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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تدري�س العلوم على التح�صيل
الدرا�سي لدى دار�سي جامعة القد�س املفتوحة .وتكون جمتمع الدرا�سة من دار�سي جامعة القد�س
املفتوحة امل�سجلني يف الف�صل الثاين من العام الدرا�سي (  ،)09/08وقد ا�ستخدم املنهج الو�صفي

التجريبي ،وبعد االنتهاء من جمع البيانات ،مت التحليل الإح�صائي)T- test) ،(Man witeny- test( :
للتعرف �إىل �أثر تطبيق التعلم االلكرتوين ،وذلك عن طريق املقارنة بني متو�سط الأداء البعدي لأفراد
املجموعة التجريبية ومتو�سط الأداء لأفراد املجموعة  ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن :وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) .(α ≤ 0.05بني �أفراد املجموعة التجريبية و�أفراد املجموعة ال�ضابطة
يف كل من الأن�شطة واالختبار التح�صيلي ،ول�صالح املجموعة التجريبية ،واجلن�س يف االختبار
التح�صيلي ،ول�صالح االناث.
ومل تظهر فروق ذات داللة �إح�صائية على االن�شطة تعزى ملتغري اجلن�س.
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 وفاء أبو عقل.د

Abstract:
This study aimed at discovering the effect of using the method of elearning in teaching Science on the achievement of learners at Al-Quds
Open University. The population of the study consisted of all the learners
at Al-Quds Open University in the second semester of the year 2008/2009
traditional way. Research Methodology approached were : experimental
and descriptive. The ( T-test) & ( Man witeny-test ) were applied after the
collection of all data to detect the effect of using e-learning by comparing the
means of the achievement test and the e activities and the assignments for both
groups: the experimental and the controlled. The results of the study showed
that there were statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05 )
between the two groups in the achievement test and the e activities and the
assignments in favor of the experimental group ,and there were statistically
significant differences between the two groups due to the gender variable, in
favor of Famle .
Yet there were no statistically significant differences between the two
groups due to the gender variable .
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مقدمة:
ي�شهد العامل اليوم ثورة تقنية وتكنولوجية عارمة كبرية ظهرت �آثارها ب�شكل ,وا�ضح على
مناحي احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية االقت�صادية والرتبوية ،مما ا�ستدعى �إدخال تعديالت جذرية
وملمو�سة يف ال�سيا�سات واخلطط التعليمية للدول ،و�أ�ساليب تفكريها ،وطرق حلها للم�شكالت ،وقد
�ساعد التطور التقني واالت�صاالت احلديثة يف التفكري بجدية ب�إعادة النظر يف ت�شكيل امل�ؤ�س�سة
التعليمية بتوفري بيئات وطرق جديدة للتعلم ،مما مهد لظهور منط جديد من �أمناط التعلم وهو
التعلم االلكرتوين (( )e- Learningزين الدين. )2006 ،
وال ي�شرتط التعلم عن بعد التواجد املتزامن للمتعلم مع املعلم يف املكان نف�سه ،كما هو
احلال يف التعلم التقليدي ،لذا فال بد من توافر و�سيط بني املعلم واملتعلم  ،ولهذه الو�ساطة �أوجه
تقنية وب�رشية وتنظيمية ،وبرز ب�شكل جلي ا�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت كجزء �أ�سا�سي يف النظام
التعليمي ،ك�أحدث الطرق املبتكرة يف االت�صاالت ،ويف جمال التعليم� ،إذ ي�ستند على قاعدة من
