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Moodle أثر استخدام نظام

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

:ملخص
Moodle �سعى البحث �إىل التعرف على �أثر ا�ستخدام نظام

على حت�صيل طالبات ال�صف الثالث متو�سط يف مقرر اللغة
 و قد مت ا�ستخدام املنهج �شبه,الإجنليزية مبدينة الريا�ض
Stories  ومت ت�صميم وحدة,التجريبي؛ لتحقيق �أهداف البحث
 كما مت ت�صميم اختبار, Moodle �إلكرتون ًيا على نظام مودل
 وطبق االختبار التح�صيلي على عينة،حت�صيلي عن الوحدة
ق�سموا �إىل جمموعتني مت�ساويتني
ّ ،) طالبة78( مكونة من
Stories  �ضابطة در�ست وح��دة: �إحداهما:بطريقة ع�شوائية
 جتريبية در�ست بالطريقة: والأخ���رى, بالطريقة التقليدية
, -  طريقة التعلم املدمج-  والطريقة الإلكرتونية،التقليدية
 وكانت النتيجة التي تو�صل �إليها،) ح�ص�ص درا�سية6( وذلك يف
:البحث ما يلي
)0.05( وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 واملجموعة،بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة التجريبية
ال�ضابطة يف االختبار التح�صيلي البعدي ل�صالح املجموعة
وبناء على النتيجة التي تو�صل �إليها البحث متت
.التجريبية
ً
، يف ت�صميمMoodle التو�صية ب�رضورة تطبيق نظام م��ودل
, والطالبات، وتهيئة املعلمات,وتدري�س املقررات الدرا�سية
.وتدريبهن على ا�ستخدام هذا النظام
:الكلمات املفتاحية
 التعليم, املقرر الإلكرتوين, نظم �إدارة التعلم،Moodle
. التح�صيل, التعلم املدمج,الإلكرتوين
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مقدمة:

�أدى التطور ال�رسيع يف تقنيات املعلومات ،واالت�صاالت
�إىل تغري كبري يف جميع مناحي احلياة ,فقد �ساعد على �إحداث
نقلة ح�ضارية كبرية ,ف�أ�صبح البعيد قري ًبا ,ومل تعد هناك حواجز
مكانية� ،أو زمانية بني �أف��راد املجتمع الواحد� ،أو بني �أف��راد
جمتمع ،و�آخر ،و�أ�صبح العامل “قرية �إلكرتونية رقمية �صغرية”؛
حيث ي�ستطيع �أي فرد التجول ،والتعرف على كل ما فيها.
وانعك�س ذل��ك التطور الهائل على منظومة التعليم؛
حيث بحث الرتبويون عن �أ�ساليب ،وتقنيات ،ومن��اذج جديدة؛
ملواجهة عديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية ،وذلك
للم�ساعدة يف جتويدها ،والو�صول �إىل �أف�ضل النتائج التعليمية،
فظهر ما ي�سمى بـ :التعلم الإلكرتوين  E - Learningالذي ي�ساعد
املتعلم على التعلم من خالل مقررات �إلكرتونية عرب ال�شبكة
العاملية للمعلومات  -الإنرتنت  , -والتفاعل معها يف املكان
الذي يريده ,وفى الوقت الذي يف�ضله دون االلتزام باحل�ضور
�إىل قاعات البحث .ويتميز املقرر الإلكرتوين بالتنوع يف عر�ض
املعلومات ,والأن�شطة ,وطرق التقومي ,وتكامل الو�سائط املتعددة,
ووج��ود رواب��ط �إثرائية مل�صادر متنوعة من املعرفة ,وتوفري
البدائل التعليمية من خالل و�سائط �إلكرتونية ،مثل :احلا�سب
الآيل ،والإنرتنت.
ووف ًقا لبع�ض الدار�سات ،والأبحاث املتخ�ص�صة تبينّ �أن
ن�سبة  % 48من املعاهد ،واجلامعات التقليدية كانت قد طرحت
مناهجها ب�شكل مبا�رش على الإنرتنت يف عام 1998م ،يف حني
ارتفعت الن�سبة �إىل  % 70يف عام 2000م ،ويف املقابل هناك
جامعات ال تقدم خدماتها ،ومناهجها �سوى عن طريق الإنرتنت،
مثل :جامعات “�إجنل وود  ،“ Englewoodو”كولو «،Colo
و”كابيل” (عبود ،وف�ضل اهلل ،و�صربي . )2008 ،وهناك مواقع
جاهزة لت�صميم املقررات الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت ميكن
ا�ستخدامها جما ًنا ،مثل Discovery classroom :و ,Moodle
كما توجد مواقع جتارية ،مثل Blackboard :و .e - College
ومتا�ش ًيا مع التطورات التكنولوجية ،فقد مت يف اململكة العربية
ال�سعودية تعريب نظام �إدارة التعلم الإلكرتوين  Moodleبا�سم
�سعودي مودل ،وهو يقدم خدمات جمانية يف ت�صميم املقررات
الإلكرتونية؛ لذا ينبغي على م�ؤ�س�سات التعليم العام اال�ستفادة من
خدماته ،وت�صميم املقررات �إلكرتون ًيا؛ لتح�سني خمرجات العملية
التعليمية ،وحتقيق التعلم املرن الذي ال يتقيد مبكان� ،أو زمان.

مشكلة البحث:

�ساعد الإن�ترن��ت على ظ��ه��ور كثري م��ن امل�ستحدثات
التكنولوجية يف جمال التعليم التي من �أهمها التعلم الإلكرتوين
ال��ذي يعد من االجتاهات احلديثة يف منظومة التعليم ،وذكر
�إ�سماعيل (� )2009أن من خ�صائ�ص التعلم الإلكرتوين :املرونة
يف الزمان ،واملكان ،واملرور الإلكرتوين للمادة التعليمية ،وتوفري

فر�ص التعليم ،والتعلم ،ففي درا�سة �أجراها �إدواردز ،وفريتز
(� )Edwards & Fritz, 2009أفاد الطالب �أن التعليم الإلكرتوين
ممتع ،وم�شوق ،وحقق النتائج التعليمية املرغوب فيها؛ حيث
متكنوا من تعلم املفاهيم ،وتطبيقها ب�صورة �أف�ضل ،كما �أ�شاروا
�إىل �أن نتائج التعلم من املواد التعليمية الإلكرتونية كانت �أف�ضل
من املواد التعليمية التقليدية.
واملتتبع لواقع ا�ستخدام احلا�سب ،والإنرتنت يف التعليم
يجد �أن ن�سبة اال�ستخدام يف ازدياد ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل
ما لهما من �آث��ار �إيجابية يف التعلم ،خا�صة يف تعلم اللغات
الأجنبية ،وقد �أ�شارت ميلوين (� )Meloni , 1998إىل �أن ا�ستخدام
الإنرتنت يف ف�صول تعليم اللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها
ا�ستخداما حقيق ًيا
يزيد من دافعية الطالب للتعلم ،ويقدم لهم
ً
للغة ،ويجعلهم على دراية بالعامل من حولهم.
وقد �أدى ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين �إىل ت�صميم مقررات
�إلكرتونية مفتوحة طوال اليوم؛ حيث ي�ستطيع الطالب الدخول
�إليها يف �أي وقت ،ومن �أي مكان ،وبتكاليف �أق��ل ،كما ميكنه
التوا�صل مع املعلم ،ومع الطالب ،وقد ك�شفت نتائج درا�سة تيت
)v (Teeter, 1997عن ارتفاع دافعية الطالب ،وحت�سن قدرتهم
على املناق�شة ،وحل الواجبات الكتابية بعد درا�سة �أحد املقررات
من خالل الإنرتنت ،كما �أ�شارت نتائج درا�سة اجلرف (� )2006إىل
�أن املقرر الإلكرتوين امل�صمم على نظام  blackboardالذي متت
درا�سته ب�صورة م�ساندة مع الطريقة التقليدية قد ح�سن درجات
الطالبات يف مقرر اللغة الإجنليزية.
ومن �أنظمة �إدارة التعلم ،وت�صميم املقررات الإلكرتونية:
نظام  Moodleاملفتوح امل�صدر ،وقد ذكر املو�سى ،واملبارك
(� )2005أن برنامج املقررات الدرا�سية  Moodleهو �أحد برامج
�إدارة املواقع التعليمية التي يطلق عليها  ، LMCSومن خالل
هذا الربنامج ي�ستطيع �أي معلم� ،أو مهتم بالتعليم �إن�شاء ،وت�صميم
موقع خا�ص به بكل �سهولة ،وخالل دقائق معدودة.
وتوجد يف البيئة التعليمية عديد من امل�شكالت ،وال�صعوبات
التي تواجه الطالبات �أثناء تعلمهن ملقرر اللغة الإجنليزية ،مثل:
زيادة �أعداد الطالبات يف ال�صف الواحد ،وخوف بع�ض الطالبات
من ال�سخرية عند الإخ��ف��اق يف الإج��اب��ة ،كذلك تغيب بع�ض
الطالبات عن احل�ضور ،وفقد بع�ض معلومات الدرو�س اجلديدة،
كل ذلك ي�ؤدي �إىل تدين م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،ويعد ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين با�ستخدام نظام  Moodleيف تدري�س مقرر
اللغة الإجنليزية �إىل جانب الطريقة التقليدية الو�سيلة الف�ضلى
لتجاوز تلك الأ�سباب ،فقد �أ�شارت درا�سة العرمان (� )2009إىل
�أن ت�صميم مقرر با�ستخدام برنامج مودل  Moodleزاد يف تعلم
الطالب ،و�إك�سابهم مفاهيم املقرر.
فمن خ�لال االجت���اه ال�ترب��وي احل��ايل لدمج التقنية يف
التعليم ،وجمانية نظام �إدارة التعلم الإل��ك�تروين - Moodle
الذي مل ُي�ستخدم يف م�ؤ�س�سات التعليم العام يف اململكة العربية
ال�سعودية  -وال�صعوبات التي تواجه الطالبات يف تعلم مقرر
اللغة الإجنليزية تتلخ�ص م�شكلة البحث احلالية يف حماولة
اجمللد السادس ،العدد احلادي عشر ،كانون ثاني 2017

