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ملخص: 
 Moodle سعى البحث اإىل التعرف على اأثر ا�ستخدام نظام�
اللغة  مقرر  يف  متو�سط  الثالث  ال�سف  طالبات  حت�سيل  على 
�سبه  املنهج  ا�ستخدام  مت  قد  و  الريا�س،  مبدينة  الإجنليزية 
 Stories وحدة  ت�سميم  ومت  البحث،  اأهداف  لتحقيق  التجريبي؛ 
اختبار  ت�سميم  مت  كما   ،  Moodle مودل  نظام  على  اإلكرتونًيا 
عينة  على  التح�سيلي  الختبار  وطبق  الوحدة،  عن  حت�سيلي 
مت�ساويتني  جمموعتني  اإىل  ق�ّسموا  طالبة،   )78( من  مكونة 
 Stories وح��دة  در�ست  �سابطة  اإحداهما:  ع�سوائية:  بطريقة 
بالطريقة  در�ست  جتريبية  والأخ���رى:   ، التقليدية  بالطريقة 
 ،  - املدمج  التعلم  طريقة   - الإلكرتونية  والطريقة  التقليدية، 
وذلك يف )6( ح�س�س درا�سية، وكانت النتيجة التي تو�صل اإليها 

البحث ما يلي: 

 )0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة التجريبية، واملجموعة 
املجموعة  ل�سالح  البعدي  التح�سيلي  الختبار  يف  ال�سابطة 
متت  البحث  اإليها  تو�سل  التي  النتيجة  على  وبناًء  التجريبية. 
ت�سميم،  يف   Moodle م��ودل  نظام  تطبيق  ب�رورة  التو�سية 
والطالبات،  املعلمات،  وتهيئة  الدرا�سية،  املقررات  وتدري�س 

وتدريبهن على ا�ستخدام هذا النظام. 
الكلمات املفتاحية: 

التعليم  الإلكرتوين،  املقرر  التعلم،  اإدارة  نظم   ،Moodle
الإلكرتوين، التعلم املدمج، التح�سيل. 

The Impact of Using Moodle - to Teach English 
Course - on the Achievement of 3rd Intermediate 

Female Students in Riyadh

Abstract: 
This research aimed to identify the impact 

of using Moodle to teach English course on the 
achievement of 3rd intermediate female students 
in Riyadh. The quasi - experimental approach was 
used to achieve the objectives of the research. An 
electronic unit (Stories) has been designed on 
Moodle, in addition to an achievement test about the 
unit. The achievement test was applied on a sample 
of (78) students divided into two equal groups 
randomly, one of them was the control group who 
studied by the traditional way and the other was the 
experimental group who studied by the traditional 
way and electronic way (blended learning) ,and 
that was in (6) sessions. This research found the 
following result: There are differences of statistical 
significance at the level of significance (0.05) in 
academic achievement between the control group, 
and the experimental group, for the experimental 
group. Based on the result, we can recommend that 
Moodle should be integrated into the curriculum, 
and teachers and students should be trained to 
use it. 

Keywords: Moodle, electronic course, e - 
learning, blended Learning , Achievement
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مقدمة: 
والت�سالت  املعلومات،  تقنيات  يف  ال�ريع  التطور  اأدى 
اإحداث  على  �ساعد  فقد  احلياة،  تغر كبر يف جميع مناحي  اإىل 
نقلة ح�سارية كبرة، فاأ�سبح البعيد قريًبا، ومل تعد هناك حواجز 
اأف��راد  بني  اأو  الواحد،  املجتمع  اأف��راد  بني  زمانية  اأو  مكانية، 
اإلكرتونية رقمية �سغرة”؛  “قرية  العامل  جمتمع، واآخر، واأ�سبح 

حيث ي�ستطيع اأي فرد التجول، والتعرف على كل ما فيها. 
التعليم؛  منظومة  على  الهائل  التطور  ذل��ك  وانعك�س 
جديدة؛  ومن��اذج  وتقنيات،  اأ�ساليب،  عن  الرتبويون  بحث  حيث 
ملواجهة عديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك 
التعليمية،  النتائج  اأف�سل  اإىل  والو�سول  للم�ساعدة يف جتويدها، 
فظهر ما ي�سمى ب�: التعلم الإلكرتوين E - Learning الذي ي�ساعد 
ال�سبكة  عرب  اإلكرتونية  مقررات  خالل  من  التعلم  على  املتعلم 
املكان  والتفاعل معها يف   ،  - الإنرتنت   - للمعلومات  العاملية 
باحل�سور  اللتزام  دون  يف�سله  الذي  الوقت  وفى  يريده،  الذي 
اإىل قاعات البحث. ويتميز املقرر الإلكرتوين بالتنوع يف عر�س 
املعلومات، والأن�سطة، وطرق التقومي، وتكامل الو�سائط املتعددة، 
وتوفر  املعرفة،  من  متنوعة  مل�سادر  اإثرائية  رواب��ط  ووج��ود 
احلا�سب  مثل:  اإلكرتونية،  و�سائط  خالل  من  التعليمية  البدائل 

الآيل، والإنرتنت. 
اأن  تبنّي  املتخ�س�سة  والأبحاث  الدار�سات،  لبع�س  ووفًقا 
ن�سبة 48 % من املعاهد، واجلامعات التقليدية كانت قد طرحت 
مناهجها ب�سكل مبا�ر على الإنرتنت يف عام 1998م، يف حني 
ارتفعت الن�سبة اإىل 70  % يف عام 2000م، ويف املقابل هناك 
جامعات ل تقدم خدماتها، ومناهجها �سوى عن طريق الإنرتنت، 
 ،Colo« و”كولو   ،“  Englewood وود  “اإجنل  جامعات  مثل: 
و”كابيل” )عبود، وف�سل اهلل، و�سربي، 2008( . وهناك مواقع 
جاهزة لت�سميم املقررات الإلكرتونية على �سبكة الإنرتنت ميكن 
 ،Moodle Discovery classroom و  ا�ستخدامها جماًنا، مثل: 
 .e - College Blackboard و  كما توجد مواقع جتارية، مثل: 
العربية  التكنولوجية، فقد مت يف اململكة  التطورات  ومتا�سًيا مع 
با�سم   Moodle الإلكرتوين  التعلم  اإدارة  نظام  تعريب  ال�سعودية 
�سعودي مودل، وهو يقدم خدمات جمانية يف ت�سميم املقررات 
الإلكرتونية؛ لذا ينبغي على موؤ�س�سات التعليم العام ال�ستفادة من 
خدماته، وت�سميم املقررات اإلكرتونًيا؛ لتح�سني خمرجات العملية 

التعليمية، وحتقيق التعلم املرن الذي ل يتقيد مبكان، اأو زمان. 

مشكلة البحث: 
امل�ستحدثات  م��ن  كثر  ظ��ه��ور  على  الإن��رتن��ت  �ساعد 
التكنولوجية يف جمال التعليم التي من اأهمها التعلم الإلكرتوين 
وذكر  التعليم،  منظومة  يف  احلديثة  الجتاهات  من  يعد  ال��ذي 
املرونة  الإلكرتوين:  التعلم  اأن من خ�سائ�س   )2009( اإ�سماعيل 
يف الزمان، واملكان، واملرور الإلكرتوين للمادة التعليمية، وتوفر 

وفريتز  اإدواردز،  اأجراها  درا�سة  ففي  والتعلم،  التعليم،  فر�س 
)Edwards & Fritz, 2009( اأفاد الطالب اأن التعليم الإلكرتوين 
حيث  فيها؛  املرغوب  التعليمية  النتائج  وحقق  وم�سوق،  ممتع، 
اأ�ساروا  اأف�سل، كما  متكنوا من تعلم املفاهيم، وتطبيقها ب�سورة 
اإىل اأن نتائج التعلم من املواد التعليمية الإلكرتونية كانت اأف�سل 

من املواد التعليمية التقليدية. 
التعليم  يف  والإنرتنت  احلا�سب،  ا�ستخدام  لواقع  واملتتبع 
اإىل  ذلك  ال�سبب يف  ازدياد، ويرجع  ال�ستخدام يف  ن�سبة  اأن  يجد 
اللغات  تعلم  يف  خا�سة  التعلم،  يف  اإيجابية  اآث��ار  من  لهما  ما 
الأجنبية، وقد اأ�سارت ميلوين )Meloni , 1998( اإىل اأن ا�ستخدام 
بها  الناطقني  لغر  الإجنليزية  اللغة  تعليم  ف�سول  يف  الإنرتنت 
حقيقًيا  ا�ستخداًما  لهم  ويقدم  للتعلم،  الطالب  دافعية  من  يزيد 

