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* 

 ممخص:
( في Moodleىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى فاعمية نظام إدارة التعمم اإللكتروني )

استخدام الحاسوب في التعميم في كمية العموم التربوية في الجامعة مادة طمبة  التحصيل لدى
صديا من طمبة ( طالبًا وطالبة ق32تم إختيار ) إذ عت الدراسة المنيج شبو التجريبي؛واتب .األردنية

البكالوريس في كمية العموم التربوية ليشكموا أفراد الدراسة؛ وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني لمعام 
. وقد تم توزيع الطمبة عشوائيًا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية: المجموعة 2012/2013الدراسي 

وطالبة؛  ( طالباً 11)الضابطة درست باستخدام الطريقة اإلعتيادية وتكون عدد أفرادىا من 
( طالبًا 11الموقع اإللكتروني وتكون عدد أفرادىا من ) والمجموعة التجريبية درست باستخدام

 وطالبة.

ولتحقيق أىداف الدراسة، تم تطبيق اختبار تحصيمي لدى طمبة استخدام الحاسوب في التعميم 
ئج تحميل اختبار ( فقرة؛ وقد تم استخراج دالالت الصدق والثبات لو. وأظيرت نتا20)
(ANCOVA وجود فرق )5.0 ≥لداللة )حسب االلة إحصائية ذي د  (α بين المجموعتين تعـزى

مّما يشير إلى  ( في تحسين التحصيل الدراسي،Moodleإلـى نظام إدارة التعمم اإللكتروني )
 .( في تحسين التحصيل الدراسيMoodleفاعمية توظيف نظام إدارة التعمم اإللكتروني )

استخدام الحاسوب في  ةماد ،اإللكترونيالتحصيل الدراسي، نظام إدارة التعمم : كممات المفتاحيةال
 التعميم.
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 * 

 
Abstract: 

This study aimed at Effectiveness of the e-learning management 

system (Moodle) on improving educational achievement among computer 

use students in education at the faculty of educational sciences at the 

University of Jordan. The study used a quasi-experimental research design 

as research methodology. The study sample consisted of (32) bachelor 

students of the using computer education course in the faculty of 

educational sciences at the university of Jordan; were intentionally chosen. 

The students were randomly divided into two groups: the control group 

which consisted of (15) students studied in the conventional way, and the 

experimental group which studied according to the electronic learning 

management system (Moodle) consisted of (17) students. The study 

conducted during the second semester of the scholastic year 2018/2019. 

To achieve the objectives of the study, an achievement test was 

applied; it consisted of (20) items. For the purpose of statistical analysis in 

answering the study question, and to determine the direction of 

differences, the means, standard deviations, and ANCOVA were used. 

However, the validity and reliability tests were conducted for the study 

tools. 

The results showed that there were statistically significant differences 

between the mean of the performance of students of the experimental 

group and the mean of the performance of the control group in the 

achievement on the post-test attributed to the experimental group . 

Keywords: Academic achievement, E - learning management system, 

Using Computers in Education Course. 
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 :المقدمة
ثورة معرفية وتكنولوجية، أحدثت تطورات كبيرة في مختمف الوقت الحالي  يشيد العالم في

مى التربية أن تجدد بنيتيا وأىدافيا وطرائقيا تجديدًا يستجيب لتمك تممي ع جوانب الحياة،
 التربية والتعميم عن المسؤولين قبل من شديدًا بو ىتماماً إ التدريس شيد فقد ،عميوو . طوراتالت

 العممية الطالب محور تجعل ومتنوعة، حديثة تدريس طرائق عن البحث وأصبح ،عالميًا وعربياً 
والمتسارع  المعقد العالم ىذا يعيش في أن الطالب بعد مروره بخبرات متنوعة ليستطيع التعميمية،

(Al-Tuwaisi, Bashayrah & Samara, 2009.) 
رتبطة من المصطمحات والمفاىيم المرتبطة بالتعميم م عديدكما برزت في اآلونة األخيرة 

(، التعميم Web-Based Learningلشبكة العالمية لممعمومات )اإلنترنت(، مثل: مصطمح )با
(، التدريب المعتمد عمى الويب Web-Based Trainingالمعتمد عمى الويب، ومصطمح )

(Ayad and Ashqar,2011 كما ظير ،)أنموذج ( التعمم اإللكترونيE-Learning الذي يعد )
 .(Al-Ayasra & Al-Sa'di, 2016من االتجاىات الحديثة في منظومة التعميم )

وني، إلى مواكبة التطورات العممية وتمكين الطالب من التفاعل معيا وييدف التعمم اإللكتر 
وبين المعممين والمدرسة، وسيولة الوصول  ،فيما بينيم مكانية االتصال بين الطمبةإبكفاءة، وزيادة 

إلى المعمم، وتناقل الخبرات التربوية، ونمذجة التعميم وتقديمو في صورة معيارية، وتوفير المناىج 
م وفي كل أيام األسبوع، وسيولة طرق تقييم الطالب وتعددىا وتقميل األعباء اإلدارية طوال اليو 

 & Estiteولياء األمور )أوالمدرسة و  الطمبةلممعمم واإلدارة، وتوطيد العالقة بين المعمم و 

Sarhan,2007) 
روني وقد تطورت أنظمة التعمم االلكتروني وأصبحت جزءًا من عممية التعمم والتدريب اإللكت 

 Learning Management)(LMSواصطمح عمى تسميتيا بأنظمة إدارة التعمم اإللكتروني )
Systems) ،( وىي توجد تحت عدة مسميات منيا: منصات التعميمPlatforms) ، وبوابات
ومن ، WebCT, Learning Space Lotus)، والحزم البرمجية مثل )(Portalsالتعميم )

 Modular Object) اختصار وىو( Moodleإللكتروني مودل )شيرىا نظام إدارة التعمم اأ
Oriented Dynamic Learning Environment.) 

من أىم األنظمة مفتوحة المصدر  (Moodle) مودل تعمم اإللكترونينظام إدارة ال ُيعدو 
دة بأنو نظام إلدارة التعمم وتطوير البيئة التعممية اإللكترونية، صمم لمساعيعرف  إذالمجانية؛ 
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المتعمم في توفير بيئة تعميمية الكترونية، إذ يمكن استخدامو عمى المستويين: الفردي والمؤسسي 
(Bassiouni,2007: 257) 

لتعمم اإللكتروني أحد أىم أنظمة التعمم التي أصبحت القاسم المشترك في أغمب د اويع
فيناك من  ،نظرة الباحثين إليول اً المؤسسات التعميمية حول العالم، وقد تعددت تعريفاتو وتنوعت تبع

ينظر إليو عمى أنو نمط لتقديم المناىج الدراسية أو المعارف بشكل عام عبر شبكة اإلنترنت، أو 
أي وسيط رقمي أخر، وىناك من ينظر إلى التعمم اإللكتروني عمى أنو أسموب من أساليب التعميم 

آليات االتصال التكنولوجية الحديثة،  يستخدم في إيصال المعمومات لممتعممين، ويتم فيو استخدام
ومنيم من ينظر إليو عمى أنو طريقة إبداعية تقدم بيئة تعمم تفاعمية متمركزة حول المتعمم، مصممة 
مسبقا بشكل جيد في ضوء مبادئ التصميم التعميمي المناسبة لبيئة التعمم المفتوحة والمرنة، 