53

أثر استخدام نظام Moodle

على حتصيل طالبات الصف الثالث متوسط يف مقرر اللغة اإلجنليزية مبدينة الرياض.

معرفة �أثر ا�ستخدام نظام  Moodleعلى حت�صيل طالبات ال�صف
الثالث متو�سط يف مقرر اللغة الإجنليزية.

سؤال البحث:
حتددت م�شكلة البحث يف ال�س�ؤال التايل:

ما �أثر ا�ستخدام نظام  Moodleعلى حت�صيل طالبات
ال�صف الثالث متو�سط يف مقرر اللغة الإجنليزية مبدينة
الريا�ض؟

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل �إىل:
التعرف على �أثر ا�ستخدام نظام  Moodleعلى حت�صيل
طالبات ال�صف الثالث متو�سط يف مقرر اللغة الإجنليزية مبدينة
الريا�ض.

فرض البحث:
مت �صياغة فر�ض البحث كما يلي:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05
بني متو�سطي درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة ،والتجريبية
يف االختبار التح�صيلي البعدي.

أهمية البحث:
تربز �أهمية البحث يف:
Ù Ùقلة الأبحاث ،والدرا�سات العربية ،وال�سعودية املتعلقة
با�ستخدام نظام �إدارة التعلم  Moodleيف التعليم العام يف
تدري�س املقررات ،ومنها :مقرر اللغة الإجنليزية.
Ù Ùقد حتفز نتائج البحث امل�س�ؤولني �إىل �رضورة تفعيل
نظام �إدارة التعلم مودل .Moodle
Ù Ùقد توفر نتائج البحث معلومات لوزارة الرتبية والتعليم
ت�ساعد على ر�سم خطط دمج التقنية يف التعليم.
Ù Ùقد ت�سهم نتائج البحث يف �إقناع املعلمات ،واملعلمني
با�ستخدام نظام  ،Moodleوذلك للتغلب على بع�ض امل�شكالت،
مثل :الت�صحيح ،ومتابعة الواجبات التقليدي.
Ù Ùقد يكون هذا البحث متهي ًدا لدرا�سات ،وبحوث جديدة
تتناول جوانب �أخرى يف املو�ضوع.

حدود البحث:

 حدود مو�ضوعية� :أثر ا�ستخدام  Moodleعلى التح�صيل
يف مقرر اللغة الإجنليزية.
 حدود مكانية :املتو�سطة  168يف الريا�ض  -وزارة
الرتبية و التعليم  -التعليم العام.
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 حدود زمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
.2012 - 2011
 حدود ب�رشية :طالبات ال�صف الثالث متو�سط مبدار�س
التعليم العام يف مدينة الريا�ض.
 ح���دود �أدوات ال��ب��ح��ث :وح���دة م�صممة على نظام
 ،Moodleواختبار حت�صيلي قبلي ،وبعدي.

مصطلحات البحث:

◄◄نظام �إدارة التعلم مودل :Moodle
“نظام �إدارة تعلم مفتوح امل�صدر� ،صمم على �أ�س�س
تعليمية؛ لي�ساعد املدربني على توفري بيئة تعليمية �إلكرتونية”
(عتمان ،وعو�ض� ،2008 ،ص . )159
ومت تعريفه �إجرائ ًيا ب�أنه :موقع �سعودي مودل Moodle
 Saudiال��ذي �سيتم عليه ت�صميم ال��وح��دة التعليمية لوحدة
“  “Storiesيف مقرر اللغة االجنليزية لل�صف الثالث متو�سط.
◄◄التعلم املدمج :Blended Learning
“ نظام متكامل يدمج الأ�سلوب التقليدي للتعلم وج ًها
لوجه  face to faceمع التعلم االلكرتوين عرب الإنرتنت web -
( “ based e - learningالفقي� ،2011 ،ص . )15
ومت تعريفه �إجرائ ًيا ب�أنه :دم��ج الطريقة التقليدية يف
الف�صول الدرا�سية مع الطريقة الإلكرتونية با�ستخدام نظام
.Moodle
◄◄املقرر الإلكرتوين :Electronic Curriculum
«مقرر ي�ستخدم يف ت�صميم �أن�شطة ،ومواد تعليمية تعتمد
على احلا�سب» (اجلرف. )2006 ,
ومت تعريفه �إجرائ ًيا ب�أنه :الوحدة التعليمية ()Stories
املقرر تدري�سها لطالبات ال�صف الثالث متو�سط يف مقرر اللغة
الإجنليزية ،وال��ت��ي مت ت�صميمها على موقع �سعودي م��ودل
.Moodle
◄◄التح�صيل :Achievement
عرفه خ�رض (� ،2005ص )59ب�أنه“ :مدى ما حتقق لدى
التلميذ من �أهداف التعلم نتيجة درا�سته ملو�ضوع من املو�ضوعات
الدرا�سية”.
ومت تعريفه �إجرائ ًيا ب�أنه :متو�سط الدرجات التي حت�صل
عليها طالبات عينة البحـث يف اختبار التح�صيل الذي مت �إجرا�ؤه
قبل ،وبعد االنتهاء من تدري�س الوحدة قيد البحث.
◄◄املرحلة املتو�سطة :Intermediate Stage
تقع مرحلة التعليم املتو�سط بني مرحلتني :مرحلة التعليم
االبتدائي التي ت�سبقها ،وت�ؤهل �إليها ،واملرحلة الثانوية العامة،
والفنية التي تليها” (العقيل� ،2005 ،ص . )56
واملق�صود بها يف هذا البحث :املرحلة املتو�سطة (بنات)
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التي تلي املرحلة االبتدائية.

