإلسالمیة
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