للغة، ويجعلهم على دراية بالعامل من حولهم. 
مقررات  ت�سميم  اإىل  الإلكرتوين  التعلم  ا�ستخدام  اأدى  وقد 
الدخول  الطالب  ي�ستطيع  حيث  اليوم؛  طوال  مفتوحة  اإلكرتونية 
ميكنه  كما  اأق��ل،  وبتكاليف  مكان،  اأي  ومن  وقت،  اأي  يف  اإليها 
التوا�سل مع املعلم، ومع الطالب، وقد ك�سفت نتائج درا�سة تيت
 v (Teeter, 1997)عن ارتفاع دافعية الطالب، وحت�سن قدرتهم 
على املناق�سة، وحل الواجبات الكتابية بعد درا�سة اأحد املقررات 
من خالل الإنرتنت، كما اأ�سارت نتائج درا�سة اجلرف )2006( اإىل 
اأن املقرر الإلكرتوين امل�سمم على نظام blackboard الذي متت 
التقليدية قد ح�سن درجات  الطريقة  درا�سته ب�سورة م�ساندة مع 

الطالبات يف مقرر اللغة الإجنليزية. 
الإلكرتونية:  املقررات  وت�سميم  التعلم،  اإدارة  اأنظمة  ومن 
واملبارك  املو�سى،  ذكر  وقد  امل�سدر،  املفتوح   Moodle نظام 
)2005( اأن برنامج املقررات الدرا�سية Moodle هو اأحد برامج 
خالل  ومن   ،  LMCS عليها  يطلق  التي  التعليمية  املواقع  اإدارة 
هذا الربنامج ي�ستطيع اأي معلم، اأو مهتم بالتعليم اإن�ساء، وت�سميم 

موقع خا�س به بكل �سهولة، وخالل دقائق معدودة. 
وتوجد يف البيئة التعليمية عديد من امل�سكالت، وال�سعوبات 
التي تواجه الطالبات اأثناء تعلمهن ملقرر اللغة الإجنليزية، مثل: 
زيادة اأعداد الطالبات يف ال�سف الواحد، وخوف بع�س الطالبات 
بع�س  تغيب  كذلك  الإج��اب��ة،  يف  الإخ��ف��اق  عند  ال�سخرية  من 
اجلديدة،  الدرو�س  معلومات  بع�س  وفقد  احل�سور،  عن  الطالبات 
كل ذلك يوؤدي اإىل تدين م�ستوى التح�سيل الدرا�سي، ويعد ا�ستخدام 
مقرر  تدري�س  يف   Moodle نظام  با�ستخدام  الإلكرتوين  التعلم 
الف�سلى  الو�سيلة  التقليدية  الطريقة  جانب  اإىل  الإجنليزية  اللغة 
اإىل   )2009( العرمان  درا�سة  اأ�سارت  فقد  الأ�سباب،  تلك  لتجاوز 
اأن ت�سميم مقرر با�ستخدام برنامج مودل Moodle زاد يف تعلم 

الطالب، واإك�سابهم مفاهيم املقرر. 
يف  التقنية  لدمج  احل��ايل  ال��رتب��وي  الجت���اه  خ��الل  فمن 
 -  Moodle الإل��ك��رتوين  التعلم  اإدارة  نظام  وجمانية  التعليم، 
الذي مل ُي�ستخدم يف موؤ�س�سات التعليم العام يف اململكة العربية 
مقرر  تعلم  يف  الطالبات  تواجه  التي  وال�سعوبات   - ال�سعودية 
حماولة  يف  احلالية  البحث  م�سكلة  تتلخ�س  الإجنليزية  اللغة 
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معرفة اأثر ا�ستخدام نظام Moodle على حت�سيل طالبات ال�سف 
الثالث متو�سط يف مقرر اللغة الإجنليزية. 

سؤال البحث: 
حتددت م�صكلة البحث يف ال�صوؤال التايل: 

ما اأثر ا�صتخدام نظام Moodle على حت�صيل طالبات 
مبدينة  االإجنليزية  اللغة  مقرر  يف  متو�صط  الثالث  ال�صف 

الريا�س؟ 

أهداف البحث: 
يهدف البحث احلايل اإىل: 

حت�سيل  على   Moodle نظام  ا�ستخدام  اأثر  على  التعرف 
طالبات ال�سف الثالث متو�سط يف مقرر اللغة الإجنليزية مبدينة 

الريا�س. 

فرض البحث: 
مت �صياغة فر�س البحث كما يلي: 

 )0.05( اإح�سائية عند م�ستوى  ذات دللة  ل توجد فروق 
بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة ال�سابطة، والتجريبية 

يف الختبار التح�سيلي البعدي. 

أهمية البحث: 
تربز اأهمية البحث يف: 

Ù  قلة الأبحاث، والدرا�سات العربية، وال�سعودية املتعلقة
يف  العام  التعليم  يف   Moodle التعلم  اإدارة  نظام  با�ستخدام 

تدري�س املقررات، ومنها: مقرر اللغة الإجنليزية. 
Ù  تفعيل �رورة  اإىل  امل�سوؤولني  البحث  نتائج  حتفز  قد 

 .Moodle نظام اإدارة التعلم مودل
Ù  قد توفر نتائج البحث معلومات لوزارة الرتبية والتعليم

ت�ساعد على ر�سم خطط دمج التقنية يف التعليم. 
Ù  قد ت�سهم نتائج البحث يف اإقناع املعلمات، واملعلمني

امل�سكالت،  بع�س  على  للتغلب  وذلك   ،Moodle نظام  با�ستخدام 
مثل: الت�سحيح، ومتابعة الواجبات التقليدي. 

Ù  وبحوث جديدة لدرا�سات،  البحث متهيًدا  هذا  يكون  قد 
تتناول جوانب اأخرى يف املو�سوع. 

حدود البحث: 
حدود مو�سوعية: اأثر ا�ستخدام Moodle على التح�سيل  -

يف مقرر اللغة الإجنليزية. 
وزارة  -  - الريا�س  يف   168 املتو�سطة  مكانية:  حدود 

الرتبية و التعليم - التعليم العام. 

حدود زمانية: الف�سل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي  -
 .2012  - 2011

الثالث متو�سط مبدار�س  - ال�سف  حدود ب�رية: طالبات 
التعليم العام يف مدينة الريا�س. 

نظام  - على  م�سممة  وح���دة  ال��ب��ح��ث:  اأدوات  ح���دود 
Moodle، واختبار حت�سيلي قبلي، وبعدي. 

مصطلحات البحث: 
◄  :Moodle نظام اإدارة التعلم مودل

اأ�س�س  على  �سمم  امل�سدر،  مفتوح  تعلم  اإدارة  “نظام 
اإلكرتونية”  تعليمية  بيئة  توفر  على  املدربني  لي�ساعد  تعليمية؛ 

)عتمان، وعو�س، 2008، �س 159( . 
 Moodle مودل  �سعودي  موقع  باأنه:  اإجرائًيا  تعريفه  ومت 
لوحدة  التعليمية  ال��وح��دة  ت�سميم  عليه  �سيتم  ال��ذي   Saudi

“ Stories“ يف مقرر اللغة الجنليزية لل�سف الثالث متو�سط. 

◄  :Blended Learning التعلم املدمج
وجًها  للتعلم  التقليدي  الأ�سلوب  يدمج  متكامل  نظام   “
 web - مع التعلم اللكرتوين عرب الإنرتنت face to face لوجه

based e - learning “ )الفقي، 2011، �س 15( . 

يف  التقليدية  الطريقة  دم��ج  باأنه:  اإجرائًيا  تعريفه  ومت 
نظام  با�ستخدام  الإلكرتونية  الطريقة  مع  الدرا�سية  الف�سول 

 .Moodle

◄  :Electronic Curriculum املقرر االإلكرتوين
تعتمد  تعليمية  ومواد  اأن�سطة،  ت�سميم  يف  ي�ستخدم  »مقرر 

على احلا�سب« )اجلرف، 2006( . 
 )Stories( التعليمية  الوحدة  باأنه:  اإجرائًيا  تعريفه  ومت 
اللغة  مقرر  يف  متو�سط  الثالث  ال�سف  لطالبات  تدري�سها  املقرر 
م��ودل  �سعودي  موقع  على  ت�سميمها  مت  وال��ت��ي  الإجنليزية، 

 .Moodle

◄  :Achievement التح�صيل
“مدى ما حتقق لدى  عرفه خ�ر )2005، �س59( باأنه: 
التلميذ من اأهداف التعلم نتيجة درا�سته ملو�سوع من املو�سوعات 

الدرا�سية”. 
حت�سل  التي  الدرجات  متو�سط  باأنه:  اإجرائًيا  تعريفه  ومت 
عليها طالبات عينة البح�ث يف اختبار التح�سيل الذي مت اإجراوؤه 

قبل، وبعد النتهاء من تدري�س الوحدة قيد البحث. 
◄  :Intermediate Stage املرحلة املتو�صطة

تقع مرحلة التعليم املتو�سط بني مرحلتني: مرحلة التعليم 
اإليها، واملرحلة الثانوية العامة،  البتدائي التي ت�سبقها، وتوؤهل 

والفنية التي تليها” )العقيل، 2005، �س 56( . 
)بنات(  املتو�سطة  املرحلة  البحث:  بها يف هذا  واملق�سود 
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التي تلي املرحلة البتدائية. 