اإلطار النظري للبحث:

تناول الإطار النظري �أربعة حماور هي :الإنرتنت ،والتعليم
الإلكرتوين ،واملقرر الإلكرتوين ،ونظم �إدارة التعلم.
احملور األول :اإلنرتنت :Internet
ذكر �سامل ،و�رسايا (� ،2003ص� )327أن “الإنرتنت” كلمة
وعرف
م�شتقة من � ،International Networkأو ال�شبكة العامليةَ .
ع�سريي (� ،2004ص� )13شبكة الإنرتنت ب�أنها� » :شبكة ال�شبكات
املتفاهمة فيما بينها با�ستخدام الربوتوكول ،وتخت�ص بتبادل
املعلومات ،و�إمتام االت�صاالت اخلارجية بني �شبكات الكمبيوتر
( )TCP/ IPيف العامل”.
وعرفها احلمود ،واملجايل (� ،2005ص )26ب�أنها�“ :شبكة
ّ
دولية مكونة من حا�سبات مت�صلة ت�سمح ملاليني الأ�شخا�ص
باالت�صال ببع�ضهم بع�ضا عرب الف�ضاء ،والدخول �إىل جمال ف�سيح
من املعلومات حول العامل”.
عرفها �سعادة ،وال�رسطاوي (� ،2003ص  )69ب�أنها:
كما ّ
“�شبكة تكنولوجية �ضخمة ج��دا ترتبط من خاللها ع�رشات
املاليني من �أجهزة احلا�سوب املنت�رشة حول العامل عن طريق
الربوتوكوالت املتعددة ،وتعمل بوا�سطتها على تبادل املعلومات
الهائلة ،واملعارف املتنوعة يف خمتلف مناحي احلياة الب�رشية،
والطبيعة ،والكونية بكل �سهولة ،وي�رس ،وي�ستخدمها مئات
املاليني من الأ�شخا�ص من �أجل حتقيق �أهداف �شتى تثقيفية،
واقت�صادية ،وترفيهية ،وعلمية ،و�شخ�صية ،وع�سكرية ،و�سيا�سية،
ودينية ،وتخطيطية”.
وت�سمح “الإنرتنت” بتبادل املعلومات ،واالت�صاالت على
م�ستوى العامل من موقع ملوقع ،ومن كمبيوتر لآخر ،وتو�ضح
الإح�صائيات حقيقة مهمة ،وهي �أن “الإنرتنت” تت�ضخم ب�رسعة
مذهلة ،ويتزايد عدد م�ستخدميها ب�صورة مطردة ،كما تتزايد
�إمكاناتها ،وخدماتها بال حدود ،و�أ�شار موقع عامل التقنية نقلاً
عن موقع � pingdomإىل �أنه يف عام 2011م بلغ عدد املواقع
على �شبكة الإنرتنت  555مليون موقع ،منها 300 :مليون موقع
مت ت�صميمه يف عام 2011م ،وبلغ عدد م�ستخدمي ال�شبكة يف
جميع �أنحاء العامل  1 .2مليار م�ستخدم ،كما بلغ عدد م�ستخدميها
يف ال�رشق الأو�سط  6 .68مليون م�ستخدم.
● ●�أ�سباب ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم:
ذكر �سالمة ،والدايل (� ،2008ص � )114أن من �أ�سباب
ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم ما يلي:
 القدرة على احل�صول على املعلومات من جميع �أنحاء
العامل.
 امل�ساعدة على التعلم التعاوين اجلماعي من خالل
املعلومات الهائلة املتوافرة عربها.

 �رسعة االت�صال ،وقلة التكلفة املادية.
 توافر بع�ض الربامج التعليمية ملختلف امل�ستويات من
خاللها.
● ●خدمات الإنرتنت يف التعليم:
�أ�شار عتمان ،وعو�ض (� )2007إىل �أن من �أهم تطبيقات
الإنرتنت يف التعليم ما يلي:
 ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين E - Mail
 ا�ستخدام القوائم الربيدية Mailing List
 ا�ستخدام جمموعات الأخبار News Group
 ا�ستخدام برامج املحادثة Internet Relay Chat
 الأبحاث مب�ساعدة الكمبيوتر Computer – Assisted
Research



اتفاقيات نقل امللفات File Transfer Protocol



االت�صال من بعد Telnet

و�أ�ضاف املو�سى ،واملبارك (� )2005أمثلة من تطبيقات
ال�شبكة العاملية  -الإنرتنت  ، -منها:
 و�ضع مناهج التعليم على ال�شبكة العاملية.
 و�ضع درو�س منوذجية ،ودرو�س للتعلم الذاتي.
 التدريب على بع�ض التمرينات الريا�ضية.
 ت�صميم موقع خا�ص بجهاز الإ���ش�راف ،والإدارة،
واملعلمني (نظام نتائج ،تعاميم� ،أخبار ،لوائح)  ،ما ي�سهل
متابعتها من قبل جميع امل�ستخدمني.
احمل��ور الثاني :التعليم اإلل��ك�ترون��ي Electronic
Learning
عرف اخلان (� ،2005ص  )18التعليم الإلكرتوين ب�أنه:
ّ
“طريقة �إبداعية لتقدمي بيئة تفاعلية متمركزة حول املتعلمني،
وم�صممة م�سب ًقا ب�شكل جيد ،ومي�رسة لأي فرد ،ويف �أي مكان،
و�أي وقت با�ستعمال خ�صائ�ص ،وم�صادر الإنرتنت ،والتقنيات
الرقمية بالتطابق مع مبادئ الت�صميم التعليمي املنا�سبة لبيئة
التعلم املفتوحة ،واملرنة ،واملوزعة”.
وعرفه �سامل (� ،2004ص )289ب�أنه“ :منظومة تعليمية
ّ
لتقدمي الربامج التعليمية� ،أو التدريبية للمتعلمني� ،أو املتدربني
يف �أي وق��ت ،ويف �أي مكان با�ستخدام تقنيات املعلومات،
واالت�صاالت التفاعلية ،مثل( :الإن�ترن��ت ،الإن�تران��ت ،الإذاع��ة،
القنوات املحلية� ،أو الف�ضائية للتلفاز ،الأق��را���ص املمغنطة،
التليفون ،الربيد الإلكرتوين� ،أجهزة احلا�سوب ،امل�ؤمترات عن
بعد )...؛ لتوفري بيئة تعليمية /تعلمية تفاعلية متعددة امل�صادر
بطريقة متزامنة يف الف�صل الدرا�سي� ،أو غري متزامنة عن بعد دون
االلتزام مبكان حمدد اعتما ًدا على التعلم الذاتي ،والتفاعل بني
املتعلم ،واملعلم”.
اجمللد السادس ،العدد احلادي عشر ،كانون ثاني 2017
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أثر استخدام نظام Moodle

على حتصيل طالبات الصف الثالث متوسط يف مقرر اللغة اإلجنليزية مبدينة الرياض.