احة لكل فرد في أي مكان وزمان وتستخدم شبكة اإلنترنت والتقنيات الرقمية، ومت
(Shimi,2011) . الدور الفعال الذي يقوم بو التعمم اإللكتروني في رفع مستوى ح يتضوعميو

مصادر  يوفره فيالذي  وبسبب التنوعدافعيتيم نحو التعمم،  زيادةالتحصيل المعرفي لممتعممين، و 
ي المستخدمة في المقررات اإللكترونية، التعمم المتاحة لممتعممين، وألنماط تقديم المحتوى اإللكترون

وألسباب أخرى عديدة لعل من ضمنيا الدعم والمساندة التي يتوقعيا المتعمم من معممو طوال فترة 
التغذية الراجعة، والتي تمثل ركيزة أساسية من ركائز نجاح التعمم بشكل عام، والتعمم ومنيا التعمم، 

 . صاإللكتروني عمى وجو الخصو 
ساسيًا من عناصر النظام التعميمي ومن عممياتو الرئيسة أحصيل الدراسي عنصرًا ويمثل الت

، كما يحتل اىتمامًا من المتعمم والمعمم هوتطوير  وأحد مخرجاتو، إذ يسيم في تقويم النظام التعميمي
 ةينتقل بواسطتيا المتعمم من مرحم عمى حد سواء وصواًل إلى أولياء األمور، فيو أىم المعايير التي

 المشكالتعض التربويين إن من أبرز ويرى ب .(Abu Sawar,2013أعمى ) مرحمةتعميمية إلى 
ىناك عوامل متعددة وراء ىذا  التحصيل، أنالتي تواجو المؤسسات التربوية انخفاض مستوى 

االنخفاض، منيا الطرائق التقميدية التي تبث الرتابة في نفوس المتعممين العتمادىا عمى الحفظ 
نجد أنيا تيدف إلى إعداد الطمبة لحياة مستقبمية  مادة الحاسوبقين، وعند النظر إلى أىداف والتم

العقمية المتمثمة بالتفكير العممي، فقد غيبت  المقدراتتساعدىم عمى التعمم مدى الحياة، وتطوير 
  (.Khudair,2006ىذه األىداف في ظل الطرائق واألساليب القائمة عمى الحفظ والتمقين )

 المعنى، ذي التعمم حدوث دون تحول  والمشكالت الصعوبات من كثيراً  اليوم الطمبة يواجوو 
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 إمكانية إلى لمتعرف المجال ىذا في جراء دراسةإل ماسة الحاجة كانت لذا تفكيرىم، تنمية وتعوق
من جوانب العممية  عديد( في تنمية وتطوير Moodleنظام إدارة التعمم اإللكتروني )  استخدام

تعميمية، لما يحويو من وسائل اتصال متعددة، وأنشطة متنوعة، وأدوات متميزة لمتابعة مختمف ال
تبني الجامعة األردنية ليذا النظام  فضاًل عناألنشطة، ولفاعميتو في العممية التعميمية التعممية، 

ىذا النظام  فقد جاءت ىذه الدراسة لموقوف عمى فاعميةوعميو اإللكتروني في إدارة عممية التعمم، 
في تحسين التحصيل الدراسي، لدى طمبة مادة استخدام الحاسوب في التعميم في كمية العموم 

 التربوية في الجامعة األردنية.
 مشكمة الدراسة وأسئمتها

نفذت الجامعة األردنية مشاريع متعددة تختص بتبني تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في 
عد توجييا نحو التعمم اإللكتروني واستخداميا لبرمجيات تعميمية برامجيا وموادىا الدراسية. وي

(، Moodleمحوسبة لممساعدة في إدارة عممية التعمم مثل: نظام إدارة التعمم اإللكتروني مودل )
التعاون وتضافر الجيود من تتطمب . 2012/2013تجربة جديدة بدأت مطمع العام الدراسي  وىي

ىذه فإن متابعة ىذا العمل ومعرفة درجة إفادة طمبة الجامعة من أجل إنجاح ىذه التجربة. لذا 
لألىداف المرجوة  اوتحقيقي افي تعمميم يعد ضرورة ممحة لمحكم عمى مدى نجاحيالتجربة 

 ((Al-Anzi,  Al-Bani Mari, Al-jarah,Yabdidi,2016والمخطط ليا مسبقاً 
العممية التربوية، فقد أجريت دراسات  التي يحتميا التحصيل الدراسي في الميمةونظرًا لممكانة 

عديدة حول جوانب مختمفة من ىذا الموضوع، توصل معظميا إلى ظاىرة ضعف في مستوى 
تحصيل الطمبة في المقررات والمباحث الدراسية، وبالتالي أصبحت ىذه الظاىرة من المشكالت 

ث عن االستراتيجيات المناسبة التي تواجو القائمين عمى العممية التربوية، األمر الذي يتطمب البح
(؛ ولعل Al-Astal, 2010)لمعالجة أوجو القصور والضعف في التحصيل الدراسي لدى الطمبة 

لما يتضمنو من بيئة  .( قد يكون أحد ىذه الحمول واالستراتيجيات لمعالجة الظاىرةMoodleنظام )
 تعميمية إلكترونية متنوعة. 

( في التحصيل Moodleم إدارة التعمم اإللكتروني )فاعمية نظاجاءت ىذه الدراسة لتقصي 
الدراسي لدى طمبة مادة استخدام الحاسوب في التعميم في كمية العموم التربوية في الجامعة 

فاعمية نظام إدارة التعمم اإللكتروني  ماالسؤال الرئيس اآلتي: " عنوذلك محاولة لإلجابة  األردنية؛
(Moodle في التحصيل الدراسي لدى ) كمية العموم  التعميم فيطمبة مادة استخدام الحاسوب في
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 ؟"التربوية في الجامعة األردنية
 أهمية الدراسة 

، ومن ىاوتطوير  تنبثق أىمية الدراسة الحالية من ضرورة تحديث طرق وأساليب التدريس
، تظير خالل ما توصمت إليو نتائج األبحاث والدراسات حول أىمية التكنولوجيا في التعمم. وعميو

 أىمية الدراسة فيما يأتي:
( في تحسين Moodleوفير تغذية راجعة عن جدوى استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني )ت

الدراسة أىميتيا من أىمية دمج التكنولوجيا في التعميم،  ة، واستمدتالتحصيل لدى طمبة الجامع
 ألردن اليادفة إلى تحسين المنياجكاتجاه تربوي معاصر، مما يتفق مع خطة التطوير التربوي في ا

 تنطمق أىمية الدراسة من أىمية المتغيرات التيكما  ؛وتوظيف التكنولوجيا في التعميم ىاوتطوير 
معموماتية تسيم في التخطيط لممناىج بما تحويو من برامج  توفير قاعدة فضاًل عن؛ ياتاولنت

ي القرار فيما يتعمق بالمخصصات قد تساعد متخذ، و وأنشطة تدريبية في ضوء استخدام المودل
 المالية المرصودة لتطوير النظم الحاسوبية والتكنولوجيا وأدواتيا وأثر دمجيا في التعميم.