اإلطار النظري للبحث: 
تناول الإطار النظري اأربعة حماور هي: الإنرتنت، والتعليم 

الإلكرتوين، واملقرر الإلكرتوين، ونظم اإدارة التعلم. 

 :Internet احملور األول: اإلنرتنت
ذكر �سامل، و�رايا )2003، �س327( اأن “الإنرتنت” كلمة 
م�ستقة من International Network، اأو ال�سبكة العاملية. وعَرف 
ع�سري )2004، �س13( �سبكة الإنرتنت باأنها: « �سبكة ال�سبكات 
بتبادل  وتخت�س  الربوتوكول،  با�ستخدام  بينها  فيما  املتفاهمة 
الكمبيوتر  واإمتام الت�سالت اخلارجية بني �سبكات  املعلومات، 

)TCP/ IP( يف العامل”. 
وعّرفها احلمود، واملجايل )2005، �س26( باأنها: “�سبكة 
الأ�سخا�س  ملاليني  ت�سمح  مت�سلة  حا�سبات  من  مكونة  دولية 
بالت�سال ببع�سهم بع�سا عرب الف�ساء، والدخول اإىل جمال ف�سيح 

من املعلومات حول العامل”. 
كما عّرفها �سعادة، وال�رطاوي )2003، �س 69( باأنها: 
ع�رات  خاللها  من  ترتبط  ج��دا  �سخمة  تكنولوجية  “�سبكة 
طريق  عن  العامل  حول  املنت�رة  احلا�سوب  اأجهزة  من  املاليني 
الربوتوكولت املتعددة، وتعمل بوا�سطتها على تبادل املعلومات 
الهائلة، واملعارف املتنوعة يف خمتلف مناحي احلياة الب�رية، 
مئات  وي�ستخدمها  وي�ر،  �سهولة،  بكل  والكونية  والطبيعة، 
تثقيفية،  �ستى  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  الأ�سخا�س  من  املاليني 
واقت�سادية، وترفيهية، وعلمية، و�سخ�سية، وع�سكرية، و�سيا�سية، 

ودينية، وتخطيطية”. 
“الإنرتنت” بتبادل املعلومات، والت�سالت على  وت�سمح 
وتو�سح  لآخر،  كمبيوتر  ومن  ملوقع،  موقع  من  العامل  م�ستوى 
الإح�سائيات حقيقة مهمة، وهي اأن “الإنرتنت” تت�سخم ب�رعة 
تتزايد  كما  مطردة،  ب�سورة  م�ستخدميها  عدد  ويتزايد  مذهلة، 
التقنية نقاًل  اإمكاناتها، وخدماتها بال حدود، واأ�سار موقع عامل 
2011م بلغ عدد املواقع  اأنه يف عام  اإىل   pingdom عن موقع 
على �سبكة الإنرتنت 555 مليون موقع، منها: 300 مليون موقع 
ال�سبكة يف  م�ستخدمي  عدد  وبلغ  2011م،  عام  ت�سميمه يف  مت 
جميع اأنحاء العامل 2. 1 مليار م�ستخدم، كما بلغ عدد م�ستخدميها 

يف ال�رق الأو�سط 68. 6 مليون م�ستخدم. 
اأ�صباب ا�صتخدام االإنرتنت يف التعليم:  ●

اأ�سباب  من  اأن   )114 �س   ،2008( والدايل  �سالمة،  ذكر 
ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم ما يلي: 

القدرة على احل�سول على املعلومات من جميع اأنحاء  -
العامل. 
خالل  - من  اجلماعي  التعاوين  التعلم  على  امل�ساعدة 

املعلومات الهائلة املتوافرة عربها. 

�رعة الت�سال، وقلة التكلفة املادية.  -
توافر بع�س الربامج التعليمية ملختلف امل�ستويات من  -

خاللها. 
خدمات االإنرتنت يف التعليم:  ●

تطبيقات  اأهم  من  اأن  اإىل   )2007( وعو�س  عتمان،  اأ�سار 
الإنرتنت يف التعليم ما يلي: 

- E - Mail ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين
-  Mailing List ا�ستخدام القوائم الربيدية
- News Group ا�ستخدام جمموعات الأخبار
- Internet Relay Chat ا�ستخدام برامج املحادثة
-  Computer – Assisted الأبحاث مب�ساعدة الكمبيوتر

Research

- File Transfer Protocol اتفاقيات نقل امللفات
- Telnet الت�سال من بعد

تطبيقات  من  اأمثلة   )2005( واملبارك  املو�سى،  واأ�ساف 
ال�سبكة العاملية - الإنرتنت - ، منها: 

و�سع مناهج التعليم على ال�سبكة العاملية.  -
و�سع درو�س منوذجية، ودرو�س للتعلم الذاتي.  -
التدريب على بع�س التمرينات الريا�سية.  -
والإدارة،  - الإ�����راف،  بجهاز  خا�س  موقع  ت�سميم 

ي�سهل  ما   ، لوائح(  اأخبار،  تعاميم،  نتائج،  )نظام  واملعلمني 
متابعتها من قبل جميع امل�ستخدمني. 

 Electronic اإلل��ك��رتون��ي  التعليم  الثاني:  احمل��ور 
Learning

باأنه:  الإلكرتوين  التعليم   )18 �س   ،2005( اخلان  عّرف 
املتعلمني،  تفاعلية متمركزة حول  بيئة  لتقدمي  اإبداعية  “طريقة 
مكان،  اأي  ويف  فرد،  لأي  ومي�رة  جيد،  ب�سكل  م�سبًقا  وم�سممة 
والتقنيات  الإنرتنت،  وم�سادر  خ�سائ�س،  با�ستعمال  وقت  واأي 
الرقمية بالتطابق مع مبادئ الت�سميم التعليمي املنا�سبة لبيئة 

التعلم املفتوحة، واملرنة، واملوزعة”. 
تعليمية  “منظومة  باأنه:  )2004، �س289(  �سامل  وعّرفه 
املتدربني  اأو  للمتعلمني،  التدريبية  اأو  التعليمية،  الربامج  لتقدمي 
املعلومات،  تقنيات  با�ستخدام  مكان  اأي  ويف  وق��ت،  اأي  يف 
الإذاع��ة،  الإن��رتان��ت،  )الإن��رتن��ت،  مثل:  التفاعلية،  والت�سالت 
املمغنطة،  الأق��را���س  للتلفاز،  الف�سائية  اأو  املحلية،  القنوات 
عن  املوؤمترات  احلا�سوب،  اأجهزة  الإلكرتوين،  الربيد  التليفون، 
بعد...( ؛ لتوفر بيئة تعليمية/ تعلمية تفاعلية متعددة امل�سادر 
بطريقة متزامنة يف الف�سل الدرا�سي، اأو غر متزامنة عن بعد دون 
بني  والتفاعل  الذاتي،  التعلم  على  اعتماًدا  حمدد  مبكان  اللتزام 

املتعلم، واملعلم”. 



أثر استخدام نظام Moodle على حتصيل طالبات الصف الثالث متوسط يف مقرر اللغة اإلجنليزية مبدينة الرياض.
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●  Types oF Electronic االإل��ك��رتوين  التعليم  اأن��واع 
 :Learning

اإىل  ينق�سم  الإلكرتوين  التعليم  اأن   )2006( احللفاوي  ذكر 
ق�سمني: 
Ù  اأوًل: التعليم الإلكرتوين املعتمد على الإنرتنت، وينق�سم

اإىل نوعني: 
-  :Synchronous E - Learning تعليم اإلكرتوين متزامن
يقوم الطالب امل�سجلون يف املقرر بالدخول اإىل موقع  -

املقرر، واملناق�سة يف نف�س الوقت. 
-  Asynchronous E - متزامن  غر  اإل��ك��رتوين  تعليم 

 :Learning

اأي وقت بح�سب حاجتهم،  املقرر يف  الطالب موقع  يدخل 
والوقت املنا�سب لهم. 

ثانًيا: التعليم الإلكرتوين غر املعتمد على الإنرتنت:  ●
برجميات،  من  الإلكرتونية  املتعددة  الو�سائط  وي�سمل 

وقنوات ف�سائية تعليمية. 
و اأ�سار عتمان، وعو�س )2008، �س 12( اإىل اأن هناك من 

ي�سنف التعليم الإلكرتوين اإىل: 
اأوًل: النموذج القائم على الإنرتنت:  -

يتلقى  حيث  الإن��رتن��ت؛  عرب  كاملة  ب�سورة  التعليم  يتم 
مع  النقا�سات  ويجري  الإنرتنت،  عرب  التعليمية  املادة  املتعلم 

زمالئه، واملعلمني. 
ثانًيا: ا�ستخدام الإنرتنت كداعم، ومعزز لعملية التعليم:  -

ي�ستخدم الإنرتنت م�ساعداً، ومدعمًا للعملية التعليمية، ول 
يعتمد عليه ب�سورة تامة. 