● ●�أن��واع التعليم الإل��ك�تروين Types oF Electronic
:Learning

ذكر احللفاوي (� )2006أن التعليم الإلكرتوين ينق�سم �إىل
ق�سمني:
أول :التعليم الإلكرتوين املعتمد على الإنرتنت ،وينق�سم
 �Ù Ùاً
�إىل نوعني:
 تعليم �إلكرتوين متزامن :Synchronous E - Learning
 يقوم الطالب امل�سجلون يف املقرر بالدخول �إىل موقع
املقرر ،واملناق�شة يف نف�س الوقت.
 تعليم �إل��ك�تروين غري متزامن Asynchronous E -
:Learning
يدخل الطالب موقع املقرر يف �أي وقت بح�سب حاجتهم،
والوقت املنا�سب لهم.
● ●ثان ًيا :التعليم الإلكرتوين غري املعتمد على الإنرتنت:
وي�شمل الو�سائط املتعددة الإلكرتونية من برجميات،
وقنوات ف�ضائية تعليمية.
و �أ�شار عتمان ،وعو�ض (� ،2008ص � )12إىل �أن هناك من
ي�صنف التعليم الإلكرتوين �إىل:
أول :النموذج القائم على الإنرتنت:
 � اً
يتم التعليم ب�صورة كاملة عرب الإن�ترن��ت؛ حيث يتلقى
املتعلم املادة التعليمية عرب الإنرتنت ،ويجري النقا�شات مع
زمالئه ،واملعلمني.
 ثان ًيا :ا�ستخدام الإنرتنت كداعم ،ومعزز لعملية التعليم:
ي�ستخدم الإنرتنت م�ساعداً ،ومدعم ًا للعملية التعليمية ،وال
يعتمد عليه ب�صورة تامة.
 ثالثًا :النموذج القائم على الكمبيوتر:
يعتمد على الكمبيوتر يف عملية ا�ستقبال املحتوى
التعليمي ،ومتابعة العملية التعليمية.
● ●التعلم املدمج :Blended Learning
�أ�ضاف �إ�سماعيل (� ،2009ص  )96نوعا �آخر من �أنواع
ويعرفه ب�أنه“ :توظيف
التعليم الإلكرتوين ،وهو“ :التعلم املدمج”ّ ,
امل�ستحدثات التكنولوجية يف الدمج بني الأه��داف ،واملحتوى،
وم�صادر ،و�أن�شطة التعلم ،وطرق تو�صيل املعلومات من خالل
�أ�سلوبي التعلم وج ًها لوجه ،والتعليم الإلكرتوين؛ لإحداث التفاعل
بني ع�ضو هيئة التدري�س بكونه معلما ،ومر�شدا للطالب من خالل
امل�ستحدثات التي ال ي�شرتط �أن تكون �أدوات �إلكرتونية حمددة”.
وعرف ديزوبان ،وهارمتان ،ومو�سكال (2004 Dziuban,
ّ
 )Hartman & Moskalالتعلم املدمج ب�أنه“ :جمموعة الدرو�س
التي جتمع بني التعلم بالطريقة التقليدية ،والتعلم الإلكرتوين مع
تقليل �ساعات التعلم يف الف�صول الدرا�سية” .و�أ�شار بوزيتو مور،
و�سويت قاي ()Buzzetto - More & Sweat - Guy, 2006
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�إىل �أن التعلم املدمج يدمج بني التعلم التقليدي وج ًها لوجه مع
التعلم الإلكرتوين ،وي�شتمل على امل��واد يف املناهج الدرا�سية،
والتعلم القائم على امل�رشوع ،والأن�شطة التي تدعم �أعلى مهارات
التفكري ،واملناق�شات على الإنرتنت التي ميكن �أن تكون متزامنة،
�أو غري متزامنة.
● ●خ�صائ�ص ،ومميزات التعليم الإلكرتوين:
ذكر �إ�سماعيل (� )2009أن من خ�صائ�ص التعلم الإلكرتوين:
 املرونة يف الزمان ،واملكان ،ويف عر�ض الأن�شطة.
 املرور الإلكرتوين للمادة التعليمية.
 توفري فر�ص التعليم ،والتعلم.
و �أ�ضاف �سامل ( )2004اخل�صائ�ص التالية:
 االعتماد على التعلم الذاتي للمتعلم.
 قيا�س خمرجات التعلم بو�سائل تقومي خمتلفة.
 قلة تكلفة التعليم الإلكرتوين مقارنة بالتعليم التقليدي.
 �سهولة حتديث الربامج ،واملواقع الإلكرتونية.
و�أ�شار املو�سى ،واملبارك (� )2005إىل �أن من مميزات
التعليم الإلكرتوين:
 �سهولة الو�صول �إىل املعلم.
 �إمكانية حتوير طرق التدري�س.
 الإح�سا�س بامل�ساواة بني الطالب.
 اال�ستمرارية يف الو�صول �إىل املناهج.
 تقليل الأعباء الإدارية بالن�سبة �إىل املتعلم.
● ●�أهداف التعليم الإلكرتوين:
ذكر �سالمة ،والدايل (� ،2008ص� )123أن �أهم �أهداف
التعلم الإلكرتوين ما يلي:
Ù Ùتوفري بيئة تعليمية غنية امل�صادر تخدم العملية
التعليمية بجميع حماورها.
Ù Ùت�شجيع التوا�صل بني منظومة التعليم ،كالتوا�صل بني
البيت واملدر�سة ،والبيئة املحيطة.
Ù Ùمنذجة التعليم ،وتقدميه يف �صورة معيارية.
Ù Ùتناقل اخل�برات الرتبوية من خالل قنوات االت�صال,
ومنتديات املعلمني ,واملدربني ،وامل�رشفني ،وجميع املهتمني
بال�ش�أن الرتبوي من املناق�شة ،وتبادل الآراء ،والتجارب.
�Ù Ùإعداد جيل من املعلمني ،واملتعلمني قادر على التعامل
مع التقنية ،ومهارات الع�رص.
Ù Ùامل�ساعدة على ن�رش التقنية يف املجتمع ,وجعله
جمتم ًعا مثقفًا �إلكرتون ًيا مواك ًبا للتطور.
و�أ���ش��ار احللفاوي (� )2006إىل �أن من �أه��داف التعليم
الإلكرتوين ما يلي:

أ .جواهر بنت حممد بن عبد العزيز اليوسف  /أ .د .حممد بن سليمان املشيقح

Ù Ùتطوير فل�سفة ،و�أ�ساليب ،ونظم التعلم التقليدي.
Ù Ùتو�سيع بيئة التعلم ،و�إمكاناته ،وموارده.
Ù Ùتطوير عمل املعلم ،و�إتاحة فر�ص التعلم ل�رشائح �أكرب
من الطالب.
احمل���ور ال��ث��ال��ث :امل��ق��رر اإلل��ك�ترون��ي Electronic
:Curriculum
يتيح املقرر الإلكرتوين التوا�صل بني املتعلم ،واملعلم ،كما
�أنه يتيح �أ�شكاال متنوعة من التفاعل للمتعلم ،ويقوم بتوجيهه
أي�ضا  -بكثافة،
نحو جميع العمليات التعليمية ،كما يتميز ً � -
وتكامل الو�سائط املتعددة التي لي�س لها حدود ،وذلك بوجود
الروابط بني كل م�صادر املعرفة (احللفاوي. )2006 ،
وعرفت اجلرف ( )2009املقرر الإلكرتوين ب�أنه�“ :أي مقرر
ّ
ي�ستخدم يف ت�صميم �أن�شطة ،ومواد تعليمية تعتمد على احلا�سب”.
● ●�أنواع املقرر الإلكرتوين:
ذك��ر ���س��امل (� )2004أن ه��ن��اك ع��دة �أن����واع للمقررات
الإلكرتونية ،منها:
 مقررات حتل حمل الف�صل التقليدي ،ومقررات م�ساندة
للف�صل التقليدي (ت�ستخدم جن ًبا �إىل جنب مع الف�صل التقليدي) .
 مقررات �إلكرتونية على الإنرتنت ،ومقررات �إلكرتونية
غري معتمدة على الإنرتنت.
● ●برامج ت�صميم املقرر الإلكرتوين:
�أ�شار �سامل (� )2004إىل �أنه يوجد عدد من الطرق لت�صميم
املقررات الإلكرتونية ،منها:
 ا���س��ت��خ��دام ب��رام��ج ج��اه��زة متخ�ص�صة يف ت�صميم
مقررات خا�صة مبادة معينة ،مثل :برنامج  Author Plusالذي
ي�ستخدم يف ت�صميم مقررات اللغة الإجنليزية ،كما توجد برامج
ميكن ا�ستخدامها يف ت�صميم �أي مقرر يف �أي تخ�ص�ص ،مثل:
.Macromedia Authorware
 ا�ستخدام برامج مثلPower Point، Netscape :
 Communicatorيف ت�صميم الدرو�س ،و�إجراء العرو�ض ،وميكن
ا�ستخدامها على الإنرتنت ،وخارجه ،وهنا يقوم املعلم بعملية
الت�صميم بالكامل؛ حيث ي�صمم املعلم الن�صو�ص ،والأ�سئلة،
وي�ضيف ال�صور الثابتة ،واملتحركة ،والأ�صوات ،والو�صالت.
 ا�ستخدام مواقع جاهزة ،وجمانية للمقررات الإلكرتونية
على �شبكة الإنرتنت ،مثل , Discovery classroom :و،Moodle
كما توجد مواقع جتارية ،مثل ,Blackboard :و .e - college
 ا�ستخدام مواقع على الإنرتنت �شبه جاهزة ،وجمانية
يف ت�صميم املقررات ،مثل , Yahoo :و  , TripodوHomestead
 ،وهي حتتاج �إىل مهارة ،وخربة ،ووقت يف �إعداد موقع املقرر.
احملور الرابع :نظم إدارة التعلم (LMS) Learning
:Management System
نظام �إدارة التعلم هو“ :برنامج �صمم للم�ساعدة يف �إدارة،

ومتابعة ،وتقييم التدريب ،والتعليم امل�ستمر ،وجميع �أن�شطة
التعلم يف امل�ؤ�س�سات مبا يف ذلك البث احلي � ،onlineأو القاعات
التخيلية � ،virtual classroomأو املقررات املوجهة من قبل
املدربني” (عتمان ،وعو�ض� ،2008 ،ص . )139
وذكرت اجلرف (� )2009أن نظم �إدارة التعلم هي“ :برامج
تطبيقية� ،أو تكنولوجيا معتمدة على الإن�ترن��ت ت�ستخدم يف
تخطيط ،وتنفيذ ،وتقومي عملية تعلم حمددة”.
يزود نظام �إدارة التعلم املعلم بطريقة لإن�شاء،
وعادة ما ّ
وتقدمي املحتوى ،ومراقبة م�شاركة الطالب ،وتقومي �أدائهم،
وميكن �أن يزود نظام �إدارة التعلم الطالب بالقدرة على ا�ستخدام
اخل�صائ�ص التفاعلية ،مثل :مناق�شة املو�ضوعات ،واالجتماعات
املرئية ،ومنتديات النقا�ش ،وهناك �أنظمة �إدارة التعلم مفتوحة
امل�صدر ،مثلATutor, Claroline, Dokeos, Fle3, ILIAS, :
KEWL, Nextgen, LON - CAPA, Moodle, OLAT, Sakai
 ،Researchكما �أن هناك �أنظمة �إدارة تعلم جتارية ،مثلSaba :
Software; Apex Learning; Blackboard; ANGEL
.Learning ; Desire2Learn ; SAP Enterprise Learning