 مصطمحات الدراسة 
 ألغراض الدراسة تعرف المصطمحات الوارده فييا كاآلتي: 

 ( نظام إدارة التعمم اإللكترونيMoodle)ة المصدر: ىو أحد أنظمة إدارة التعمم المفتوح، 
يتيح لممعمم  إذالكترونية، صمم عمى أسس تعميمية ليساعد المعمم عمى توفير بيئة تعميمية 

فرصة االستمرار في عممية التعمم، ويفسح و تحميل المواد التي يدرسيا عمى موقع الكتروني، 
بعمل المجال لممتعممين التواصل والتفاعل فيما بينيم، والتواصل مع معممييم من أجل القيام 

 .(Al-Jarah et al:418) .مشترك بطرق جديدة وممتعة
 ىو درجة االكتساب التي يحققيا المتعمم، أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو التحصيل الدراسي :

ويعرف إجرائيًا بأنو: مقدار ما  (Allam,305يصل إليو في مادة دراسية، أو مجال تعميمي )
ن خالل دراستو لمادة الحاسوب ويتم قياسو بالدرجة يتعممو المتعمم من معمومات أو ميارات م

 .انه الباحثدعأالتي يحصل عمييا الطالب في االختبار التحصيمي الذي 
 دود الدراسة ومحدداتهاح

 تتحدد نتائج ىذه الدراسة فيما يأتي: 
طمبة مادة  وطالبة من( طالبًا 32ىذه الدراسة عمى )اقتصرت  :والبشرية الحدود المكانية .1



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددمجمة التربوية ال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

  25 

 .في كمية العموم التربوية بالجامعة األردنيةام الحاسوب في التعميم استخد
من العام الدراسي  ثاني: تم تطبيق ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الالحدود الزمانية .2

2018/2019. 
: تتحدد نتائج ىذه الدراسة في ضوء األدوات المستخدمة في جمع المحددات الموضوعية .3

ثباتيا، وفي استجابات أفراد الدراسة عمى فقرات أدواتيا. وبالتالي البيانات من حيث صدقيا و 
فإن تعميم النتائج يعتمد عمى طبيعة أدوات الدراسة وخصائصيا السيكومترية من صدق 

 وثبات. 
 :اإلطار النظري

 ( Moodleنظام إدارة التعمم اإللكتروني مودل )
توح المصدر، صمم باستخدام لغة ( لمتعمم اإللكتروني، مفPlatformوىو عبارة عن منصة )

PHP البيانات  وقواعدMy SQL  ويتم تنزيميو واستخدامو مجانًا من خالل رخصةGNU  ويمكن
 .www.modle.orgالحصول عميو من الموقع 

، وأحد Course Management Systems (CMSالمقررات )دارة إنظمة أيعد أحد 
، كما أنو أحد أنظمة Learning Management Systems (LMS)أنظمة ادارة التعمم 

، وأحد منصات Learning content management systems (LCMS)محتويات التعمم 
 E -learning platforms( .Dabbagh, Bannan,Ritland 2005.)االلكتروني التعمم 

في عقل المتعمم من خالل ما يقدم لو من  ىنظام مودل عمى أن المعرفة تبنوتقوم فمسفة 
عمى نمو معارفو، ()المتمقيبيئة بيداغوجية تساعد المتعمم  تكوين المعمم ىودور ات، يكون معموم

أو المنشط( باختيار ما يجب تقديمو  )المعمموىذه الفمسفة تختمف عن الممارسات التي يقوم فييا 
 .معرفتو (وما يجب عمى المتعمم )المتمقي

صمم  Open Source Software( فيرى أنو عبارة عن برنامج Momani,2010أما )
لممساعدة في إدارة ومتابعة وتقديم األنشطة التعميمية والتعميم المستمر، لذا فيو حل استراتيجي 
دارة جميع أوجو التعمم في المؤسسة التعميمية بما في ذلك االتصال المباشر، أو  لمتخطيط والتعميم وا 

ىيئة التدريس، مما يجعل األنشطة القاعات االفتراضية أو المقررات الموجية من قبل أعضاء 
التعميمية التي كانت منفصمة أو معزولة عن بعضيا تعمل وفق نظام مترابط يسيم في رفع مستوى 

أحد أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني صمم عمى أسس "نو ( بأDahlan, 2012:50ويرى ) .التعميم
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مكانية إنشاء وتصميم موقع تعميمية ليساعد أستاذ المقرر عمى توفير بيئة تعميمية إلكتر  ونية وا 
خاص بو بكل يسر وسيولة، ويمكن المتعممين من الوصول إلى مقرراتيم الدراسية المتاحة 

برنامج و "فو بأنعرّ ( فAbu khotwah,2013. أما )ِ "من األنشطة داخل النظام عديدة وممارس
أدوات لتأليف المقررات،  تطبيقي مجاني عمى شبكة االنترنت يوفر بيئة تعميمية متكاممة، تتضمن

ضافة مصادر التعمم مثل صفحات ويب، وممفات الوسائط المتعددة،  :ومتابعة الطمبة وتوجيييم، وا 
عالن نتائجيا، وأدوات لتحقيق التواصل والتفاعل بين  وبناء االختبارات اإللكترونية وتصحيحيا، وا 

 .ألىداف التعميمية بكفاءة وفاعميةوذلك لتحقيق ا ؛المحادثة والمنتديات :الطمبة والمعممين مثل
، Lessonوحدة الدرس  (:Bassiouni,2007ويتكون نظام مودل من الوحدات اآلتية )

، وحدات التقويم واالختبارات واالستبيانات، وحدة معالجة المصطمحات Forumوحدة المنتدى 
Glossary وحدة التعينات المدرسية ،Assignment وحدة الموارد ،Resource حدة الكتاب ، و

Book. 
  :(Al Otaibi,2013, Mahmoud, 2015 ):ةاآلتييستخدم نظام مودل األدوات و 
 ومنيا اثناء تقديمو لممحتوى في األدوات التي يتفاعل معيا المعمم : ىيالمعمم و أدوات خاصة ب

وتحديد المعممين والمشرفين عمى  .ذاتومحتوى أكثر من مقرر تعميمي عمى الموقع  نشر
والواجبات لممتعممين، ووضع المالحظات والمذكرات  الميماتالتعميمية، وارسال  المقررات

لممتعممين، والفصول االفتراضية، ووضع المراجع المتنوعة لممتعممين، وتوفير منتدى لمحوار 
ضافة مقرر  بين المتعممين والمعممين، أو بين المتعممين أنفسيم، واالختبارات والتمارين، وا 

  .تعميمي أو حذفو
 ي: أتثناء دراستيم، منيا ما يفي أون وىي التي يتفاعل معيا المتعمم :أدوات خاصة بالمتعمم

، وتحميل ونقل والمنتديات، SMSالبريد االلكتروني، واإلعالنات، والرسائل المباشرة عبر 
 .الممفات، والبحث داخل المقررات

 في عرض المحتوى،  المقرر وتساعد تودار او  وكما يستخدم النظام أدوات بناء وعرض
والمعمومات النصية مصحوبة بالصور، والرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو، والمواقع اإلثرائية 

  .المرتبطة بالمحتوى
، ومنتديات ياواستقبال وتتضمن إرسال الرسائل البريدية ،دوات االتصالأويستخدم النظام 

  .النقاش واإلعالنات
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فيناك بعض الصعوبات التي قد تواجو مستخدم الرغم من مميزات نظام مودل، وعمى 
يحتاج الى مختصين من أجل  ومستمرة النوة أن مجانية استخدام النظام ليست دائم :النظام، منيا