ثالًثا: النموذج القائم على الكمبيوتر:  -
املحتوى  ا�ستقبال  عملية  يف  الكمبيوتر  على  يعتمد 

التعليمي، ومتابعة العملية التعليمية. 
●  :Blended Learning التعلم املدمج

اأنواع  من  اآخر  نوعا   )96 �س   ،2009( اإ�سماعيل  اأ�ساف 
التعليم الإلكرتوين، وهو: “التعلم املدمج”، ويعّرفه باأنه: “توظيف 
واملحتوى،  الأه��داف،  بني  الدمج  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات 
خالل  من  املعلومات  تو�سيل  وطرق  التعلم،  واأن�سطة  وم�سادر، 
اأ�سلوبي التعلم وجًها لوجه، والتعليم الإلكرتوين؛ لإحداث التفاعل 
بني ع�سو هيئة التدري�س بكونه معلما، ومر�سدا للطالب من خالل 
امل�ستحدثات التي ل ي�سرتط اأن تكون اأدوات اإلكرتونية حمددة”. 

 2004 Dziuban,( وعّرف ديزوبان، وهارمتان، ومو�سكال
Hartman & Moskal( التعلم املدمج باأنه: “جمموعة الدرو�س 
التي جتمع بني التعلم بالطريقة التقليدية، والتعلم الإلكرتوين مع 
تقليل �ساعات التعلم يف الف�سول الدرا�سية”. واأ�سار بوزيتو مور، 
 )Buzzetto - More & Sweat - Guy, 2006( و�سويت قاي 

اأن التعلم املدمج يدمج بني التعلم التقليدي وجًها لوجه مع  اإىل 
الدرا�سية،  املناهج  يف  امل��واد  على  وي�ستمل  الإلكرتوين،  التعلم 
والتعلم القائم على امل�روع، والأن�سطة التي تدعم اأعلى مهارات 
التفكر، واملناق�سات على الإنرتنت التي ميكن اأن تكون متزامنة، 

اأو غر متزامنة. 
خ�صائ�س، ومميزات التعليم االإلكرتوين:  ●

ذكر اإ�سماعيل )2009( اأن من خ�سائ�س التعلم الإلكرتوين: 
املرونة يف الزمان، واملكان، ويف عر�س الأن�سطة.  -
املرور الإلكرتوين للمادة التعليمية.  -
توفر فر�س التعليم، والتعلم.  -

و اأ�ساف �سامل )2004( اخل�سائ�س التالية: 
العتماد على التعلم الذاتي للمتعلم.  -
قيا�س خمرجات التعلم بو�سائل تقومي خمتلفة.  -
قلة تكلفة التعليم الإلكرتوين مقارنة بالتعليم التقليدي.  -
�سهولة حتديث الربامج، واملواقع الإلكرتونية.  -

مميزات  من  اأن  اإىل   )2005( واملبارك  املو�سى،  واأ�سار 
التعليم الإلكرتوين: 

�سهولة الو�سول اإىل املعلم.  -
اإمكانية حتوير طرق التدري�س.  -
الإح�سا�س بامل�ساواة بني الطالب.  -
ال�ستمرارية يف الو�سول اإىل املناهج.  -
تقليل الأعباء الإدارية بالن�سبة اإىل املتعلم.  -
اأهداف التعليم االإلكرتوين:  ●

اأهداف  اأهم  اأن  �س123(   ،2008( والدايل  �سالمة،  ذكر 
التعلم الإلكرتوين ما يلي: 

Ù  العملية تخدم  امل�سادر  غنية  تعليمية  بيئة  توفر 
التعليمية بجميع حماورها. 

Ù  ت�سجيع التوا�سل بني منظومة التعليم، كالتوا�سل بني
البيت واملدر�سة، والبيئة املحيطة. 

Ù  .منذجة التعليم، وتقدميه يف �سورة معيارية
Ù  ،الت�سال قنوات  خالل  من  الرتبوية  اخل��ربات  تناقل 

املهتمني  وجميع  وامل�رفني،  واملدربني،  املعلمني،  ومنتديات 
بال�ساأن الرتبوي من املناق�سة، وتبادل الآراء، والتجارب. 

Ù  اإعداد جيل من املعلمني، واملتعلمني قادر على التعامل
مع التقنية، ومهارات الع�ر. 

Ù  وجعله املجتمع،  يف  التقنية  ن�ر  على  امل�ساعدة 
جمتمًعا مثقًفا اإلكرتونًيا مواكًبا للتطور. 

التعليم  اأه��داف  من  اأن  اإىل   )2006( احللفاوي  واأ���س��ار 
الإلكرتوين ما يلي: 
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Ù  .تطوير فل�سفة، واأ�ساليب، ونظم التعلم التقليدي
Ù  .تو�سيع بيئة التعلم، واإمكاناته، وموارده
Ù  اأكرب التعلم ل�رائح  تطوير عمل املعلم، واإتاحة فر�س 

من الطالب. 

 Electronic اإلل��ك��رتون��ي  امل��ق��رر  ال��ث��ال��ث:  احمل���ور 
 :Curriculum

يتيح املقرر الإلكرتوين التوا�سل بني املتعلم، واملعلم، كما 
بتوجيهه  ويقوم  للمتعلم،  التفاعل  من  متنوعة  اأ�سكال  يتيح  اأنه 
بكثافة،   - ا  اأي�سً  - يتميز  كما  التعليمية،  العمليات  جميع  نحو 
بوجود  وذلك  حدود،  لها  لي�س  التي  املتعددة  الو�سائط  وتكامل 

الروابط بني كل م�سادر املعرفة )احللفاوي، 2006( . 
وعّرفت اجلرف )2009( املقرر الإلكرتوين باأنه: “اأي مقرر 
ي�ستخدم يف ت�سميم اأن�سطة، ومواد تعليمية تعتمد على احلا�سب”. 

اأنواع املقرر االإلكرتوين:  ●
للمقررات  اأن����واع  ع��دة  ه��ن��اك  اأن   )2004( ���س��امل  ذك��ر 

الإلكرتونية، منها: 
مقررات حتل حمل الف�سل التقليدي، ومقررات م�ساندة  -

للف�سل التقليدي )ت�ستخدم جنًبا اإىل جنب مع الف�سل التقليدي( . 
اإلكرتونية  - الإنرتنت، ومقررات  اإلكرتونية على  مقررات 

غر معتمدة على الإنرتنت. 
برامج ت�صميم املقرر االإلكرتوين:  ●

اأ�سار �سامل )2004( اإىل اأنه يوجد عدد من الطرق لت�سميم 
املقررات الإلكرتونية، منها: 

ت�سميم  - يف  متخ�س�سة  ج��اه��زة  ب��رام��ج  ا���س��ت��خ��دام 
الذي   Author Plus مقررات خا�سة مبادة معينة، مثل: برنامج 
اللغة الإجنليزية، كما توجد برامج  ي�ستخدم يف ت�سميم مقررات 
مثل:  تخ�س�س،  اأي  يف  مقرر  اأي  ت�سميم  يف  ا�ستخدامها  ميكن 

 .Macromedia Authorware

-  Power Point، Netscape مثل:  برامج  ا�ستخدام 
Communicator يف ت�سميم الدرو�س، واإجراء العرو�س، وميكن 
بعملية  املعلم  يقوم  وهنا  وخارجه،  الإنرتنت،  على  ا�ستخدامها 
والأ�سئلة،  الن�سو�س،  املعلم  ي�سمم  حيث  بالكامل؛  الت�سميم 

وي�سيف ال�سور الثابتة، واملتحركة، والأ�سوات، والو�سالت. 
ا�ستخدام مواقع جاهزة، وجمانية للمقررات الإلكرتونية  -

 ،Moodleو ، Discovery classroom :على �سبكة الإنرتنت، مثل
 .e - college و ،Blackboard :كما توجد مواقع جتارية، مثل

وجمانية  - جاهزة،  �سبه  الإنرتنت  على  مواقع  ا�ستخدام 
 Homesteadو ، Tripod و ، Yahoo :يف ت�سميم املقررات، مثل

، وهي حتتاج اإىل مهارة، وخربة، ووقت يف اإعداد موقع املقرر. 