وذكر �إ�سماعيل (� ،2009ص� )537 – 535أن الفكرة وراء
 LMSهي تنظيم عمليات ،و�أدوات التعليم الإلكرتوين ،و�إدارتها
يف �إط��ار منظومة متداخلة ،ومتكاملة؛ لت�شغيل ،و�إدارة جميع
الأن�شطة ،واملواد التعليمية مبا تت�ضمنه من عرو�ض ،ومنتديات
مناق�شة ،ودرد�شة ،وتبادل ملفات ،و�إدارة مهام ،وخطط تدري�سية،
ومنهج تعليمي با�ستخدام نظام .LMS
و�أ�شار �إىل �أن  LMSيتميز ب�سهولة اال�ستخدام من بعد،
وباملرونة؛ حيث يتيح تقدمي املادة العلمية للطالب عن طريق
الإنرتنت ،وعر�ض املحا�رضات بوا�سطة القاعات الإلكرتونية،
وتنفيذ منتديات النقا�ش الإلكرتوين بني هيئة التدري�س ،والطالب،
وتوزيع الواجبات الدرا�سية ،وا�ستالمها ،وتقدمي االختبارات،
وتقدمي عرو�ض الطالب ،وامل�شاريع ،والأبحاث العلمية التي
ينفذونها ،كما ي�ستخدم يف تخزين املعلومات ،واملواد ،والربامج
التعليمية ،وا�سرتجاعها عند احلاجة �إليها.
● ●نظام مودل  Moodleلإدارة املقررات االلكرتونية:
ذكر املو�سى ،واملبارك (� ، 2005ص � )419أن برنامج
امل��ق��ررات الدرا�سية  Moodleهو �أح��د برامج �إدارة املواقع
التعليمية التي يطلق عليها  ،LMCSومن خالله ي�ستطيع �أي
معلم� ،أو مهتم بالرتبية والتعليم من �إن�شاء ،وت�صميم موقع خا�ص
معلما
به ب�سهولة ،وخالل دقائق معدودة ،ولي�س �رشطً ا �أن يكون ً
ملادة احلا�سب� ،أو تخ�ص�صه حا�سب �آيل.
يعد  Moodleنظاما مفتوح امل�صدر ،وجمانيا �أنتجته،
وتدعمه جمعية مودل  Moodleالتي ت�ضم �أكرث من 80000
ع�ضو من املطورين ميثلون  7000م�ؤ�س�سة تعليمية يف جميع
معرب؛ حيث يتوافر له واجهة عربية،
�أنحاء العامل ،والنظام ّ
ويت�ضمن خدمات ذات مميزات قد يتفوق بع�ضها على الأنظمة
التجارية املغلقة ،وت�ستخدمه امل�ؤ�س�سات التعليمية التي تطبق
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على حتصيل طالبات الصف الثالث متوسط يف مقرر اللغة اإلجنليزية مبدينة الرياض.

التعليم الإلكرتوين ،وال�سبب يكمن يف �أنه مع تزايد �أعداد الطالب
يف امل�ؤ�س�سة ،وب��د�أت تظهر م�شكالت مع تلك النظم التجارية،
�أما نظام م��ودل ،فيتم حتديثه ب�شكل م�ستمر ،ودون �أي تكلفة
ال�ستخدامه مع توفريه بعدد كبري من اللغات العاملية (�إ�سماعيل،
� ،2009ص ، )561وقد ك�شف موقع “مودل � ”Moodleأن
هناك ما يقارب من  8.000.000مقرر �إلكرتوين على النظام،
و 77.000.000م�ستخدم من  221دولة.
● ●مميزات نظام مودل :Moodle
بع�ضا من مميزات
ذكر عتمان ،وعو�ض (� ،2008ص ً )159
 Moodleتتمثل فيما يلي:
 وج��ود منتدى تناق�ش فيه املوا�ضيع ذات ال�صلة
بالعملية التعليمية ب�شكل عام.
�دل من �إر�سالها بالربيد
 ت�سليم املعلم للواجبات ب� اً
الإلكرتوين.
 البحث يف املو�ضوعات التي �أثريت �ساب ًقا ذات ال�صلة
باملحتوى.
 متابعة املتدرب من بداية دخوله على النظام ،وحتى
خروجه منه.
 �إن�شاء اختبارات ذاتية للمتدربني ،ويقوم النظام
بت�صحيحها ,وت�سجيل الدرجات �أوتوماتيك ًيا.
 دع��م النظام لـ SCORM (Sharable Content
).Object Referent Model
و�أ�ضاف املو�سى ،واملبارك (� ،2005ص� )422أن برنامج
 Moodleيقدم جمموعة من الأدوات التي ت�ساعد املعلم على ن�رش
املحتوى التعليمي ،والتحكم يف الطالب ،ومن هذه الأدوات:
 و���ض��ع م���واد درا���س��ي��ة خمتلفة يف امل��وق��ع ،وحتديد
املعلمني امل�رشفني عليها.
 �أداة �إر�سال املهام ،والواجبات �إىل الطالب.
 �أداة و���ض��ع امل�لاح��ظ��ات ،وامل���ذك���رات ،وامل��راج��ع،
والتمارين ،واالختبارات للطالب.
 �أداة منتدى احل��وار بني الطالب ،واملعلمني� ،أو بني
املعلمني �أنف�سهم.
 �أداة لال�ستفتاء ،وحتميل امللفات.
 �إمكانية معرفة زوار املوقع من طالب ،ومعلمني.
 �إمكانية معرفة الطالب لدرجاتهم.
�إ�ضافة �إىل عديد من املزايا ،مثل:
 �إمكانية تطويره ،وحت�سني مظهره ،وتعديل �شكل
ال�صفحة الرئي�سة.
 جمانيته ،ودعمه للغة العربية ،و�سهولة تركيبه.
 وجود لوحة حتكم لإدارة املوقع.
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الدراسات السابقة:

هناك خم�سة حماور من الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع
البحث ،وهي:
درا���س��ات تناولت الإن�ترن��ت ،ودرا���س��ات تناولت التعليم
الإلكرتوين ،ودرا�سات تناولت التعلم املدمج ،ودرا�سات تناولت
نظم �إدارة التعلم ،ودرا�سات تناولت املقرر الإلكرتوين.
أولاً  :دراسات تناولت اإلنرتنت:
�أج��رت اجلا�رس ( )2006درا�سة �شبه جتريبية هدفت �إىل
التعرف على �أث��ر التعليم املعتمد على ال�صفحات الن�سجية
وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات
 wwwعلى التح�صيلّ ،
داللة �إح�صائية يف االختبار التح�صيلي بني طالبات املجموعة
التجريبية البالغ عددها ( )36طالبة در�سن بع�ض موا�ضيع مقرر
“�أ�س�س تغذية” على الإنرتنت ،وال�ضابطة البالغ عددها ()36
در�سن املقرر نف�سه بالطريقة التقليدية.
وك�شفت درا�سة �أبي ريا وخ�شان ( )2010التجريبية التي
هدفت �إىل التعرف على فعالية موقع تعليمي على �شبكة الإنرتنت
على التح�صيل عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف االختبار
التح�صيلي بني درج��ات املجموعة التجريبية البالغ عددها
( )30طالبا ،وطالبة در�سوا مقرر “الهند�سة” من موقع تعليمي
على الإنرتنت ،وال�ضابطة البالغ عددها ( )30طالبا ،وطالبة
در�سوا املقرر نف�سه بالطريقة التقليدية ،وكانت النتيجة ل�صالح
املجموعة التجريبية.
و�أجرى الرا�ضي ( )2010درا�سة �شبه جتريبية هدفت �إىل
الك�شف عن فاعلية ا�ستخدام الإن�ترن��ت يف حت�صيل عينة من
مق�سمة �إىل جمموعتني :جتريبية
طالبات ال�صف الأول ثانوي ّ
در�ست وحدة “احل�ضارة امل�رصية القدمية” من مقرر التاريخ
عرب �شبكة الإنرتنت ،و�ضابطة در�ست الوحدة نف�سها بالطريقة
التقليدية ،وبعد تطبيق االختبار التح�صيلي البعدي �أظهرت
النتائج وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني متو�سط درجات املجموعة
التجريبية ،واملجموعة ال�ضابطة ل�صالح املجموعة التجريبية.
وق��ام ال�رشع ،واجللبي ( )2010بدرا�سة جتريبية لبحث
�أث��ر ت�صميم موقع تعليمي على �شبكة الإنرتنت على حت�صيل
عينة مكونة من ( )70طال ًبا ،وطالبة موزعني بالت�ساوي على
جمموعتني :جتريبية در�ست مقرر “الريا�ضيات” من خالل
امل��وق��ع على الإن�ترن��ت ،و�ضابطة در���س��ت امل��ق��رر نف�سه دون
ا�ستخدام الإنرتنت ،و�أ�شارت نتائج االختبار التح�صيلي �إىل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط حت�صيل الطالب ل�صالح
املجموعة التجريبية.
ثانيًا :دراسات تناولت التعليم اإللكرتوني:
قام الباحث �إبراهيم ( )2010بدرا�سة جتريبية هدفت �إىل
التعرف على �أثر التعلم الإلكرتوين على حت�صيل عينة مكونة من
( )52طالبا ،وطالبة يف اجلامعة االفرتا�ضية ال�سوريةُ ،ق ّ�سموا
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بالت�ساوي �إىل جمموعتني :جتريبية تعلمت مقرر “طرق تدري�س
علم الأحياء” بطريقة التعلم الإلكرتوين ،و�ضابطة تعلمت املقرر
نف�سه بالطريقة التقليدية ،وبعد تطبيق االختبار التح�صيلي
ك�شفت النتائج عن وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني حت�صيل
املجموعة التجريبية ،وحت�صيل املجموعة ال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت التعلم الإلكرتوين.
كما هدفت الدرا�سة التجريبية لأبي الفول (� )2011إىل معرفة
�أثر ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين على حت�صيل عينة مكونة من
( )62طالبا ،وطالبة يف جامعة الريموكُ ،ق ّ�سموا �إىل جمموعتني:
جتريبية مكونة من ( )38طال ًبا در�سوا مقرر “العلوم احلياتية”
با�ستخدام التعليم الإلكرتوين ،و�ضابطة مكونة من ( )24طال ًبا
در�سوا املقرر نف�سه با�ستخدام الطريقة التقليدية ،وبعد تطبيق
بينت النتائج وجود فرق ذي داللة �إح�صائية
االختبار التح�صيلي ّ
بني حت�صيل املجموعة التجريبية ،وحت�صيل املجموعة ال�ضابطة
ل�صالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت التعليم الإلكرتوين.
كما قامت الباحثة الأحمدي ( )2011بدرا�سة فاعلية التعليم
الإل��ك�تروين يف التح�صيل على عينة تكونت من ( )75طالبة
من طالبات العلوم االجتماعية باملدينة املنورة مت تق�سيمها
بالت�ساوي �إىل ثالث جمموعات� :ضابطة در�ست املقرر بالطريقة
التقليدية ،وجتريبية �أوىل در�ست با�ستخدام الربجمية ،وجمموعة
جتريبية ثانية در�ست على الإنرتنت ،وبعد تطبيق االختبار �أظهرت
النتائج فرو ًقا يف الدالة الإح�صائية بني املجموعة ال�ضابطة،
واملجموعتني التجريبية الأوىل ،والثانية يف التح�صيل ل�صالح
املجموعتني التجريبيتني ،كما �أظهرت فرو ًقا دالة �إح�صائ ًيا بني
املجموعة التجريبية الأوىل ،والتجريبية الثانية يف التح�صيل
ل�صالح املجموعة الثانية.
و�أج��رى ر�ضوان ( )2011درا�سة هدفت �إىل التعرف على
�أثر تدري�س مقرر تنمية مهارات التذوق الأدب��ي بنظام التعلم
الإل��ك�تروين على عينة مكونة من جمموعتني� :ضابطة در�ست
بالطريقة التقليدية ،وجتريبية در�ست بالطريقة الإلكرتونية ،وبعد
تطبيق اختبار التح�صيل املعريف ك�شفت النتائج عن وجود فروق
دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطي درجات طالب املجموعة التجريبية،
وال�ضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التح�صيل املعريف ل�صالح
طالب املجموعة التجريبية.
ثالثًا :دراسات تناولت التعلم املدمج:
ق��ام عو�ض ،و�أب��و بكر ( )2010بدرا�سة للك�شف عن �أثر
ا�ستخدام التعلم املدمج يف تدري�س مقرر “التدخل يف حاالت
دار�سا
الأزمات ،والطوارئ” على حت�صيل عينة مكونة من (ً )42
دار�سا مثلوا املجموعة التجريبية،
موزعني على جمموعتنيً )18( :
دار�سا مثلوا املجموعة
ودر�سوا با�ستخدام التعلم املدمج ،و (ً )24
ال�ضابطة ،ودر�سوا بالأ�سلوب التقليدي ،و�أ�شارت نتائج االختبار
التح�صيلي �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط
التح�صيل لدى املجموعتني.
وقامت الباحثة الغامدي ( )2010بدرا�سة للك�شف عن

فاعلية التعلم املدمج يف �إك�ساب مهارات وحدة برنامج العرو�ض
التقدميية  PowerPointلعينة مكونة من ( )58طالبة من
طالبات ال�صف الثاين ثانوي ُق�سمت �إىل جمموعتني مت�ساويتني:
�ضابطة در�ست بالطريقة التقليدية ،وجتريبية در�ست بطريقة
التعلم املدمج (املوقع التعليمي ،والطريقة التقليدية)  ،و�أ�شارت
نتائج االختبار التح�صيلي �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف التح�صيل الدرا�سي ل�صالح املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة فان�رشونيكا ،وتو�سكلكيو (& Toskulkaew,
� )2010 Vanicharoenchaiإىل الك�شف عن �أثر ا�ستخدام التعلم
املدمج على التح�صيل الأكادميي لعينة مق�صودة مكونة من
( )128طال ًبا من طالب بكالوريو�س ال�سنة الثانية يف كلية
التمري�ضُ ،ق�سمت بالت�ساوي �إىل جمموعتني� :ضابطة در�ست
وحدة “البحث عن البيانات” يف الإنرتنت بالطريقة التقليدية،
وجتريبية در�ست الوحدة نف�سها بطريقة التعلم املدمج ،و�أ�شارت
نتائج االختبار التح�صيلي �إىل وجود فروق بني درجات طالب
املجموعة ال�ضابطة ،والتجريبية ل�صالح التجريبية.
 اال�ستماع
 قراءة �صوتية للكلمات
 القامو�س
رابعًا :دراسات تناولت نظم إدارة التعلم :Moodle
قام العرمان ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام
التعلم االلكرتوين على حت�صيل عينة مكونة من ( )14طال ًبا در�سوا
مقرر “الأحياء الطبي” با�ستخدام برنامج مودل  ،Moodleوبعد
تطبيق االختبار القبلي ،والبعدي للمجموعة التجريبية ك�شفت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني درجات الطالب
يف االختبار القبلي ،والبعدي ل�صالح االختبار البعدي.
واتفقت مع درا�سة العرمان الدرا�سة �شبه التجريبية التي
�أجراها حممد ( )2010للك�شف عن فاعلية مقرر �إلكرتوين يف تنمية
مهارات ا�ستخدام نظام مودل  ،Moodleو�أثره على التح�صيل
املعريف لدى عينة مق�صودة مكونة من ( )20طال ًبا ،وطالبة
من طالب الدرا�سات العليا يف كلية الرتبية يف جامعة بنها،
وقد �صمم الباحث املقرر الإلكرتوين على نظام مودل ،Moodle
وك�شفت نتائج تطبيق �أداة الدرا�سة عن ارتفاع التح�صيل املعريف
لدى عينة الدرا�سة.
وهدفت درا�سة عبد العاطي (� )2010إىل الك�شف عن �أثر
ا�ستخدام املقررات االلكرتونية على حت�صيل عينة مكونة من
ق�سمت �إىل جمموعتني:
( )34طال ًبا من طالب تكنولوجيا التعليم ّ
و�صممت الباحثة املقرر على نظام مودل
�ضابطة ،وجتريبية،
ّ
Moodle؛ حيث در�ست املجموعة التجريبية املقرر الإلكرتوين،
ودر�ست املجموعة ال�ضابطة املقرر ب�صورته التقليدية ،وبعد
تطبيق االختبار التح�صيلي البعدي �أ�شارت النتائج �إىل وجود
فرق دال �إح�صائي بني متو�سطي درج��ات طالب املجموعتني
التجريبية ،وال�ضابطة ل�صالح التجريبية.
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و�أج��رى دحالن ( )2012درا�سة هدفت �إىل التعرف على
فاعلية برنامج معزز بنظام  Moodleيف �إك�ساب طلبة التعليم
الأ�سا�سي مهارات التخطيط اليومي ،وطبق الباحث اختبارا
حت�صيليا بعديا على عينة البحث املكونة من ( )60طال ًبا
ق�سموا على جمموعتني� :ضابطة ،وجتريبية ،وك�شفت النتائج عن
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة
التجريبية ،وال�ضابطة يف االختبار البعدي ل�صالح املجموعة
التجريبية.
خام ًسا :دراسات تناولت املقرر اإللكرتوني:
قام عمران ( )2010بدرا�سة �شبه جتريبية هدفت �إىل الك�شف
عن فاعلية مقرر �إلكرتوين مقرتح يف طرق تدري�س الدرا�سات
االجتماعية على حت�صيل عينة مكونة من ( )45طالبا ،وطالبة
در�سوا املقرر الإل��ك�تروين على موقع تعليمي على الإنرتنت،
و�أ�شارت نتائج تطبيق االختبار التح�صيلي �إىل وج��ود فروق
دالة �إح�صائ ًيا بني متو�سطي درجات العينة قبل درا�سة املقرر
الإلكرتوين ،وبعده ل�صالح التطبيق البعدي.
و�أجرت عبد احلميد ( )2011درا�سة �شبه جتريبية هدفت
�إىل التعرف على فاعلية مقرر �إلكرتوين يف تنمية مهارات “بناء
قواعد بيانات �إلكرتونية” لعينة تكونت من ( )50طالبا ،وطالبة
ق�سموا بالت�ساوي �إىل جمموعتني� :ضابطة ،وجتريبية ،وك�شفت
النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات درجات
املجموعة ال�ضابطة ،واملجموعة التجريبية فى التطبيق البعدي
ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما بينت النتائج حتقيق املقرر
الإلكرتونى ملعدالت ك�سب مرتفعة فى تنمية مهارات قواعد
البيانات لطالب املجموعة التجريبية.
وهدفت درا�سة ال�شعبي (� )2012شبه التجريبية �إىل التعرف
على فاعلية مقرر �إلكرتوين يف التح�صيل الدرا�سي لدى عينة
تكونت من ( )60تلميذة من تلميذات ال�صف الأول متو�سط ،مت
توزيعهن بالت�ساوي على جمموعتني �ضابطة ،وجتريبية ،وك�شفت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات
املجموعة التجريبية ،وال�ضابطة يف االختبار التح�صيلي البعدي
ل�صالح املجموعة التجريبية.