النظريات واملمار�سات اجلديدة التي تهدف �إىل تفعيل دور املتعلم يف العملية التعليمية التعلمية
ك�أحد ركائزها الأ�سا�سية ،ووفق ر�ؤية تربوية �شاملة لكل للمناهج والأ�ساليب (النجدي وزمالءه،
. )2011
وقد تعددت تعريفات التعلم االلكرتوين ،ولكن �إجماع�أ بدا بني اخلرباء والباحثني والرتبويني
حول ماهية التعلم االلكرتوين ،فهو جمموعة من اال�سرتاتيجيات التعليمية املنا�سبة لتحقيق التعلم
املعزز واملدعم بالتقنيات الفائقة  ،Hypermediaوتعد تقنية املعلومات االلكرتونية وما يرافقها
من و�سائط متعددة من �أجنح الو�سائط لتوفري البيئة التعليمية املالئمة (زين الدين ، )2006 ،فيوفر
للمتعلم �أف�ضل الطرائق والو�سائل والتقنيات خللق بيئة تعليمية تعلميه تفاعلية جتذب اهتمام
املتعلم ،وحتثه على تبادل الآراء واخلربات (� ، )join, 2003إذ من خالله ميكن الو�صول �إىل املتعلم
يف �أي مكان عرب �شبكة االنرتنت �سواء كان عن بعد �أم داخل الغرف ال�صفية من �أجل ت�صميم
املحتوى التعليمي للمتعلم ،وتقدميه يف بيئة تعليمية افرتا�ضية بديلة عن التفاعل وجه ًا لوجه،
ولعل ممار�سة املتعلم للفعاليات االلكرتونية املتنوعة ،وااللتقاء وجاهي ًا مع م�رشفه وزمالئه
والتفاعل معهم ،يف�ضي �إىل بروز منط �آخر يدعى التعليم املدمج ) ، (Blended Learningوهو النمط
الذي تتبناه جامعة القد�س املفتوحة (املو�سى واملبارك. )2005،
وي�ؤكد الر�سون و�سنغ )� Larson & Sung (2009أن التعلم االلكرتوين املدمج يح�سن من
�أداء الطالب ،ويزيد من حت�صيلهم للمادة الدرا�سية ،كما �أن هذا التح�سن يف �أداء الطلبة يكمن يف
الدور الذي يلعبه التعلم املدمج يف حت�سني التعليم ،وجتويد خمرجاته ،وتعدد م�صادر املعرفة
واملعلومات ,ومراعاتة الفروق الفردية ,وزيادة فر�ص التعلم امل�ستمر.
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�أما �سالمة وزم�لا�ؤه ( )32 - 31 :2008فريى �أن التعلم الإلكرتوين يتميز ب�سهولة حتديث
وتعديل املعلومات املقدمة ،ويزيد من �إمكانية التوا�صل لتبادل الآراء واخلربات ووجهات النظر
بني الطالب ومعلميهم ،وبني الطالب بع�ضهم ببع�ض ،ويتغلب على م�شكلة الأعداد املتزايدة مع
�ضيق قاعات الدرا�سة ،وميد الطالب بالتغذية الراجعة امل�ستمرة خالل عملية التعلم ،وتنوع م�صادر
التعلم املختلفة ،والتعلم يف �أي وقت و�أي مكان وفق ًا لقدرته ،واعتماده على الو�سائط املتعددة يف
�إعداد املادة العلمية ،وتقليل الأعباء الإدارية على املعلم ،وتعدد طرق تقييم الطالب.
بينَّ املبريك ( )2004دور التعلم االلكرتوين يف بناء الفرد ذاتيا ،وذلك من خالل م�شاركته
يف ن�شاطات التعلم ،مما يحفز الطالب على الإقبال على التعلم ب�سبب امتالكه مهارة كيفية التعلم،
الأم��ر الذي يعزز الدوافع االجتاهات الإيجابية املنا�سبة لعملية التعلم ،وي�ساعد يف تطويره
واعتماده على ذاته.
وقد حر�صت جامعة القد�س املفتوحة على م�سايرة التطور التقني والتكنولوجي العاملي،
وان�سجاما مع ر�ؤيتها يف تبني فل�سفة التعليم املفتوح ،طرحت اجلامعة عدداً من املقررات الدرا�سية
لتدر�س بطريقة تدمج بني التعلم التقليدي ب�أ�شكاله املختلفة والتعلم االلكرتوين ب�أمناطه املتنوعة،
رغبة يف زيادة فاعلية املوقف التعليمي ،وجتويد خمرجات التعلم.
ويف �ضوء نتائج الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالتعلم االلكرتوين و�أث��ره على التح�صيل
الدرا�سي ،ت�أتي هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء �أثر التعلم االلكرتوين ب�شكل عام ،والتعلم املدمج ب�شكل
خا�ص على التح�صيل الدرا�سي� ،أم ًال يف الو�صول �إىل نتائج تعود بالنفع على دار�سي اجلامعة،
وم�صممي املناهج ومطوريها ،والقائمني على التعلم االلكرتوين ،والباحثني يف جامعة القد�س
املفتوحة.