 (LMS) Learning التعلم  إدارة  نظم  الرابع:  احملور 
 :Management System

نظام اإدارة التعلم هو: “برنامج �سمم للم�ساعدة يف اإدارة، 

اأن�سطة  وجميع  امل�ستمر،  والتعليم  التدريب،  وتقييم  ومتابعة، 
التعلم يف املوؤ�س�سات مبا يف ذلك البث احلي online، اأو القاعات 
قبل  من  املوجهة  املقررات  اأو   ،virtual classroom التخيلية 

املدربني” )عتمان، وعو�س، 2008، �س 139( . 
وذكرت اجلرف )2009( اأن نظم اإدارة التعلم هي: “برامج 
يف  ت�ستخدم  الإن��رتن��ت  على  معتمدة  تكنولوجيا  اأو  تطبيقية، 

تخطيط، وتنفيذ، وتقومي عملية تعلم حمددة”. 
لإن�ساء،  املعلم بطريقة  التعلم  اإدارة  نظام  يزّود  ما  وعادة 
اأدائهم،  وتقومي  الطالب،  م�ساركة  ومراقبة  املحتوى،  وتقدمي 
وميكن اأن يزود نظام اإدارة التعلم الطالب بالقدرة على ا�ستخدام 
اخل�سائ�س التفاعلية، مثل: مناق�سة املو�سوعات، والجتماعات 
التعلم مفتوحة  اإدارة  اأنظمة  النقا�س، وهناك  املرئية، ومنتديات 
 ATutor, Claroline, Dokeos, Fle3، ILIAS, مثل:  امل�سدر، 
 KEWL, Nextgen, LON - CAPA, Moodle, OLAT, Sakai
 Saba :كما اأن هناك اأنظمة اإدارة تعلم جتارية، مثل ،Research
 Software; Apex Learning; Blackboard; ANGEL
 .Learning ; Desire2Learn ; SAP Enterprise Learning

وذكر اإ�سماعيل )2009، �س535 – 537( اأن الفكرة وراء 
واإدارتها  الإلكرتوين،  التعليم  واأدوات  عمليات،  تنظيم  LMS هي 
جميع  واإدارة  لت�سغيل،  ومتكاملة؛  متداخلة،  منظومة  اإط��ار  يف 
التعليمية مبا تت�سمنه من عرو�س، ومنتديات  الأن�سطة، واملواد 
مناق�سة، ودرد�سة، وتبادل ملفات، واإدارة مهام، وخطط تدري�سية، 

 .LMS ومنهج تعليمي با�ستخدام نظام
بعد،  من  ال�ستخدام  ب�سهولة  يتميز   LMS اأن  اإىل  واأ�سار 
طريق  عن  للطالب  العلمية  املادة  تقدمي  يتيح  حيث  وباملرونة؛ 
الإلكرتونية،  القاعات  بوا�سطة  املحا�رات  وعر�س  الإنرتنت، 
وتنفيذ منتديات النقا�س الإلكرتوين بني هيئة التدري�س، والطالب، 
الختبارات،  وتقدمي  وا�ستالمها،  الدرا�سية،  الواجبات  وتوزيع 
التي  العلمية  والأبحاث  وامل�ساريع،  الطالب،  عرو�س  وتقدمي 
ينفذونها، كما ي�ستخدم يف تخزين املعلومات، واملواد، والربامج 

التعليمية، وا�سرتجاعها عند احلاجة اإليها. 
نظام مودل Moodle الإدارة املقررات االلكرتونية:  ●

برنامج  اأن   )419 �س   ،  2005( واملبارك  املو�سى،  ذكر 
املواقع  اإدارة  برامج  اأح��د  هو   Moodle الدرا�سية  امل��ق��ررات 
اأي  ي�ستطيع  خالله  ومن   ،LMCS عليها  يطلق  التي  التعليمية 
معلم، اأو مهتم بالرتبية والتعليم من اإن�ساء، وت�سميم موقع خا�س 
به ب�سهولة، وخالل دقائق معدودة، ولي�س �رًطا اأن يكون معلًما 

ملادة احلا�سب، اأو تخ�س�سه حا�سب اآيل. 
اأنتجته،  وجمانيا  امل�سدر،  مفتوح  نظاما   Moodle يعد 
 80000 من  اأكرث  ت�سم  التي   Moodle مودل  جمعية  وتدعمه 
جميع  يف  تعليمية  موؤ�س�سة   7000 ميثلون  املطورين  من  ع�سو 
عربية،  واجهة  له  يتوافر  حيث  معّرب؛  والنظام  العامل،  اأنحاء 
الأنظمة  على  بع�سها  يتفوق  قد  مميزات  ذات  خدمات  ويت�سمن 
تطبق  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  وت�ستخدمه  املغلقة،  التجارية 
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التعليم الإلكرتوين، وال�سبب يكمن يف اأنه مع تزايد اأعداد الطالب 
التجارية،  النظم  تلك  مع  م�سكالت  تظهر  وب��داأت  املوؤ�س�سة،  يف 
تكلفة  اأي  ودون  م�ستمر،  ب�سكل  حتديثه  فيتم  م��ودل،  نظام  اأما 
ل�ستخدامه مع توفره بعدد كبر من اللغات العاملية )اإ�سماعيل، 
اأن   ”Moodle “مودل  موقع  ك�سف  وقد   ، �س561(   ،2009
النظام،  على  اإلكرتوين  مقرر   8.000.000 من  يقارب  ما  هناك 

و77.000.000 م�ستخدم من 221 دولة.
●  :Moodle مميزات نظام مودل

ا من مميزات  ذكر عتمان، وعو�س )2008، �س 159( بع�سً
Moodle تتمثل فيما يلي: 

ال�سلة  - ذات  املوا�سيع  فيه  تناق�س  منتدى  وج��ود 
بالعملية التعليمية ب�سكل عام.

بالربيد  - اإر�سالها  من  ب��دًل  للواجبات  املعلم  ت�سليم 
الإلكرتوين.

اأثرت �سابًقا ذات ال�سلة  - البحث يف املو�سوعات التي 
باملحتوى.

النظام، وحتى  - متابعة املتدرب من بداية دخوله على 
خروجه منه.

النظام  - ويقوم  للمتدربني،  ذاتية  اختبارات  اإن�ساء 
بت�سحيحها، وت�سجيل الدرجات اأوتوماتيكًيا.

-  SCORM (Sharable Content ل�  النظام  دع��م 
.Object Referent Model) 

واأ�ساف املو�سى، واملبارك )2005، �س422( اأن برنامج 
Moodle يقدم جمموعة من الأدوات التي ت�ساعد املعلم على ن�ر 

املحتوى التعليمي، والتحكم يف الطالب، ومن هذه الأدوات: 
وحتديد  - امل��وق��ع،  يف  خمتلفة  درا���س��ي��ة  م���واد  و���س��ع 

املعلمني امل�رفني عليها.
اأداة اإر�سال املهام، والواجبات اإىل الطالب. -
وامل��راج��ع،  - وامل���ذك���رات،  امل��الح��ظ��ات،  و���س��ع  اأداة 

والتمارين، والختبارات للطالب.
بني  - اأو  واملعلمني،  الطالب،  بني  احل��وار  منتدى  اأداة 

املعلمني اأنف�سهم.
اأداة لال�ستفتاء، وحتميل امللفات. -
اإمكانية معرفة زوار املوقع من طالب، ومعلمني. -
اإمكانية معرفة الطالب لدرجاتهم. -

اإ�سافة اإىل عديد من املزايا، مثل: 
�سكل  - وتعديل  مظهره،  وحت�سني  تطويره،  اإمكانية 

ال�سفحة الرئي�سة.
جمانيته، ودعمه للغة العربية، و�سهولة تركيبه. -
وجود لوحة حتكم لإدارة املوقع. -

الدراسات السابقة: 
العالقة مبو�سوع  الدرا�سات ذات  هناك خم�سة حماور من 

البحث، وهي: 
التعليم  تناولت  ودرا���س��ات  الإن��رتن��ت،  تناولت  درا���س��ات 
تناولت  ودرا�سات  املدمج،  التعلم  تناولت  ودرا�سات  الإلكرتوين، 

نظم اإدارة التعلم، ودرا�سات تناولت املقرر الإلكرتوين.

أواًل: دراسات تناولت اإلنرتنت: 
اإىل  هدفت  جتريبية  �سبه  درا�سة   )2006( اجلا�رش  اأج��رت 
الن�سجية  ال�سفحات  على  املعتمد  التعليم  اأث��ر  على  التعرف 
ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  وبّينت  التح�سيل،  على   www
التح�سيلي بني طالبات املجموعة  اإح�سائية يف الختبار  دللة 
التجريبية البالغ عددها )36( طالبة در�سن بع�س موا�سيع مقرر 
 )36( عددها  البالغ  وال�سابطة  الإنرتنت،  على  تغذية”  “اأ�س�س 

در�سن املقرر نف�سه بالطريقة التقليدية.
التي  التجريبية   )2010( وخ�صان  ريا  اأبي  درا�سة  وك�سفت 
هدفت اإىل التعرف على فعالية موقع تعليمي على �سبكة الإنرتنت 
على التح�سيل عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف الختبار 
عددها  البالغ  التجريبية  املجموعة  درج��ات  بني  التح�سيلي 
“الهند�سة” من موقع تعليمي  )30( طالبا، وطالبة در�سوا مقرر 
وطالبة  طالبا،   )30( عددها  البالغ  وال�سابطة  الإنرتنت،  على 
النتيجة ل�سالح  التقليدية، وكانت  در�سوا املقرر نف�سه بالطريقة 

املجموعة التجريبية.
اإىل  هدفت  جتريبية  �سبه  درا�سة   )2010( الرا�صي  واأجرى 
من  عينة  حت�سيل  يف  الإن��رتن��ت  ا�ستخدام  فاعلية  عن  الك�سف 
جتريبية  جمموعتني:  اإىل  مق�ّسمة  ثانوي  الأول  ال�سف  طالبات 
التاريخ  مقرر  من  القدمية”  امل�رية  “احل�سارة  وحدة  در�ست 
بالطريقة  نف�سها  الوحدة  در�ست  و�سابطة  الإنرتنت،  �سبكة  عرب 
اأظهرت  البعدي  التح�سيلي  الختبار  تطبيق  وبعد  التقليدية، 
النتائج وجود فرق دال اإح�سائًيا بني متو�سط درجات املجموعة 

التجريبية، واملجموعة ال�سابطة ل�سالح املجموعة التجريبية.
لبحث  جتريبية  بدرا�سة   )2010( واجللبي  ال�رشع،  وق��ام 
حت�سيل  على  الإنرتنت  �سبكة  على  تعليمي  موقع  ت�سميم  اأث��ر 
على  بالت�ساوي  موزعني  وطالبة  طالًبا،   )70( من  مكونة  عينة 
خالل  من  “الريا�سيات”  مقرر  در�ست  جتريبية  جمموعتني: 
دون  نف�سه  امل��ق��رر  در���س��ت  و�سابطة  الإن��رتن��ت،  على  امل��وق��ع 
ا�ستخدام الإنرتنت، واأ�سارت نتائج الختبار التح�سيلي اإىل وجود 
ل�سالح  الطالب  حت�سيل  متو�سط  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 

املجموعة التجريبية.

