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  كلیة التربیة جامعة الفیوم
التمیز في األداء ، المؤتمر الدولي األول لمركز تطویر التعلیم الجامعي بحث مقبول للنشر في 

 .م ٢٠١٣فبرایر  ١١- ١٠في الفترة من ، " معاییره  –آلیاته  –فلسفته " لجامعي ا
 

ث ح ص  لب خ   :مل
مقتـرح فـي الاإللكترونـي  مقـررأسس ومعـاییر تصـمیم الالكشف عن هدف البحث الحالي إلي      

الكتروني مقترح فـي طـرق تـدریس المـواد  فاعلیة مقرروالتعرف علي ، طرق تدریس المواد الفلسفیة

لــدي اإللكترونــي فلســفیة علــي التحصــیل الدراســي وبقــاء أثــر الــتعلم واالتجــاه نحــو اســتخدام الــتعلم ال

فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي وتوصلت نتائج  البحث إلي وجـود . طالب كلیة التربیة

واالختبــار  رتــب درجــات عینــة البحــث فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي الختبــار التحصــیل الدراســي

 )٠.٠١(عنـــد مســـتوى داللـــة  اإللكترونـــينحـــو اســـتخدام الـــتعلم دي المؤجـــل ومقیـــاس االتجـــاه البعـــ

مقترح فـي طـرق تـدریس المـواد الكتروني لاإل مقررالفاعلیة مما یدل على  ،لصالح التطبیق البعدي

التقـویم  وأسـالیب واألنشـطةیوفر بیئة تعلم متنوعة المثیرات من حیـث طـرق التـدریس  ألنهالفلسفیة 

بحیــــث یجــــد فیهــــا كــــل مــــتعلم مــــا یناســــب قدراتــــه  واألصــــواتعــــرض الصــــور والرســــوم  ســــالیبوأ

التحصــیل الدراســي لــدي طــالب  ارتفــاع مســتوي ممــا أدي إلــي  واهتماماتــه واتجاهاتــه هواســتعدادات

بـین درجـات الطـالب  طردیـة قویـة عالقـة ارتباطیـةوتوصلت النتائج أیضا إلي وجـود  .كلیة التربیة

االتجـاه نحـو اسـتخدام الـتعلم التطبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي ومقیاس عینة البحث في 
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 كترونـيلاالتجـاه نحـو اسـتخدام الـتعلم اإلبـین تنمیـة  -العالقـةهـذه ، ممـا یـدل علـى أن  كترونيلاإل

  .عالقة إیجابیة طردیة قویة -والتحصیل الدراسي
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Abstract 
 
 

The current research  aimed to find out the basics and standards for 

designing an e-program in methods of teaching philosophy, and 

investigating the effectiveness of that program in enhancing faculty of 

education students' achievement, learning retention and attitudes towards 

using e-learning. 
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   Results of the study found that there are statistically significant 

differences between means of scores of the study sample in the  pre and 

post administration of the achievement test, the delayed posttest, and the 

scale of attitudes towards e-learning, at (0.01 level), in favor of the post 

administration. This signifies the effectiveness of the e-syllabus in 

methods of teaching philosophy, as it provides a learning environment  

rich in various stimuli represented in teaching methods, activities, and 

evaluation methods. This environment is also rich in pictures, drawings 

and audio aids that help the learner find the learning style suitable for 

his/her abilities, interests and aptitudes. All these facilities led to an 

enhancement of students' achievement. Results of the study also showed 

that there is a strong positive correlative relationship between students' 

post test scores and their scores on the scale of attitudes towards e-

learning.     
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