أهمية الدراسة:
وت�أتي �أهمية الدرا�سة من خالل:
● ●الإ�سهام يف �إظهار �أثر التعلم االلكرتوين على خمرجات العملية التعليمية ،وبخا�صة
التح�صيل الدرا�سي.
● ●�إلقاء ال�ضوء على الدور املتوقع واملتزايد للتعلم االلكرتوين كتقنية حديثة يف العملية
التعليمية التعلمية ت�سهم يف حل امل�شكالت الرتبوية.
● ●قد ي�سهم هذا البحث يف الك�شف عن طرق تعلم جديدة ،وذلك بالرتكيز على املتعلم من
خالل تطبيق النظريات الرتبوية احلديثة.
● ●يتناول جانب ًا مهم ًا من جوانب العملية التعليمية ,حيث يتمثل يف دمج التعلم الإلكرتوين
يف �أثناء التدري�س ك�أحد احللول لتفعيل التعلم الإلكرتوين يف تدري�س العلوم.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل:
التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام طريقة التعلم االلكرتوين على التح�صيل الدرا�سي لدى دار�سي جامعة
القد�س املفتوحة.

مشكلة الدراسة:
مع تزايد ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم املفتوح ،وتزايد احلاجة �إىل �رضورة التنويع يف
اال�ستخدام ،وانت�شار التعليم والتدريب امل�ستمر للجميع مدى احلياة ،وحم��اوالت امل�ؤ�س�سات
التعليمية العاملية والعربية و�ضع عدد من املقررات على �شبكة االنرتنت ،ومنح درجات درا�سية
لللتعليم املفتوح ،ودخول هذه التجربة �إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية الفل�سطينية عامة وجامعة القد�س
املفتوحة ب�شكل خا�ص ،تزامن ذلك مع معاناة دار�سي الرتبية االبتدائية من تدين التح�صيل
الدرا�سي يف العلوم ،ومن خالل طرح املقرر بنمط التعلم الإلكرتوين ،ف�إنه ي�ساهم يف رفع م�ستوى
حت�صيلهم وتوفري عن�رص الدافعية ،والرغبة احلقيقية نحو التعلم ،ويتوقع رفع م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي يف العلوم� ،إذا �أح�سنا ا�ستخدام التعلم االلكرتوين املدمج يف تدري�سها ،ومتكنا من تطبيقه
بال�شكل ال�صحيح ،الذي ي�سهم يف تدريب عقول الدار�سني على التفكري ال�سليم ،والتعلم الهادف
البناء ،بجعلهم م�شاركني ن�شيطني �أكرث من كونهم ملقنني �سلبيني خالل عملية التعلم ،فهم املحور
الأ�سا�س يف العملية التعليمية التعلمية ،وهم بناة املعرفة.
من هنا ظهرت احلاجة �إىل ا�ستق�صاء �أثر التعلم االلكرتوين على التح�صيل مقارنة بالتعليم
التقليدي ،وبالتحديد حاولت الدرا�سة احلالية الإجابة عن ال�س�ؤال البحثي الرئي�س:
«ما �أثر ا�ستخدام التعلم االلكرتوين على التح�صيل الدرا�سي يف العلوم لدى دار�سي جامعة
القد�س املفتوحة؟

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة احلالية الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