ثانًيا: دراسات تناولت التعليم اإللكرتوني: 
اإىل  هدفت  جتريبية  بدرا�سة   )2010( اإبراهيم  الباحث  قام 
التعرف على اأثر التعلم الإلكرتوين على حت�سيل عينة مكونة من 
ُق�ّسموا  ال�سورية،  الفرتا�سية  اجلامعة  يف  وطالبة  طالبا،   )52(
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تدري�س  “طرق  تعلمت مقرر  اإىل جمموعتني: جتريبية  بالت�ساوي 
علم الأحياء” بطريقة التعلم الإلكرتوين، و�سابطة تعلمت املقرر 
التح�سيلي  الختبار  تطبيق  وبعد  التقليدية،  بالطريقة  نف�سه 
اإح�سائية بني حت�سيل  النتائج عن وجود فرق ذي دللة  ك�سفت 
ل�سالح  ال�سابطة  املجموعة  وحت�سيل  التجريبية،  املجموعة 

املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت التعلم الإلكرتوين.
كما هدفت الدرا�سة التجريبية الأبي الفول )2011( اإىل معرفة 
من  مكونة  عينة  حت�سيل  على  الإلكرتوين  التعليم  ا�ستخدام  اأثر 
)62( طالبا، وطالبة يف جامعة الرموك، ُق�ّسموا اإىل جمموعتني: 
جتريبية مكونة من )38( طالًبا در�سوا مقرر “العلوم احلياتية” 
طالًبا   )24( من  مكونة  و�سابطة  الإلكرتوين،  التعليم  با�ستخدام 
تطبيق  وبعد  التقليدية،  الطريقة  با�ستخدام  نف�سه  املقرر  در�سوا 
الختبار التح�سيلي بّينت النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�سائية 
بني حت�سيل املجموعة التجريبية، وحت�سيل املجموعة ال�سابطة 

ل�سالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت التعليم الإلكرتوين.
كما قامت الباحثة االأحمدي )2011( بدرا�سة فاعلية التعليم 
طالبة   )75( من  تكونت  عينة  على  التح�سيل  يف  الإل��ك��رتوين 
تق�سيمها  مت  املنورة  باملدينة  الجتماعية  العلوم  طالبات  من 
بالت�ساوي اإىل ثالث جمموعات: �سابطة در�ست املقرر بالطريقة 
التقليدية، وجتريبية اأوىل در�ست با�ستخدام الربجمية، وجمموعة 
جتريبية ثانية در�ست على الإنرتنت، وبعد تطبيق الختبار اأظهرت 
ال�سابطة،  املجموعة  بني  الإح�سائية  الدالة  يف  فروًقا  النتائج 
ل�سالح  التح�سيل  يف  والثانية  الأوىل،  التجريبية  واملجموعتني 
املجموعتني التجريبيتني، كما اأظهرت فروًقا دالة اإح�سائًيا بني 
التح�سيل  يف  الثانية  والتجريبية  الأوىل،  التجريبية  املجموعة 

ل�سالح املجموعة الثانية.
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( ر�صوان  واأج��رى 
التعلم  بنظام  الأدب��ي  التذوق  مهارات  تنمية  مقرر  تدري�س  اأثر 
در�ست  �سابطة  جمموعتني:  من  مكونة  عينة  على  الإل��ك��رتوين 
بالطريقة التقليدية، وجتريبية در�ست بالطريقة الإلكرتونية، وبعد 
تطبيق اختبار التح�سيل املعريف ك�سفت النتائج عن وجود فروق 
دالة اإح�سائًيا بني متو�سطي درجات طالب املجموعة التجريبية، 
وال�سابطة يف التطبيق البعدي لختبار التح�سيل املعريف ل�سالح 

طالب املجموعة التجريبية.

ثالًثا: دراسات تناولت التعلم املدمج: 
اأثر  عن  للك�سف  بدرا�سة   )2010( بكر  واأب��و  عو�س،  ق��ام 
حالت  يف  “التدخل  مقرر  تدري�س  يف  املدمج  التعلم  ا�ستخدام 
الأزمات، والطوارئ” على حت�سيل عينة مكونة من )42( دار�ًسا 
موزعني على جمموعتني: )18( دار�ًسا مثلوا املجموعة التجريبية، 
ودر�سوا با�ستخدام التعلم املدمج، و )24( دار�ًسا مثلوا املجموعة 
التقليدي، واأ�سارت نتائج الختبار  ال�سابطة، ودر�سوا بالأ�سلوب 
التح�سيلي اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف متو�سط 

التح�سيل لدى املجموعتني.
عن  للك�سف  بدرا�سة   )2010( الغامدي  الباحثة  وقامت 

فاعلية التعلم املدمج يف اإك�ساب مهارات وحدة برنامج العرو�س 
من  طالبة   )58( من  مكونة  لعينة   PowerPoint التقدميية 
طالبات ال�سف الثاين ثانوي ُق�سمت اإىل جمموعتني مت�ساويتني: 
بطريقة  در�ست  وجتريبية  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  �سابطة 
واأ�سارت   ، التقليدية(  والطريقة  التعليمي،  )املوقع  املدمج  التعلم 
نتائج الختبار التح�سيلي اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

يف التح�سيل الدرا�سي ل�سالح املجموعة التجريبية.
 Toskulkaew, &( وهدفت درا�سة فان�رشونيكا، وتو�صكلكيو
التعلم  ا�ستخدام  اأثر  عن  الك�سف  اإىل   )2010 Vanicharoenchai
من  مكونة  مق�سودة  لعينة  الأكادميي  التح�سيل  على  املدمج 
كلية  يف  الثانية  ال�سنة  بكالوريو�س  طالب  من  طالًبا   )128(
در�ست  �سابطة  جمموعتني:  اإىل  بالت�ساوي  ُق�سمت  التمري�س، 
التقليدية،  بالطريقة  الإنرتنت  يف  البيانات”  عن  “البحث  وحدة 
وجتريبية در�ست الوحدة نف�سها بطريقة التعلم املدمج، واأ�سارت 
درجات طالب  فروق بني  اإىل وجود  التح�سيلي  الختبار  نتائج 

املجموعة ال�سابطة، والتجريبية ل�سالح التجريبية.
ال�ستماع -
قراءة �سوتية للكلمات -
القامو�س -

 :Moodle رابًعا: دراسات تناولت نظم إدارة التعلم
قام العرمان )2009( بدرا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام 
التعلم اللكرتوين على حت�سيل عينة مكونة من )14( طالًبا در�سوا 
مقرر “الأحياء الطبي” با�ستخدام برنامج مودل Moodle، وبعد 
ك�سفت  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي،  الختبار  تطبيق 
النتائج عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني درجات الطالب 

يف الختبار القبلي، والبعدي ل�سالح الختبار البعدي.
التي  التجريبية  �سبه  الدرا�سة  العرمان  درا�سة  مع  واتفقت 
اأجراها حممد )2010( للك�سف عن فاعلية مقرر اإلكرتوين يف تنمية 
التح�سيل  على  واأثره   ،Moodle مودل  نظام  ا�ستخدام  مهارات 
وطالبة  طالًبا،   )20( من  مكونة  مق�سودة  عينة  لدى  املعريف 
بنها،  جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  العليا  الدرا�سات  طالب  من 
 ،Moodle وقد �سمم الباحث املقرر الإلكرتوين على نظام مودل
وك�سفت نتائج تطبيق اأداة الدرا�سة عن ارتفاع التح�سيل املعريف 

لدى عينة الدرا�سة.
اأثر  عن  الك�سف  اإىل   )2010( العاطي  عبد  درا�سة  وهدفت 
من  مكونة  عينة  حت�سيل  على  اللكرتونية  املقررات  ا�ستخدام 
)34( طالًبا من طالب تكنولوجيا التعليم ق�ّسمت اإىل جمموعتني: 
مودل  نظام  على  املقرر  الباحثة  و�سّممت  وجتريبية،  �سابطة، 
الإلكرتوين،  املقرر  التجريبية  املجموعة  در�ست  حيث  Moodle؛ 
وبعد  التقليدية،  ب�سورته  املقرر  ال�سابطة  املجموعة  ودر�ست 
وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  البعدي  التح�سيلي  الختبار  تطبيق 
املجموعتني  طالب  درج��ات  متو�سطي  بني  اإح�سائي  دال  فرق 

التجريبية، وال�سابطة ل�سالح التجريبية.
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على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2012( دحالن  واأج��رى 
التعليم  طلبة  اإك�ساب  يف   Moodle بنظام  معزز  برنامج  فاعلية 
اختبارا  الباحث  وطبق  اليومي،  التخطيط  مهارات  الأ�سا�سي 
طالًبا   )60( من  املكونة  البحث  عينة  على  بعديا  حت�سيليا 
ق�سموا على جمموعتني: �سابطة، وجتريبية، وك�سفت النتائج عن 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات املجموعة 
املجموعة  ل�سالح  البعدي  الختبار  يف  وال�سابطة  التجريبية، 

التجريبية.