فعممية تركيب منصة النظام، واعدادىا،  ،تطويع البرنامج وتخصيصو الستخدامات معينة
ة صيانة النظام، كل ذلك يحتاج إلى وعممي ،وتخصيصيا، بما يناسب األىداف التعميمية الكبيرة

كما أن عممية تطوير النظام باستمرار، ألنو نظام مفتوح المصدر،  .إلى حد ما مالية باىضةتكمفة 
ذلك  فضاًل عن ،قد يصعب ضبطيا، وخاصة إذا لم تكتمل عممية التطوير، أو إذا لم تتم كما يجب

ختصاصي واحد عمى يكون لدييا ا نأ ،وصيانتوفإن عمى الجية التي تقوم بتخصيص النظام 
، ( أو جزء منوServerخادم ) فضاًل عن(، IT Spellingتكنولوجيا المعمومات )األقل في مجال 

-Al-Ayasra & ,Al) شيراً  24-18كما أن عممية تخصيص النظام وتنفيذه، قد تتطمب من 

Sa'di, 2016). 
استحدثت عام  فقدولوجية، تكنوتسعى الجامعة األردنية إلى مواكبة التطورات العممية ال

مكتب التعمم اإللكتروني( تحت ادارة كمية الممك عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعمومات م )2010
 ،Blackboardفي البداية نظام  واالتصاالت، لمتابعة عمميات حوسبة التعميم، استخدم المكتب
رتفعة، تم استبدالو في مطمع العام ونظرًا ألن النظام يحتاج إلى متخصصين إلدارتو، ولكمفتو الم

 Moodle( ،)University of Jordanبنظام التعمم االلكتروني ) 2012/2013الجامعي 
ويوفر نظام التعمم المودل المستخدم في الجامعة األردنية حاليًا بيئة تعميمية الكترونية  (2016,

حميل المواد التي يدرسونيا وما يقوم أعضاء ىيئة التدريس بت إذمناسبة لمطمبة وأعضاء الييئة، 
يرافقيا من مقاطع فيديو ورسوم توضيحية عمى الموقع المخصص، ويمكن استخدام نظام مودل 

 الميماتالتي يدرسيا أعضاء ىيئة التدريس، ولنشر الواجبات و  ياوممفات لنشر وثائق المواد
التواصل المباشر معيم من والدرجات، كما أنو يوفر إمكانية تشكيل المجموعات ما بين الطمبة، و 

خالل نوافذ الحوار والرسائل اإللكترونية الموجية والمعممة، أو من خالل مواقع التوصل 
االجتماعي التي تم ربطيا مع أنظمة التعمم اإللكترونية األخرى. ومن الوظائف الميمة التي يوفرىا 

وياتيا، وكذلك طريقة تحميل نظام مودل في الجامعة عممية تسجيل الدخول واستعراض المواد ومحت
ضافة المحتويات. ويمكن الوصول إلى المعمومات من جميع  الممفات وتنسيق صفحات المواد وا 

ويوفر المودل  ،ويعمل عمى تمييز التعمم واستيعاب أساليبو المتعددة ،أنحاء العالم بإشراف المدرس
 Center for) .التعممو  قنوات التواصل والتعاون خالل عممية التعميم
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InformationTechnology, 2017.) 

( في التدريس، ال زالت Moodleإن تجربة الجامعة األردنية في تبني التعمم اإللكتروني )
يقتصر استخدامو حاليًا في إدارة محتوى بعض المواد الدراسية، ويالحظ أن كمية العموم  إذحديثة 
المعمومات بالجامعة، بعمل نسخة حديثة من قامت مؤخرًا، وبالتعاون مع مركز تكنولوجيا  ،التربوية

الفصل الدراسي الثاني من  ءتطبيقو تجريبيًا اعتبارًا من بد ىذا النظام، وبتصميم مطور، وقد تم
 Center for)ة ينموذجفي مدرسة الجامعة االردنية األ 2017/2018العام الدراسي 

Information Technology, 2017.) 

 التحصيل الدراسي
صيل الدراسي أحد الجوانب الميمة في الجانب المعرفي الذي يقوم بو الطالب والذي يعد التح

يظير فيو أثر التفوق الدراسي، ويرتبط مفيوم التحصيل بمفيوم التعمم ارتباًطا وثيًقا إاّل أن مفيوم 
في تحت ظروف الممارسة والتدريب  كافة التعمم أكثر شمواًل واتساًعا فيو يشير إلى تغيرات األداء

ير االتجاىات والقيم يالمدرسة، فيو يتمثل في اكتساب الميارات والمعمومات وطرق التفكير وتغ
وتعديل أساليب التكيف لدى الفرد ونظرتو نحو ذاتو وىذا يقودنا إلى أن التحصيل الدراسي  يؤثر 

 .(Abu Hatab,2009إيجابية ) مو نحو ذاتو، سواء بطريقة سمبية أتكيف الفرد ونظرت في
ثار إيجابية تتمثل آتحصيل دراسي مرتفع، لما يترتب عميو من  تحقيقسعى طمبة العمم إلى ي
وتحقيق الذات، والشعور بالرضا والسعادة الشخصية، والثقة وتطورىا الشخصية اإلنسانية  في بناء

شباع الحاجة لالستكشاف، و بالنفس، واإلحساس بالسي الحصول عمى الشيادات أو الجوائز، طرة، وا 
 ؛أو المقربين، أو المساعدة عمى الحصول عمى وظيفة ما اآلباءقدير اآلخرين من األقران أو وت

تحقق لمفرد نوعا من االستقرار في الحياة، فالدرجة التحصيمية كما يظير لنا ليست درجة صماء، 
لذا يوليو  .(Ramadi,2002ولكنيا تعكس وتنطق بأمور حيوية كثيرة وميمة بالنسبة لممتعمم )

ال التربية والتعميم اىتماًما كبيًرا، ألىميتو في حياة المتعمم، ولما يترتب عميو من قرارات تربوية رج
حاسمة، فيو معيار رئيس يتم بموجبو تحديد مقدار تقدم الطمبة في الدراسة وتوزيعيم عمى أنواع 

ويقتصر ( Al-Astal,2010التعميم المختمفة، وكذلك في اختيار البرامج التعميمية التي تناسبيم )
من حقائق ومعمومات في المواد الدراسية المختمفة،  الطمبةالتحصيل الدراسي غالبًا عمى ما يحصمو 

ويتم تقديره بالدرجات التي يحصمون عمييا في المواد الدراسية المقررة طبقًا لالختبارات المدرسية، 
 (.Allam:305)والتي يتم عمى أساسيا انتقال الطالب من صف دراسي إلى صف أعمى 

ييدف التحصيل الدراسي إلى الحصول عمى المعارف والمعمومات واالتجاىات والميول  
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والميارات التي تبين مدى استيعاب الطمبة لما تم تعممو في المواد الدراسية المقررة، وعمى الرغم 
من أجل  الوقوف عمى المكتسبات القبمية(  Pro,2010) من تنوع أىدافو، يمكن حصرىا فيما يأتي

تشخيص ومعرفة مواطن القوة والضعف لدى الطمبة، بيدف تحديد الحالة الراىنة لكل واحد منيم 
توفير التغذية الراجعة بعد ، لتكون منطمقا لمعمل عمى زيادة فاعميتو في المواقف التعميمية المقبمة