● ●هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم الإلكرتوين (الأن�شطة الإلكرتونية)،
ومتو�سط عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية (تعيينات عادية) تبعاً ملتغري
طريقة التدري�س؟
● ●هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم االلكرتوين ومتو�سط عالمات نظرائهم
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الذين در�سوا بالطريقة التقليدية على االختبار التح�صيلي تبعاً ملتغري طريقة التدري�س؟
● ●هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم الإلكرتوين (الأن�شطة الإلكرتونية)
ومتو�سط عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية (تعيينات عادية) تبعاً ملتغري
اجلن�س؟
● ●هل هناك �أثر ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم االلكرتوين ومتو�سط عالمات نظرائهم
الذين در�سوا بالطريقة التقليدية تبعاً ملتغري اجلن�س؟

فرضيات الدرسة:
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم الإلكرتوين (الأن�شطة الإلكرتونية) ،ومتو�سط
عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية (تعيينات عادية) تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم االلكرتوين ،ومتو�سط عالمات نظرائهم الذين
در�سوا بالطريقة التقليدية على االختبار التح�صيلي تبع ًا ملتغري طريقة التدري�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم الإلكرتوين (الأن�شطة الإلكرتونية) ،ومتو�سط
عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية (تعيينات عادية) تبع ًا ملتغري اجلن�س؟
♦ ♦هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي
جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم الإلكرتوين ومتو�سط عالمات نظرائهم الذين
در�سوا بالطريقة التقليدية تبع ًا ملتغري اجلن�س.

الدراسات السابقة:
أوال :الدراسات ذات الصلة باستخدام األنرتنت يف التعلم وعالقته بالتحصيل:
درا�سة �ستارز هلتز و�آخرون )� : S.R.Hiltz.et, al (2000أجريت درا�سات عدة للتو�صل �إىل