خامًسا: دراسات تناولت املقرر اإللكرتوني: 
قام عمران )2010( بدرا�سة �سبه جتريبية هدفت اإىل الك�سف 
الدرا�سات  تدري�س  طرق  يف  مقرتح  اإلكرتوين  مقرر  فاعلية  عن 
)45( طالبا، وطالبة  الجتماعية على حت�سيل عينة مكونة من 
الإنرتنت،  على  تعليمي  موقع  على  الإل��ك��رتوين  املقرر  در�سوا 
فروق  وج��ود  اإىل  التح�سيلي  الختبار  تطبيق  نتائج  واأ�سارت 
املقرر  درا�سة  قبل  العينة  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائًيا  دالة 

الإلكرتوين، وبعده ل�سالح التطبيق البعدي.
هدفت  جتريبية  �سبه  درا�سة   )2011( احلميد  عبد  واأجرت 
اإىل التعرف على فاعلية مقرر اإلكرتوين يف تنمية مهارات “بناء 
قواعد بيانات اإلكرتونية” لعينة تكونت من )50( طالبا، وطالبة 
وك�سفت  وجتريبية،  �سابطة،  جمموعتني:  اإىل  بالت�ساوي  ق�سموا 
اإح�سائيا بني متو�سطات درجات  دالة  فروق  النتائج عن وجود 
البعدي  التطبيق  التجريبية فى  ال�سابطة، واملجموعة  املجموعة 
املقرر  حتقيق  النتائج  بينت  كما  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح 
قواعد  مهارات  تنمية  فى  مرتفعة  ك�سب  ملعدلت  الإلكرتونى 

البيانات لطالب املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة ال�صعبي )2012( �سبه التجريبية اإىل التعرف 
عينة  لدى  الدرا�سي  التح�سيل  يف  اإلكرتوين  مقرر  فاعلية  على 
مت  متو�سط،  الأول  ال�سف  تلميذات  من  تلميذة   )60( من  تكونت 
توزيعهن بالت�ساوي على جمموعتني �سابطة، وجتريبية، وك�سفت 
النتائج عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات 
املجموعة التجريبية، وال�سابطة يف الختبار التح�سيلي البعدي 

ل�سالح املجموعة التجريبية.

منهج البحث: 
رقم  اجلدول  ويو�سح  التجريبي،  �سبه  املنهج  ا�ستخدام  مت 

)1( الت�سميم التجريبي للبحث.
جدول رقم )1( : 

الت�صميم التجريبي للدرا�صة: 

االختبار التح�صيلي البعديالعامل التجريبياالختبار التح�صيلي القبلياملجموعة

خ ب 2خ ق 1ال�سابطة

خ ب X2خ ق 1التجريبية

القبلي  التح�سيلي  الختبار  اإىل  يرمز  ق1(  )خ  اإن:  حيث 

التح�سيلي  الختبار  اإىل  يرمز  ق2(  )خ  و   ،Stories وحدة  يف 
البعدي يف وحدة Stories، و )X( يرمز اإىل املتغر امل�ستقل، وهو 

.Stories ا�ستخدام املقرر الإلكرتوين لوحدة

عينة البحث: 
مت اختيار عينة ق�سدية من املدر�سة املتو�سطة 168 مبدينة 
الريا�س، ومت ح�ر )156( طالبة تتوافر لديهن خدمة الإنرتنت 
خارج املدر�سة، ولديهن خربة يف احلا�سب، بعدها مت اختيار )78( 
اإىل جمموعتني: �سابطة  بالت�ساوي  توزيعهن  طالبة ع�سوائًيا مت 
بالطريقة   ”Stories“ وح��دة  در�سن  طالبة   )39( من  مكونة 
نف�س  در�سن  طالبة   )39( من  مكونة  وجتريبية  فقط،  التقليدية 
اإىل  اإ�سافة  التقليدية،  )الطريقة  املدمج  التعلم  بطريقة  الوحدة 

. )Moodle املقرر الإلكرتوين على نظام

أدوات البحث: 
التعلم  - اإدارة  نظام  با�ستخدام  م�سممة  تعليمية  وحدة 

ذاتية،  واخ��ت��ب��ارات  تقدميية،  عرو�س  على  ت�ستمل   Moodle
اإثرائية، وواجبات منزلية، ومنتدى نقا�س، وا�ستف�سارات  ومواقع 
متوافرة  التعليمية  الوحدة  وكانت  بالوحدة،  خا�سة  اإلكرتونية 

.www.sa - m.org على املوقع
الختبار التح�سيلي )قبلي – بعدي( وتكون من )20(  -

وخم�س  واخلطاأ،  ال�سواب  لأ�سئلة  مفردات  خم�س  منها:  مفردة، 
لأ�سئلة  مفردات  وخم�س  متعدد،  من  الختيار  لأ�سئلة  مفردات 
املزاوجة، وخم�س مفردات لأ�سئلة اإكمال الفراغ، وقد مت ت�سحيح 
واحدة،  درجة  ال�سحيحة  لالإجابة  تعطى  حيث  يدوًيا؛  الختبار 

وللخاطئة �سفر.

صدق أدوات البحث: 
Ù  مودل نظام  على  امل�صممة  التعليمية  الوحدة  اأواًل: 

 Moodle

م�رفتني  - قبل  م��ن  حتكيمها  مت  ال��ظ��اه��ري:  ال�سدق 
اللغة  وتعليم  التعليم،  تقنيات  جمال  يف  خمت�ستني  تربويتني 

الإجنليزية.
ال��وح��دة ع��ل��ى عينة  - ال��داخ��ل��ي: مت جت��ري��ب  ال�����س��دق 

متو�سط؛  الثالث  ال�سف  من  طالبات   )10( قوامها  ا�ستطالعية 
للتاأكد من �سهولة ا�ستخدامها، ومنا�سبتها للغر�س التعليمي.

Ù  :ثانًيا: االختبار التح�صيلي
على  - التح�سيلي  الختبار  الظاهري: مت عر�س  ال�سدق 

من  عدد  اإىل  اإ�سافة  الإجنليزية،  اللغة  جمال  يف  تربوية  م�رفة 
معلمات مقرر اللغة الإجنليزية للمرحلة املتو�سطة.

ال�سدق الداخلي: مت تطبيق الختبار على )15( طالبة  -
اأن در�سن وحدة  �سبق  الالتي  الثالث متو�سط  ال�سف  من طالبات 
بح�ساب  الداخلي  الرتباط  معامالت  ح�ساب  ومت   ،“  Stories“
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معامل ارتباط بر�سون بني درجة كل عبارة، واملحور الذي تنتمي 
اإليه، وكانت جميع معامالت الرتباط دالة اإح�سائًيا عند م�ستوى 
و   ،  )0.3461( ، وقد تراوحت بني   )0.01( و   ،  )0.05( الدللة 
)0.6233( ، كما بلغت الدرجة الكلية مل�ستوى ال�سهولة لالختبار 
م�ستوى  يتنا�سب مع  م�ستوى متو�سط  ، وهو   )0.52( التح�سيلي 

الطالبات.

ثبات أدوات البحث: 
مت التاأكد من ثبات الختبار التح�سيلي با�ستخدام معامل 
معامل  وهو   ،  )0.57( بلغ  حيث  ريت�سار�سون؛   – كودر  الثبات 

ثبات مقبول ميكن العتماد عليه يف البحث.

األساليب اإلحصائية لتحليل نتائج البحث: 
با�ستخدام  املنا�سبة  الإح�سائية  الأ�ساليب  ا�ستخدام  مت 
 ،  )T( واختبار  احل�سابي،  املتو�سط  وه��ي:   ،  )SPSS( برنامج 

ومعامل ارتباط بر�سون، ومعامل ثبات كودر – ريت�سار�سون.