اسب مع ما تم اكتشاف صعوبات ما، مما يمكن من اتخاذ التدابير والوسائل العالجية التي تتن
تكييف األنشطة والخبرات التعميمية المقررة حسب المعطيات المترجمة من و  قالكشف عنو من حقائ

مدى استجابة الطمبة  إلىمساعدة المعمم في التعرف و المختمفة لمطمبة،  المقدرات استثمارأجل 
العمل المدرسي أو  لعممية التعمم، معرفة المستوى المحدد من اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في

 .المقننة اإلختباراتاألكاديمي يجرى من قبل المدرسة، أو بواسطة 
: ما يكتسبو المتعمم من ميارات، ومعارف وعموم مختمفة، ويعرف التحصيل الدراسي بأنو

نتيجة لعمميات تعمم متنوعة ومتعددة، تدل عمى نشاطو العقمي المعرفي، ويقاس بالدرجة التي 
 (Jalali,2011ن مقنن يتقدم إليو عندما يطمب منو ذلك )يحققيا في امتحا

لما فعموا من  الطمبة( بأن التحصيل " ىو مدى استيعاب 84:2003ويرى المقاني والجمل )
في االختبارات  الطمبةخبرات معينة، من خالل مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا 

 .التحصيمية المعدة ليذا الغرض "
المفاىيم والمسميات المتعددة والمتشابية لمتحصيل أن ( Chang,2013نغ )ويرى تشا

 وىو ذاتوعن المضمون يعبر الدراسي مثل األداء األكاديمي واألداء التعميمي واإلنجاز التعميمي 
 (.)نتائج التعمم لممواد الدراسية أو النتيجة المستمرة من خالل عمميات التعمم

نجاز الذي يحققو الطالب بعد دراستو لمقرر دراسي أو عدة فالتحصيل الدراسي اذن ىو اال
مقررات دراسية، ويقدر بالدرجات التي يحصل عمييا الطالب في االختبارات التحصيمية التي تعكس 

 .المقرر أو تمك المقررات في ىذامدى ما تعممو من مفاىيم وخبرات ومعمومات 
ن  طمب تحفزىم إلى التي الميمة العوامل من تعد التحصيل في تقدمو لمدى الطالب معرفة وا 

 لعممية طمبتو مدى استجابة المدرس معرفة في التحصيل الدراسي يساعد كما التقدم، من مزيد
 قد الطالب كان إذا ما التدريس، ومعرفة في استراتيجيتو من استفادتيم مدى وبالتالي التدريس،

 لتقويم المدرس يستخدميا التحصيل جأن نتائ كما الدراسي، التحصيل في المطموب المستوى حقق
 جيد تحصيل إلى تؤدي الجيدة استراتيجية التدريس إن إذ التدريس، في استراتيجيتو
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(Khafaji,2013.) 
عوامل ذاتية تعود إلى المتعمم نفسو  :ويتأثر التحصيل الدراسي بعدة عوامل متداخمة منيا

كما أن لمعوامل النفسية التي يعيشيا  ،جسمية قدراتو العقمية، واستعداداتو، ومزاجو، وعواملممنيا: 
ومن العوامل األخرى (، Sheikhi,2014أثناء عممية التعمم اثرًا في تحصيمو الدراسي )في المتعمم 

رشاد والنمذجة حرصو عمى اإلو  المؤثرة في تحصيل الطمبة كفاءة المدرس العممية والمينية
طرا استدالالت عن  إلجراء الطمبةالتي تقود  ،مساعدتوالمخمص وتعزيزه واىتمامو و  ئووالحماسة، وا 

قدراتيم وجيودىم مما يدعم تحصيميم الدراسي، ويتأثر التحصيل الدراسي بنوعية المبني، وما م
كما أن نظم التقويم واالمتحانات  بحيث تكون مالئمة لسيكولوجية التعمم، ،يوفرلمطالب من مرافق

 (.Dweik,2008صيل)ليا مردود إيجابي في التحودرجة تطورىا 
 لمطمبةفإن األداء األكاديمي  ؛ونتائج تعمميم بيئتو التعمم الطمبةوعمى الرغم من تأثر أداء 

ويتعمق بعضيا بالدافعية والخصائص  ،عديد من المتغيرات يتعمق بعضيا بالعوامل البيئيةلدالة 
فاندماج المتعممين .ف التعممالعقمية والمعرفية لممتعمم إلى جانب استراتيجيات التعمم ومتغيرات موق

قدراتيم واعتقاداتيم بأىمية وقيمة ما تم ممارستو مفي التعمم يتوقف عمى دافعيتيم نحو األداء و 
 .(Abdel Fattah, 2005) .وتعممو من ميارات ومفاىيم واتجاىات

 الدراسات السابقة:
ف أثر اختالعن ( دراسة ىدفت الى الكشف (Abu-khatwa,2017أبو خطوة أجرى 

التفاعل االجتماعي المتزامن في التعمم اإللكتروني في تنمية التحصيل المعرفي، والدافعية لإلنجاز 
الدراسات العميا بجامعة اإلسكندرية، واستخدم منيج البحث التجريبي، وتكونت عينة  طمبةلدى 

قسموا إلى نولوجيا التعميم، ( طالبًا وطالبة من طالب الدبموم المينية، تخصص تك24البحث من )
مجموعات تجريبية، تستخدم المجموعة التجريبية األولى التفاعل االجتماعي المتزامن بالنص  ثالث

المكتوب، وتستخدم المجموعة التجريبية الثانية التفاعل المتزامن بالصوت، وتستخدم المجموعة 
ة أنماط التفاعل التجريبية الثالثة التفاعل المتزامن بالفيديو، وقد أظيرت نتائج البحث فاعمي

وجدت فروق ذات داللة  وقداالجتماعي الثالثة في التحصيل المعرفي، والدافعية لإلنجاز؛ 
احصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي بأدوات البحث وذلك لصالح التطبيق البعدي لكل مجموعة، 

 مجموعات التفاعل المتزامن الثالثكما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
    .في تنمية كل من التحصيل المعرفي، والدافعية لالنجاز ()فيديو، صوت، نص
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دراسة  ،,Yahya,Qataran& Shahari)2017أجرى يحيى وقطران والشياري )كما 
( عمى التحصيل المعرفي واألداء المياري Moodleىدفت إلى تعرف فاعمية استخدام نظام مودل )

تم إعداد  فقد .صنعاء –لدى طمبة قسم المغة اإلنجميزية بكمية التربية   Reading(2مقرر) في
مالحظة لقياس األداء المياري.  اختبار التحصيل المعرفي، وبطاقة :أدوات البحث المتمثمة في

 ( طالبًا وطالبة من طالب المستوى األول قسم المغة اإلنجميزية بكمية50تكونت عينة البحث من )و 
طالبًا  (25صنعاء، تم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، في كل مجموعة ) –التربية 
تم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية، في حين تم تدريس المجموعة  ؛وطالبة

تم تطبيق أدوات البحث عمى كمتا و التجريبية باستخدام نظام مودل عمى شبكة االنترنت، 
( عمى التحصيل المعرفي Moodleفاعمية استخدام نظام مودل ) :عتين وقد أظيرت النتائجالمجمو 