منهج البحث:

مت ا�ستخدام املنهج �شبه التجريبي ،ويو�ضح اجلدول رقم
( )1الت�صميم التجريبي للبحث.
جدول رقم (: )1
الت�صميم التجريبي للدرا�سة:
املجموعة

االختبار التح�صيلي القبلي

ال�ضابطة

خق1

التجريبية

خق1

العامل التجريبي االختبار التح�صيلي البعدي
خب2
X

خب2

حيث �إن( :خ ق )1يرمز �إىل االختبار التح�صيلي القبلي
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يف وحدة  ،Storiesو (خ ق )2يرمز �إىل االختبار التح�صيلي
البعدي يف وحدة  ،Storiesو ( )Xيرمز �إىل املتغري امل�ستقل ،وهو
ا�ستخدام املقرر الإلكرتوين لوحدة .Stories

عينة البحث:

مت اختيار عينة ق�صدية من املدر�سة املتو�سطة  168مبدينة
الريا�ض ،ومت ح�رص ( )156طالبة تتوافر لديهن خدمة الإنرتنت
خارج املدر�سة ،ولديهن خربة يف احلا�سب ،بعدها مت اختيار ()78
طالبة ع�شوائ ًيا مت توزيعهن بالت�ساوي �إىل جمموعتني� :ضابطة
مكونة من ( )39طالبة در�سن وح��دة “ ”Storiesبالطريقة
التقليدية فقط ،وجتريبية مكونة من ( )39طالبة در�سن نف�س
الوحدة بطريقة التعلم املدمج (الطريقة التقليدية� ،إ�ضافة �إىل
املقرر الإلكرتوين على نظام . )Moodle

أدوات البحث:

 وحدة تعليمية م�صممة با�ستخدام نظام �إدارة التعلم
 Moodleت�شتمل على عرو�ض تقدميية ،واخ��ت��ب��ارات ذاتية،
ومواقع �إثرائية ،وواجبات منزلية ،ومنتدى نقا�ش ،وا�ستف�سارات
�إلكرتونية خا�صة بالوحدة ،وكانت الوحدة التعليمية متوافرة
على املوقع .www.sa - m.org
 االختبار التح�صيلي (قبلي – بعدي) وتكون من ()20
مفردة ،منها :خم�س مفردات لأ�سئلة ال�صواب واخلط�أ ،وخم�س
مفردات لأ�سئلة االختيار من متعدد ،وخم�س مفردات لأ�سئلة
املزاوجة ،وخم�س مفردات لأ�سئلة �إكمال الفراغ ،وقد مت ت�صحيح
االختبار يدو ًيا؛ حيث تعطى للإجابة ال�صحيحة درجة واحدة،
وللخاطئة �صفر.
صدق أدوات البحث:
�Ù Ùأولاً  :الوحدة التعليمية امل�صممة على نظام مودل

Moodle

 ال�صدق ال��ظ��اه��ري :مت حتكيمها م��ن قبل م�رشفتني
تربويتني خمت�صتني يف جمال تقنيات التعليم ،وتعليم اللغة
الإجنليزية.
 ال�����ص��دق ال��داخ��ل��ي :مت جت��ري��ب ال��وح��دة ع��ل��ى عينة
ا�ستطالعية قوامها ( )10طالبات من ال�صف الثالث متو�سط؛
للت�أكد من �سهولة ا�ستخدامها ،ومنا�سبتها للغر�ض التعليمي.
Ù Ùثان ًيا :االختبار التح�صيلي:
 ال�صدق الظاهري :مت عر�ض االختبار التح�صيلي على
م�رشفة تربوية يف جمال اللغة الإجنليزية� ،إ�ضافة �إىل عدد من
معلمات مقرر اللغة الإجنليزية للمرحلة املتو�سطة.
 ال�صدق الداخلي :مت تطبيق االختبار على ( )15طالبة
من طالبات ال�صف الثالث متو�سط الالتي �سبق �أن در�سن وحدة
“ ،“ Storiesومت ح�ساب معامالت االرتباط الداخلي بح�ساب
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معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل عبارة ،واملحور الذي تنتمي
�إليه ،وكانت جميع معامالت االرتباط دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى
الداللة ( ، )0.05و ( ، )0.01وقد تراوحت بني ( ، )0.3461و
( ، )0.6233كما بلغت الدرجة الكلية مل�ستوى ال�سهولة لالختبار
التح�صيلي ( ، )0.52وهو م�ستوى متو�سط يتنا�سب مع م�ستوى
الطالبات.
ثبات أدوات البحث:
مت الت�أكد من ثبات االختبار التح�صيلي با�ستخدام معامل
الثبات كودر – ريت�شار�سون؛ حيث بلغ ( ، )0.57وهو معامل
ثبات مقبول ميكن االعتماد عليه يف البحث.
األساليب اإلحصائية لتحليل نتائج البحث:
مت ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام
برنامج ( ، )SPSSوه��ي :املتو�سط احل�سابي ،واختبار (، )T
ومعامل ارتباط بري�سون ,ومعامل ثبات كودر – ريت�شار�سون.
بناء الوحدة التعليمية على نظام مودل  Moodleوفق أسس
التصميم التعليمي:
مت اختيار النموذج العام للت�صميم التعليمي ADDIE؛
لت�صميم وحدة  ،Storiesوذلك لعدة �أ�سباب ،منها :ال�سهولة،
وو���ض��وح خطوات النموذج ،ومنطقية تتابع خطواته ،وعدم
تعقيدها ،ومنا�سبته لت�صميم وحدة البحث ،ويتكون النموذج
من خم�س مراحل هي :التحليل ،والت�صميم ،والتطوير ،والتنفيذ،
والتقومي ،ويو�ضح ال�شكل رقم ( )1مراحل هذا النموذج.





Ù


الثالثة.