أسس  وفق   Moodle مودل  نظام  على  التعليمية  الوحدة  بناء 
التصميم التعليمي: 

ADDIE؛  التعليمي  للت�سميم  العام  النموذج  اختيار  مت 
ال�سهولة،  منها:  اأ�سباب،  لعدة  وذلك   ،Stories وحدة  لت�سميم 
وعدم  خطواته،  تتابع  ومنطقية  النموذج،  خطوات  وو���س��وح 
النموذج  ويتكون  البحث،  وحدة  لت�سميم  ومنا�سبته  تعقيدها، 
والتنفيذ،  والتطوير،  والت�سميم،  التحليل،  هي:  مراحل  خم�س  من 

والتقومي، ويو�سح ال�سكل رقم )1( مراحل هذا النموذج.

�صكل رقم )1( : 
ADDIE النموذج العام للت�صميم التعليمي

العام  النموذج  وفق  التعليمية  الوحدة  ت�صميم  مت  وقد 
للت�صميم التعليمي كما يلي: 

Ù Analysis املرحلة الأوىل: التحليل

حتديد الأهداف التعليمية العامة للوحدة. -
حتديد الدرو�س الرئي�سة يف الوحدة. -
حتديد خ�سائ�س املتعلمات. -
حتديد احتياجات املتعلمات. -
Ù Design املرحلة الثانية: الت�سميم
حتديد الأهداف ال�سلوكية لكل در�س من درو�س الوحدة  -
الثالثة.
التقليدية  - الطريقة  التدري�س:  ا�سرتاتيجيات  اختيار 

والتعلم  التقليدية،  بالطريقة  والتعليم  ال�سابطة،  للمجموعة 
الإلكرتوين با�ستخدام نظام Moodle للمجموعة التجريبية.

Ù Development املرحلة الثالثة: التطوير
وبعدي،  - قبلي،  حت�سيلي  )اختبار  البحث:  اأدوات  اإعداد 

على  وذلك   ،Moodle مودل  نظام  على  تعليمية  وحدة  وت�سميم 
 www.sa - m.org. :الرابط

Ù Implementation املرحلة الرابعة: التنفيذ
ال�سابطة،  - املجموعتني:  على  البحث  اأدوات  تطبيق  مت 

والتجريبية.
Ù Evaluation املرحلة اخلام�سة: التقومي
املجموعتني  - لطالبات  املعريف  التح�سيل  تقييم  مت 

التح�سيلي  الختبار  تطبيق  طريق  عن  والتجريبية  ال�سابطة، 
البعدي.

الإجابة عن �سوؤال البحث، والتحقق من فر�سه:  ◄
 Moodle لالإجابة عن �سوؤال البحث: ما اأثر ا�صتخدام نظام
على حت�صيل طالبات ال�صف الثالث متو�صط يف مقرر اللغة 

االإجنليزية مبدينة الريا�س؟ مت عمل ما يلي: 
اأواًل: التحقق من تكافوؤ املجموعات:  ●

التجريبية  املجموعة  على  التجربة  بتطبيق  البدء  قبل 
البحث:  جمموعتي  على  القبلي  التح�سيلي  الختبار  تطبيق  مت 
املجموعتني،  تكافوؤ  من  للتحقق  وذلك  والتجريبية،  ال�سابطة، 
جمموعتني  بني  الفروق  لدللة   )T( اختبار  با�ستخدام  وذل��ك 
املجموعة  متو�سطات  بني  ال��ف��روق  على  للتعرف  م�ستقلتني؛ 
ال�سابطة، ومتو�سطات املجموعة التجريبية، ويو�سح جدول رقم 

)2( النتائج.
جدول رقم )2( : 

ومتو�صطات  ال�صابطة،  املجموعة  طالبات  درجات  متو�صط  بني  الفروق  لداللة   )T( اختبار 

درجات طالبات املجموعة ال�صابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التح�صيلي

املتو�صط العدداملجموعات
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

قيمة 
 )ت( 

م�صتوى 
الداللة

داللة 
الفروق

3910.072.81ال�سابطة
0.450.655

غر 
دالة 3910.532.37التجريبية
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بلغ  ال��دلل��ة  م�ستوى  اأن   )2( رق��م  اجل���دول  م��ن  يت�سح 
)0.655( ، وهو اأكرب من م�ستوى الدللة الالزمة لوجود فروق بني 
املجموعتني )0.05( ، لذلك ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
الختبار  يف  والتجريبية  ال�سابطة،  املجموعة  متو�سطات  بني 
التح�سيلي القبلي، اأي: يف املعلومات ال�سابقة عن الوحدة املراد 
درا�ستها يف هذه التجربة، ما يوؤكد تكافوؤ املجموعتني ال�سابطة، 

والتجريبية.
مت  ● ثم  البعدي،  التح�صيلي  االختبار  تطبيق  مت  ثانًيا: 

 )T( وقيمة  املعياري،  واالنحراف  احل�صابي،  املتو�صط  ح�صاب 
حل�صاب الفروق بني حت�صيل املجموعتني ال�صابطة، والتجريبية 
يف الدرجة الكلية لالختبار التح�صيلي، ويو�سح جدول رقم )3( 

النتائج.
جدول رقم )3( : 

ومتو�صطات  ال�صابطة،  املجموعة  طالبات  درجات  متو�صط  بني  الفروق  لداللة   )T( اختبار 

درجات طالبات املجموعة ال�صابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي

املتو�صط العدداملجموعات
احل�صابي

االنحراف 
م�صتوى قيمة )ت( املعياري

داللة الفروقالداللة

3913.844.81ال�سابطة
2.1850.039

دالة عند م�ستوى
0.05 3917.152.58التجريبية

 

يت�سح من النتائج يف اجلدول رقم )3( اأن قيمة )T( ت�ساوي 
ذات  فروق  توجد  اأنه  اأي:   ،  )0.039( دللة  مب�ستوى   )2.185(
دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات الختبار التح�سيلي البعدي 
بني طالبات املجموعة ال�سابطة، والتجريبية ل�سالح املجموعة 
البعدي  الختبار  يف  الطالبات  درجات  متو�سط  لأن  التجريبية؛ 
يف  الطالبات  درج��ات  متو�سط  من  اأك��رب  التجريبية  للمجموعة 

الختبار البعدي للمجموعة ال�سابطة.
عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  الأ�سا�س  هذا  على 
البعدي  التح�سيل  درج��ات  متو�سطات  بني   )0.05( م�ستوى 
الفر�س  رف�س  مت  وبذلك  والتجريبية،  ال�سابطة،  للمجموعتني 
ال�سفري القائل: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
ال�سابطة،  املجموعة  طالبات  درج��ات  متو�سطي  بني   )0.05(
هذه  وتتفق  ال��ب��ع��دي،  التح�سيلي  الخ��ت��ب��ار  يف  والتجريبية 
النتيجة مع جميع الدرا�سات ال�سابقة يف كل املحاور: )الإنرتنت، 
والتعليم الإلكرتوين، والتعلم املدمج، ونظم اإدارة التعلم، واملقرر 
الإلكرتوين( ماعدا درا�سة اجلا�ر )2006( ، ودرا�سة عو�س، واأبو 
اأ�ساروا فيها اإىل عدم وجود فروق ذات دللة  بكر )2010( التي 

اإح�سائية بني جمموعتي الدرا�سة ال�سابطة، والتجريبية.
العامل  تاأثر  اإىل  احلايل  البحث  نتائج  ُتعزى  اأن  وميكن 
على  ي�ساعد  اإنه  Moodle؛ حيث  نظام  ا�ستخدام  وهو  التجريبي، 
توفر بيئة تعليمية توا�سلية تفاعلية بعيدة عن امللل، والروتني، 

اإىل تعزيز ثقته  اإيجابًيا، ون�سًطا للمتعلم، ما يوؤدي  ويعطي دوًرا 
بنف�سه، وبتعلمه.

توصيات البحث: 
بناًء على النتيجة التي مت التو�صل اإليها، يو�صي البحث 

باالآتي: 
العام  - التعليم  يف   Moodle م��ودل  ا�ستخدام  تطبيق 

لتدري�س املقررات، ومنها: مقرر اللغة الإجنليزية.
توعية امل�رفات، واملعلمات، والطالبات مبفهوم نظام  -

Moodle، وفوائده يف العملية التعليمية.

ت�سميم برامج تدريبية خا�سة للم�رفات، وللمعلمات،  -
وللطالبات عن كيفية ا�ستخدام مودل Moodle، واإدراجها �سمن 

اخلطط التدريبية الإلزامية يف وزارة الرتبية والتعليم.
نظام  - ا�ستخدام  لتفعيل  منا�سبة؛  ميزانية  تخ�سي�س 

مودل Moodle يف مقررات التعليم العام، من حيث تغطية نفقات 
و�راء  النظام،  و�سيانة  اخلرباء،  وتوظيف  واملدربني،  التدريب، 

الأجهزة، والربامج.
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