 –لدى طمبة قسم المغة اإلنجميزية بكمية التربية  Reading( 2واألداء المياري في المقرر )
 .صنعاء

دراسة ىدفت التعرف إلى أثر التحفيز   (Tossy,Titus,2017) أجرى توسي وتيتوس
اإللكتروني عمى التحصيل، ىل ىناك أثر لثقة الطمبة بالتعمم اإللكتروني باستخدام التعمم 

اعتمد عمى منيجين  إذوالتحصيل لدى طمبة اربع جامعات من الجامعات الحكومية في تنزانيا 
لموصول إلى النتائج وىو المنيج الوصفي واستخدم الستقصاء وجيات نظر الطمبة حول التعمم 

ة قام باعدادىا، والمنيج النوعي لموقوف عمى وجيات نظر الطمبة اإللكتروني من خالل استبان
 350والوصول إلى الحقائق من خالل المقابمة المعمقة والمالحظة وقد تكونت عينة الدراسة من 
 نموذجطالبًا وطالبة وتم استخدام التحميل االحصائي لموقوف عمى النتائج تم تحكيم مقترح أل

وني في التحصيل لدى لمتعمم اإللكتر  اً ايجابي اً توصل  الى أن ىناك أثر و ام التعمم االلكتروني  استخد
ايضا وكمما زادت ثقة الطالب بالتعمم اإللكتروني كمما زاد  اً يجابيإ أثراً تعمم الذاتي لمالطمبة وأن 

  .تحصيمو
دراسة ىدفت إلى تعرف فاعمية استخدام التعميم المدمج ( Ghonaim ,2016) الغنيموأجرى 

 .ر تقنيات التعميم عمى التحصيل وتنمية ميارات التواصل اإللكتروني لدى طمبة كمية التربيةفي مقر 
عمى تصميم المعالجات تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي القائم  فقد

لة دالذات فروقا . واظيرت النتائج (تجريبيةعمى مجموعة واحدة ) (القبمية والبعديةالتجريبية )
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين  0.001احصائيًا عند مستوى 
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القبمي والبعدي لميارات التواصل اإللكتروني )الدرجة الكمية(، لصالح التطبيق البعدي، وكان حجم 
بين  0.001عند مستوى  ةذات داللة احصائي فروقالتأثير كبيرًا، كما اثبتت الدراسة وجود 

سطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي في متو 
 وحدة المستحدثات اإللكترونية، لصالح التطبيق البعدي.

ثر التدريس باستخدام نظام أدراسة ىدفت الى تعرف  (Al Zboun,2015) وأجرى الزبون
عة االردنية بمادة ميارات الحاسوب وفي المقررات االلكترونية )مودل( في تحصيل طمبة الجام
تكون افراد الدراسة من شعبتين اختيرتا  .تنمية ميارتي التعمم الذاتي والتواصل االجتماعي لدييم

وجدت .شكمت احداىما المجموعة التجريبية، بينما شكمت الثانية المجموعة الضابطة .عشوائياً 
عاد المقاييس ككل تعزى لطريقة التدريس فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات الدرجات عمى أب

  .ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المودل
إلى أثر التعمم اإللكتروني عمى  لمتعرففي دراسة أجراىا ( ,2014Melesse)وأشار ميميس 

في  2012/2013التحصيل األكاديمي لطمبة مادة الرياضيات سنة ثانية من العام الجامعي 
طالبًا  144جيما في اثيوبيا، استخدم  المنيج شبو التجريبي وتكونت عينة الدراسة من جامعة 

في وطالبة طالبًا  69في المجموعة التجريبية ووطالبة طالبًا  75وطالبة موزعين عمى مجموعتين، 
تم تدريس المجموعتين وحدتيين من المادة المقررة، استخدم التدريس بالطريقة  .المجموعة الضابطة

 واستخدم امتحاناإلعتيادية عمى المجموعة الضابطة والتعمم اإللكتروني عمى المجموعة التجريبية، 
عادة إعمى اختبار الطمبة قبل البدء في التدريس، ومن ثم قام عمى  ماعداده، وقاتحصيمي تم 
باستخدام اجراء التحميل االحصائي  دتدريسيم، وبعبعد االنتياء من  ذاتو االمتحانباختبار الطمبة 

، توصل إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في التحصيل (t-test)واختبار  ANOVAاختبار 
 .التحصيل لدى طمبة الجامعة فيلدى المجموعتين، وتوصل بأنو ال يوجد أثر لمتعميم االلكتروني 

دراسة ىدفت إلى تعرف  أثر  (,2014Dehghani and Peymen)واجرى دىقان وبيمان 
التحصيل لدى طمبة قسم العموم التربوية وعمم النفس بجامعة طيران في ايران  فيلكتروني التعمم اال

عداد إ إذ تم( طالبًا وطالبة وقد استخدم المنيج الوصفي 2013تكونت عينة الدراسة من ) وقد
التحميل االحصائي، وتوصل إلى ان لمتعمم اإللكتروني  تم إجراءعمى عينة الدراسة و ت عاستبانة وزُ 

ثر في التحصيل الدراسي ويسيم في التعمم اإللكتروني عمى تعزيز وزيادة الدافعية لدى الطمبة أ
التي تواجو  المشكالتويسيم التعمم االلكتروني برفع المستوى االكاديمي ويسيم في حل بعض 
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  .التعمم اإلعتيادي
ة تدمج ( إلى تصميم بيئة تعمم إلكترونيAbu-Khatwa ,2013) وىدفت دراسة ابو خطوة

بين نظام المودل والفيسبوك لقياس اثرىما في تنمية التحصيل المعرفي والتفكير المنظومي في 
مقرر أساسيات الحاسوب لدى طمبة البكالوريس في الجامعة الخميجية، تكونت عينة الدراسة من 

اللة احصائيا عند مستوى الد فروق دالةوقد أظيرت نتائج الدراسة وجود  .( طالبًا وطالبة22)
( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في االختبارين 0.01)

 .لصالح المجموعة التجريبية
 تكنولوجيا في إلكتروني مقرر تطوير الى ىدفت دراسة (Faraj,2012فرج ) أجرى كما

دارتو بدمياط التربية بكمية ينالمعمم الطمبة لدى اإللكتروني التعمم تكنولوجيا مفاىيم لتنمية التعميم  وا 
 المعممين، الطمبة تحصيل في فاعميتو قياس المودل، ثم الدراسية المقررات نظام خالل من

 عمى بالتساوي مقسمين وطالبة طالب( 100) من الدراسة عينة تكونت. المقرر نحو واتجاىاتيم
 واختبار إلكتروني، مقرر من كونتفت وأدواتيا الدراسة مواد أما والضابطة، التجريبية المجموعتين،
 مستوى عند إحصائياً  دال فرق وجود الى الدراسة نتائج أشارت وقد .اتجاىات ومقياس تحصيمي،

 البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين( 0.05) الداللة
 بين إحصائية داللة ذات اً فروق أظيرت كما التجريبية، المجموعة لصالح التحصيمي لالختبار
 التعميم تكنولوجيا مقرر نحو االتجاه لمقياس البعدي التطبيق في المجموعتين درجات متوسطي
 .التجريبية المجموعة لصالح

 الطريقة واإلجراءات:
 منهجية الدراسة 

في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي لمالءمتو لطبيعة الدراسة وتحقيق  ثاناستخدم الباح
ا، وتم تطبيق الدراسة عمى عينة من مجتمع الدراسة، تم اختيارىا قصديًا وتوزيع شعبيا أىدافي

عشوائيًا، وتكونت من طمبة البكالوريوس في مادة استخدام الحاسوب في التعميم في كمية العموم 
 التربوية بالجامعة األردنية.