حتديد الأهداف التعليمية العامة للوحدة.
حتديد الدرو�س الرئي�سة يف الوحدة.
حتديد خ�صائ�ص املتعلمات.
حتديد احتياجات املتعلمات.
Ùاملرحلة الثانية :الت�صميم Design
حتديد الأهداف ال�سلوكية لكل در�س من درو�س الوحدة

 اختيار ا�سرتاتيجيات التدري�س :الطريقة التقليدية
للمجموعة ال�ضابطة ،والتعليم بالطريقة التقليدية ،والتعلم
الإلكرتوين با�ستخدام نظام  Moodleللمجموعة التجريبية.
Ù Ùاملرحلة الثالثة :التطوير Development
 �إعداد �أدوات البحث( :اختبار حت�صيلي قبلي ،وبعدي,
وت�صميم وحدة تعليمية على نظام مودل  ،Moodleوذلك على
الرابطwww.sa - m.org. :
Ù Ùاملرحلة الرابعة :التنفيذ Implementation
 مت تطبيق �أدوات البحث على املجموعتني :ال�ضابطة،
والتجريبية.
Ù Ùاملرحلة اخلام�سة :التقومي Evaluation
 مت تقييم التح�صيل املعريف لطالبات املجموعتني
ال�ضابطة ،والتجريبية عن طريق تطبيق االختبار التح�صيلي
البعدي.
◄◄الإجابة عن �س�ؤال البحث ،والتحقق من فر�ضه:
للإجابة عن �س�ؤال البحث :ما �أثر ا�ستخدام نظام Moodle

على حت�صيل طالبات ال�صف الثالث متو�سط يف مقرر اللغة
الإجنليزية مبدينة الريا�ض؟ مت عمل ما يلي:

● ●�أولاً  :التحقق من تكاف�ؤ املجموعات:
قبل البدء بتطبيق التجربة على املجموعة التجريبية
مت تطبيق االختبار التح�صيلي القبلي على جمموعتي البحث:
ال�ضابطة ،والتجريبية ،وذلك للتحقق من تكاف�ؤ املجموعتني،
وذل��ك با�ستخدام اختبار ( )Tلداللة الفروق بني جمموعتني
م�ستقلتني؛ للتعرف على ال��ف��روق بني متو�سطات املجموعة
ال�ضابطة ،ومتو�سطات املجموعة التجريبية ،ويو�ضح جدول رقم
( )2النتائج.
جدول رقم (: )2

T

اختبار ( ) لداللة الفروق بني متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة ،ومتو�سطات
درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق القبلي لالختبار التح�صيلي

�شكل رقم (: )1

النموذج العام للت�صميم التعليمي ADDIE
وقد مت ت�صميم الوحدة التعليمية وفق النموذج العام
للت�صميم التعليمي كما يلي:
Ù Ùاملرحلة الأوىل :التحليل Analysis

املجموعات

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

39

10.07

2.81

التجريبية

39

10.53

2.37

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة

داللة
الفروق

0.45

0.655

غري
دالة
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على حتصيل طالبات الصف الثالث متوسط يف مقرر اللغة اإلجنليزية مبدينة الرياض.

يت�ضح م��ن اجل���دول رق��م (� )2أن م�ستوى ال��دالل��ة بلغ
( ، )0.655وهو �أكرب من م�ستوى الداللة الالزمة لوجود فروق بني
املجموعتني ( ، )0.05لذلك ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات املجموعة ال�ضابطة ،والتجريبية يف االختبار
التح�صيلي القبلي� ،أي :يف املعلومات ال�سابقة عن الوحدة املراد
درا�ستها يف هذه التجربة ،ما ي�ؤكد تكاف�ؤ املجموعتني ال�ضابطة،
والتجريبية.
● ●ثان ًيا :مت تطبيق االختبار التح�صيلي البعدي ،ثم مت
ح�ساب املتو�سط احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،وقيمة ()T
حل�ساب الفروق بني حت�صيل املجموعتني ال�ضابطة ،والتجريبية
يف الدرجة الكلية لالختبار التح�صيلي ،ويو�ضح جدول رقم ()3
النتائج.
جدول رقم (: )3

T

اختبار ( ) لداللة الفروق بني متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة ،ومتو�سطات
درجات طالبات املجموعة ال�ضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي
املجموعات العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ال�ضابطة

39

13.84

4.81

التجريبية

39

17.15

2.58

قيمة (ت)

م�ستوى
الداللة

داللة الفروق

2.185

0.039

دالة عند م�ستوى
0.05

يت�ضح من النتائج يف اجلدول رقم (� )3أن قيمة ( )Tت�ساوي
( )2.185مب�ستوى داللة (� ، )0.039أي� :أنه توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات االختبار التح�صيلي البعدي
بني طالبات املجموعة ال�ضابطة ،والتجريبية ل�صالح املجموعة
التجريبية؛ لأن متو�سط درجات الطالبات يف االختبار البعدي
للمجموعة التجريبية �أك�بر من متو�سط درج��ات الطالبات يف
االختبار البعدي للمجموعة ال�ضابطة.
على هذا الأ�سا�س توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05بني متو�سطات درج��ات التح�صيل البعدي
للمجموعتني ال�ضابطة ،والتجريبية ،وبذلك مت رف�ض الفر�ض
ال�صفري القائل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05بني متو�سطي درج��ات طالبات املجموعة ال�ضابطة،
والتجريبية يف االخ��ت��ب��ار التح�صيلي ال��ب��ع��دي ،وتتفق هذه
النتيجة مع جميع الدرا�سات ال�سابقة يف كل املحاور( :الإنرتنت،
والتعليم الإلكرتوين ،والتعلم املدمج ،ونظم �إدارة التعلم ،واملقرر
الإلكرتوين) ماعدا درا�سة اجلا�رس ( ، )2006ودرا�سة عو�ض ،و�أبو
بكر ( )2010التي �أ�شاروا فيها �إىل عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني جمموعتي الدرا�سة ال�ضابطة ،والتجريبية.
وميكن �أن ُتعزى نتائج البحث احلايل �إىل ت�أثري العامل
التجريبي ،وهو ا�ستخدام نظام Moodle؛ حيث �إنه ي�ساعد على
توفري بيئة تعليمية توا�صلية تفاعلية بعيدة عن امللل ،والروتني،
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دورا �إيجاب ًيا ،ون�شطً ا للمتعلم ،ما ي�ؤدي �إىل تعزيز ثقته
ويعطي ً
بنف�سه ،وبتعلمه.

توصيات البحث:
بنا ًء على النتيجة التي مت التو�صل �إليها ،يو�صي البحث
بالآتي:
 تطبيق ا�ستخدام م��ودل  Moodleيف التعليم العام
لتدري�س املقررات ،ومنها :مقرر اللغة الإجنليزية.
 توعية امل�رشفات ،واملعلمات ،والطالبات مبفهوم نظام
 ،Moodleوفوائده يف العملية التعليمية.
 ت�صميم برامج تدريبية خا�صة للم�رشفات ،وللمعلمات،
وللطالبات عن كيفية ا�ستخدام مودل  ،Moodleو�إدراجها �ضمن
اخلطط التدريبية الإلزامية يف وزارة الرتبية والتعليم.
 تخ�صي�ص ميزانية منا�سبة؛ لتفعيل ا�ستخدام نظام
مودل  Moodleيف مقررات التعليم العام ،من حيث تغطية نفقات
التدريب ،واملدربني ،وتوظيف اخلرباء ،و�صيانة النظام ،و�رشاء
الأجهزة ،والربامج.
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املصادر واملراجع:
أوالً :املراجع العربية:
�1.1إبراهيم ،جمعة ح�سن (� . )2010أثر التعلم الإلكرتوين
على حت�صيل طلبة دبلوم الت�أهيل الرتبوي يف مقرر طرائق
تدري�س علم الأحياء .جملة جامعة دم�شق ،دم�شق, )2 - 1( 26 ،
.175 – 233
�2.2أبو ريا ،حممد وخ�شان ،خالد ( . )2010فعالية موقع
تعليمي على �شبكة الإن�ترن��ت لتدري�س الهند�سة يف حت�صيل،
واجتاهات طلبة ال�صف التا�سع يف الأردن .جملة جامعة دم�شق،
.593 – 629 ، )3( 26
�3.3أب��و الفول ،عرفات (� . )2011أث��ر ا�ستخدام التعليم
الإلكرتوين يف م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لطلبة كلية العلوم
يف جامعة الريموك يف م�ساق العلوم احلياتية العامة .ر�سالة
ماج�ستري ،جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن.
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