 أفراد الدراسة
تم اختيار شعبة  إذب البكالوريوس، ( طالبًا وطالبة من طال32تكونت أفراد الدراسة من )

( طالبًا وطالبًة، 15وعددىا )دراسية قصديًا وتوزيع أفرادىا عشوائيًا، أحداىما كمجموعة ضابطة، 
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 ( طالبًا وطالبًة.17وعددىا )واالخرى كمجموعة تجريبية 
 أداة الدراسة:

 اختبار التحصيل لمادة الحاسوب:
البكالوريوس بالجامعة االردنية المسجمين بمادة طمبة عمى بإعداد اختبار  انقام الباحث

في  ان، وقد اتبع الباحث(البرمجيات التعميمية المحوسبة) استخدام الحاسوب في التعميم، في وحدة 
بناء االختبار خطوات، منيا: االطالع عمى األدب التربوي المتصل بالدراسة، وتحديد الغرض من 

ميميا، وصياغة األىداف السموكية، وصياغة تعميمات االختبار، وتحديد المادة العممية وتح
( فقرة، وصيغت ىذه الفقرات عمى شكل 25االختبار، إذ تكون االختبار بصورتو األولية من )

فقرات اختيارية ذات أربعة بدائل، واحدة فقط صحيحة، وجرى مراجعة االختبار وتدقيقو  من حيث 
 .الصياغة والمغة والمادة العممية

 ر التحصيل لمادة الحاسوب:صدق اختبا
من أصحاب الخبرة واالختصاص في  عددلمتحقق من صدق االختبار جرى عرضو عمى 

من أعضاء ىيئة التدريس في كمية  ق التدريس، والقياس والتقويم، وتكنولوجيا التعميمائالمناىج وطر 
لو،  عدالذي أُ ، وذلك لمتأكد من مدى مالءمتو لمغرض العموم التربوية في الجامعات األردنية

 حيث من المحكمين آلراء تبعا ووضوح الفقرات، ودقة الصياغة المغوية، وُعدِّلْت فقرات االختبار
حتى  األسئمة، إلى الكممات بعض إضافة أم حذف من البدائل سواء المغوية، وتعديل الصياغة
 فقرة.  (20)من النيائي مكوًنا بشكمو االختبار أصبح

 ادة الحاسوب: ثبات اختبار التحصيل لم
جرى استخدام طريقتين لمتحقق من مؤشرات الثبات؛ األولى باستخدام ثبات اإلعادة   

(test-retest( فقد طبق االختبار عمى عينة تكونت من ،)طالبًا وطالبة، جرى اختيارىم 20 )
زمني ، وُطّبَق االختبار عمى الطمبة أنفسيم مرة أخرى وبفاصل عينة الدراسةن خارج معشوائيًّا 

اسبوعين، واستخدمت إجاباتيم في تقدير معامل الثبات لالختبار )معامل ارتباط بيرسون( فبمغ 
(، 0.71(، كما ُحِسَب ثبات االتساق الداخمي لمفقرات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا فبمغ )0.80)

(، 0.81 - 0.32وُحِسَبْت معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، وتراوحت بين )
 (.0.29 – 0.05وُحِسَبْت معامالت التمييز وتراوحت بين ) 
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 تصحيح االختبار:
بإعطاء عالمة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة،  الطمبةإجابات  انصحح الباحث

وقد عوممت الفقرات المتروكة والفقرات التي وضعت ليا أكثر من إشارة معاممة اإلجابة غير 
 (.20 - 0ألساس فإن درجات االختبار تتراوح ما بين )الصحيحة، وعمى ىذا ا

 نتائج الدراسة:
النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الذي نص عمى "ما فاعمية نظام إدارة التعمم اإللكتروني 

(Moodle في تحسين التحصيل الدراسي لدى طمبة مادة استخدام الحاسوب في التعميم في )
 ؟األردنية كمية العموم التربوية في الجامعة

لإلجابة عن ىذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء 
طمبة مادة استخدام الحاسوب في التعميم في كمية العموم التربوية في من مجموعتي الدراسة 

روني نظام إدارة التعمم اإللكتلطريقة االعتيادية، اطريقة التدريس باختالف  الجامعة األردنية
(Moodle :عمى االختبار التحصيمي البعدي، والجدول اآلتي يوضح ذلك) 

طريقة التدريس باختالف الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة  ت( المتوسطا1الجدول )
 عديالبو  القبميالتحصيمي (عمى االختبار Moodleنظام إدارة التعمم اإللكتروني )الطريقة االعتيادية، )

العالمة  العدد المجموعة
 الكمية

 االختبار البعدي االختبار القبمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 15 التجريبية
20 

9.12 2.12 15.71 3.46 
 2.11 11.87 2.41 9.67 17 الضابطة
 3.39 13.91 2.24 9.38 32 المجموع

نظام استخدموا أّن المتوسط الحسابي لطمبة المجموعة التجريبية الذين إلى ( 1) يشير الجدول
(، في حين 15.71كان األعمى إذ بمغ )عمى االختبار التحصيمي البعدي  إدارة التعمم اإللكتروني

الطريقة االعتيادية إذ بمغ استخدموا بمغ المتوسط الحسابي لطمبة المجموعة الضابطة الذين 
تحديد فيما إذا كانت الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة ذات داللة إحصائية (، ول11.87)

(، ANCOVA)المشترك( ) التباين المصاحب( تم تطبيق تحميل α ≤0.05عند مستوى داللة )
 (:2وجاءت نتائج التحميل عمى النحو الذي يوضحو الجدول )
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طريقة التدريس باختالف موعتي الدراسة تحميل التباين المصاحب )المشترك( ألداء مج (2الجدول )
 (عمى االختبار التحصيمي البعديMoodleنظام إدارة التعمم اإللكتروني )الطريقة االعتيادية، )

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط مجموع 
مستوى  قيمة)ف( المربعات

 إيتاقيمة  الداللة
 0.... 0... 1.536 12.033 1 12.033 االختبار القبمي
 0.355 0.000 15.966 125.1 1 125.1 طريقة التدريس

    7.836 29 227.23 الخطأ
(، عند 15.966أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة التدريس قد بمغت )إلى ( 2يشير الجـدول )

ق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء و (، مما يدل عمى وجود فر 0.000مستوى داللة )
نظام إدارة التعمم اإللكتروني الطريقة االعتيادية، طريقة التدريس )باختالف سة مجموعتي الدرا

(Moodle) . ومن أجل معرفة لصالح من كان الفرق فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة
 ( يبين تمك المتوسطات. 3عمى االختبار التحصيمي البعدي، والجدول )مجموعات الدراسة  ألداء

الطريقة طريقة التدريس )باختالف المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية  (3الجدول )
 ( عمى االختبار التحصيمي البعديMoodleنظام إدارة التعمم اإللكتروني )االعتيادية، 

 الخطأ المعياري المعدل المتوسط الحسابي العالمة الكمية العدد المجموعة
 0.68 15.78 20 15 التجريبية

 0.73 11.79 17 ابطةالض
 ( أّن المتوسط الحسابي المعدل لطمبة المجموعة التجريبية الذين درسوا3يشير الجدول )

كان األعمى إذ البعدي اختبار التحصيل عمى ( Moodleلنظام إدارة التعمم اإللكتروني )باستخدام 
 باستخدام ن درسوا(، في حين بمغ المتوسط الحسابي لطمبة المجموعة الضابطة الذي15.78بمغ )

(، وىذا يعني أن الفرق كان لصالح طمبة المجموعة التجريبية 11.79الطريقة االعتيادية إذ بمغ )
وقد بمغ حجم األثر لطريقة (، Moodleلنظام إدارة التعمم اإللكتروني )باستخدام  الذين درسوا

( في Moodleوني )فاعمية لنظام إدارة التعمم اإللكتر (، وىذا يعني وجود 0.355ريس )التد
التحصيل لدى طمبة مادة استخدام الحاسوب في التعميم في كمية العموم التربوية في الجامعة 

 األردنية.
 مناقشة النتائج:

"ما فاعمية نظام إدارة التعمم  مناقشة النتائج المتصمة بالسؤال األول الذي نص عمى
ة مادة استخدام الحاسوب في ( في تحسين التحصيل الدراسي لدى طمبMoodleاإللكتروني )

 التعميم في كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية؟"
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أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة 
عزو يوالتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، و 

 انالباحث
وضع طمبة المجموعة  (Moodle)النتيجة إلى أن  نظام إدارة التعمم اإللكتروني  ىذه 

أتاح النظام لطمبة المجموعة التجريبية  إذالتجريبية في بيئة تعمم تفاعمية نشطة غنية بالمعززات، 
دراسة المادة التعميمية خارج غرفة الصف بأنفسيم من خالل نظام إدارة التعمم 

مكاناتيم، وذلك بالدخول إلى صفحاتيم موفق سرعتيم الذاتية و  (Moodle)اإللكتروني قدراتيم وا 
من خالل ىذه الصفحة االطالع  يتمكنوا إذفي النظام باستخدام أسم وكممة مرور خاصة بيم، 

المحتوى التعميمي، والتدريبات، واألسئمة التقويمية، والواجبات، والقيام بالواجبات المطموبة  عمى
يطمع عمييا المعمم، ومن خالل ىذا النظام يتواصل المعمم مع طالبو ومتابعة منيم، وتخزينيا ل

 والواجبات، وتقويم تعمميم، وتقديم التغذية الراجعة لكل منيم. لمميماتأدائيم 
كما أتاح لطمبة المجموعة التجريبية التواصل فيما بينيم والتواصل مع معمميم، وتبادل 

من خالل شبكة التواصل االجتماعي المتوافرة في النظام وجيات النظر، وطرح األسئمة، وذلك 
كالبريد اإللكتروني، وبرامج الحوار والنقاش، بما ساعد عمى االحتفاظ بالمعرفة العممية واستيعابيا 
وتطبيقيا في مواقف جديدة بدرجة تفوق ما عممتو المجموعة الضابطة، التي لم تتح ليا فرصة 

اتاح  إذالتعمم اإللكتروني، التي اتيحت لطمبة المجموعة التجريبية،  االستفادة من ميزات نظام إدارة
فرصًا أمام المعممين لمتابعة أداء طمبة المجموعة التجريبية، وتقويم تعمميم، وتقديم التغذية الراجعة، 
مما ساعدىم عمى زيادة تحصيميم الدراسي بدرجة أكبر من تحصيل أقرانيم في المجموعة 

 الضابطة. 
 تضمنتيا التي المتعددة والوسائط التفاعمية التقنية األدوات إلى النتيجة ىذه تعزى نأ يمكنو 
 المثيرات، من عديد بين جمعت إذالتجريبية،  المجموعة تدريس في المستخدمة التعميمية البرمجية

 ة،والمتحرك الثابتة الممونة والرسومات والصور الصوتية، والمؤثرات والمقروءة، المكتوبة كالنصوص
 شبكة عمى إثرائية لمواقع أخرى وروابط اليوتيوب، عمى الفيديو من لمقاطع روابط فضاًل عن
 فرصا المجموعة ىذه أتاح لطالب مما التعميمية، لمعممية الداعمة العناصر من وغيرىا اإلنترنت،
 تفاعمية بطريقة التعميمية المادة تقديم في أسيمو  لو، مألوفة غير تعممية تعميمية مواقف لمواجية
 التعميمية العممية في المشاركة عمى وشجعو التعميمية، والخبرات المواقف مع تفاعمو عمى عممت
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 واستيعابيا العممية بالمعرفة االحتفاظ وبالتالي ،الميماتوتنفيذ  األنشطة وممارسة فاعمة، مشاركة
 المجموعة بطال لدى المعتادة الطريقة عممتو ما تفوق بدرجة جديدة مواقف في وتطبيقيا
 األبعاد ثالثية بنماذج التعميمي المحتوى تضمنيا التي واألشكال الصور عرض أن كما .الضابطة
 المفاىيمي البعد تعميق عمى الثانية التجريبية المجموعة طمبة ساعد التعميمية البرمجية باستخدام
 من أكبر بدرجة تحصيميم من زاد مما المطموبة، التفسيرات إلى الوصول في وساعدىم لدييم،

 .الضابطة المجموعة طمبة تحصيل
، ودراسة الغنم (Abu-Khwtah,2017)توصمت إليو دراسة  ما مع النتيجة ىذه وتتفق

، Al-Zboun، (2017, (Yahya, Qataran & Shahari) ,2015)(، ودراسة2016)
 ,Dehghani & Peymen)ودراسة ،(,2013Abu-Khwtah)، ودراسة(,2012Faraj)ودراسة
فقد توصمت نتائج ىذه الدراسات إلى فاعمية التعمم ( Tossy & Titus,2017) ةودراس ،(2014

ولمصمحة في االختبار البعدي  طمبة الجامعةاإللكتروني في تنمية التحصيل الدراسي لدى 
( فقد توصمت إلى أنو ال يوجد أثر Melesse,2014)المجموعة التجريبية. واختمفت مع دراسة 

 التحصيل لدى طمبة الجامعة. فيني لمتعمم اإللكترو 
 التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، يوصي الباحثان بما يأتي:
( في التدريس لما لو Moodleحث الجامعات االردنية عمى توظيف نظام التعمم االلكتروني ) .1

 .التحصيل لدى طمبة الجامعة من أثر واضح في

( Moodleجامعات االردنية عمى نظام التعمم االلكتروني )تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بال .2
 وتقديم المواقع، ىذه عبر الجامعية بالمساقات المتعمقة الدراسية الخطط طرح خالل وذلك من
 مواعيد وتحديد خالليا، من لمطمبة واالرشاد النصح وتقديم الفصمية، واألنشطة البيتية الواجبات

 .والنيائية الفصمية معالماتي عمى والحصول االمتحانات،

 في الجامعة طمبة تحصيل في اإللكتروني التّعمم أثر في تبحث التي الدراسات من مزيد إجراء .3
 .المساقات المختمفة االخرى
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