فاعلية ا�ستخدام التعلم من خالل االنرتنت على مبد�أ (التعلم يف �أي وقت /يف �أي مكان) مقابل
التعلم داخل الغرف ال�صفية ،وكذلك التعلم يف جمموعات مقابل التعلم الفردي با�ستخدام االنرتنت،
و�أي املالمح العامة التي تكون التفاعل املبا�رش بني الطالب ،وحتت �أي الظروف تكون املقررات
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املقدمة من خالل التعلم غري املتزامن �أكرث فاعلية وت�أثرياً ،وقد �أ�شارت نتائج تلك الدرا�سة �إىل
فاعلية ا�ستخدام هذا النمط التعليمي.
درا�سة كار�سويل و�آخرون ) : Cars well, et, al, (2000هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �آراء الطالب
يف جتربة التعلم عن بعد بو�ساطة االنرتنت و�أثرها على نواجت التعلم مقارنة بالطريقة التقليدية،
وو ِّزع الطالب �إىل جمموعتني ،الأوىل در�ست من خالل االنرتنت بطريقة التعلم عن بعد ،والثانية
در�ست املادة التعليمية بالطريقة التقليدية ،بينت النتائج �أن نواجت التعلم متماثلة على الرغم من
�أن الطلبة ف�ضلوا جتربة التعليم االلكرنوين عرب االنرتنت ،وكانوا يرغبون يف �إعادتها.
درا�سة عماد جمعان الزهراين ( )2003هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام �صفحات
ال�شبكة العنكبوتية على التح�صيل الدرا�سي للطالب واجتاهاتهم نحو مقرر تقنيات التعليم بكلية
املعلمني بالريا�ض ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة فقد ا�ستخدم املنهج التجريبي .فقد اختار الباحث
عينة ع�شوائية بلغت  34طالب ًا ق�سمها �إىل جمموعتني� :ضابطة وجتريبية .و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة
عن جمموعة من النتائج كان من �أهمها� :أنه ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا يف متو�سطات التح�صيل
لطالب مقرر تقنيات التعليم بني املجموعة التي تدر�س با�ستخدام �صفحات ال�شبكة العنكبوتية،
وبني املجموعة التي تدر�س بالطريقة التقليدية .لكن توجد عالقة ايجابية يف االجتاه نحو مقرر
تقنيات التعليم ،ودرا�سته با�ستخدام �صفحات ال�شبكة العنكبوتية.
درا�سة ح�سن عبد العزيز حممد (2005م)  :هدفت الدرا�سة �إىل معرفة فعالية موقع تعليمي
�إثرائي على الإنرتنت (باللغة العربية) يف زيادة حت�صيل تالميذ ال�صف الأول الإعدادي لبع�ض
املفاهيم العلمية .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة فقد ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ،واختريت عينة
الدرا�سة من التالميذ املتفوقني يف ال�صف الأول الإعدادي ،ق�سمت عينة الدرا�سة �إىل جمموعة جتريبية
(ذكور�،إناث) وجمموعة �ضابطة (ذكور� ،إناث)  ،ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة (من �إعداده) للتعرف �إىل
ر�ؤية معلمي العلوم وموجهيها لواقع ا�ستخدام مواقع الإنرتنت التعليمية الإثرائية ،وتوظيفها يف
العلوم يف مرحلة الإعداد ،واختبار حت�صيلي لقيا�س حت�صيل تالميذ كل من املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة .و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فرق دال �إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات تالميذ
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة املتفوقني يف القيا�س البعدي لالختبار التح�صيلي مب�ستوياته
املعرفية ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
درا�سة الك�ساب ( )2006هدفت الدرا�سة �إىل ت�صميم موقع تعليمي يف مادة اجلغرافيا (وحدة
امل�شكالت البيئية) بطريقة �إلكرتونية ،ودرا�سة �أثره على التح�صيل الدرا�سي لطلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي يف مادة اجلغرافيا يف الأردن و�إجتاهاتهم نحوها .وتكونت عينة الدرا�سة من ( )40طالب ًا
للعينة التجريبية من طلبة الوليد بن عيد امللك املجهزة باحلوا�سيب ،و ( )40طالب ًا للعينة ال�ضابطة
من طلبة حممود ابو غنيمة من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية تربية وتعليم �إربد الأوىل
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للعام الدرا�سي ( ، )2006/2005و�أظهرت الدرا�سة وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية لطريقة التعليم
الإلكرتوين يف حت�صيل الطلبة يف مادة اجلغرافيا ،ويف اجتاهاتهم ل�صالح املجموعة التجريبية.
درا�سة �شديفات ( : )2007هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام االنرتنت يف حت�صيل
طلبة م�ساق التخطيط الرتبوي يف جامعة �آل البيت .وتكونت عينة الدرا�سة من الطلبة امل�سجلني
يف مقرر التخطيط الرتبوي يف جامعة �آل البيت يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي (/2005
 )2006وعددهم ( )59طالب ًا وطالبة ،تكونت املجموعة التجريبية من ( )30طالب ًا وطالبة در�سوا
با�ستخدام �شبكة االنرتنت ،بينما تكونت املجموعة ال�ضابطة من ( )29طالب ًا وطالبة در�سوا
بالطريقة التقليدية .تعر�ضت جمموعات الدرا�سة الختبار حت�صيلي .وك�شفت الدرا�سة عن وجود
فرق دال �إح�صائي ًا يف حت�صيل الطلبة ،يعزى �إىل طريقة التدري�س ،ول�صالح املجموعة التجريبية.
كما تو�صلت الدار�سة �إىل عدم وجود فرق دال �إح�صائي ًا يف حت�صيل الطلبة ،يعزى �إىل اجلن�س.
درا�سة تروتر ( : )Trotter، 2007هدفت الدرا�سة الختبار �أثر منهاج الريا�ضيات املحو�سب
والتقومي التكويني على حت�صيل طلبة املرحلة الثانوية يف مدر�سة �سان ماركو�س .وقد الحظ
الباحث معاناة معلمي الريا�ضيات يف حماولة ج�رس الهوة بني الكتاب املدر�سي واملنهاج
املحو�سب .وا�ستخدم معلمو الريا�ضيات �أدوات التقومي التكويني املرفقة مع املنهاج املحو�سب
الكت�شاف نقاط ال�ضعف عند الطلبة ولتخطيط تدري�سهم .و�أظهرت نتائج الدرا�سة حت�سن ًا يف
حت�صيل الطلبة ،بالإ�ضافة �إىل معرفة بالفوائد التي يجنيها املعلمون من حتليل نتائج الطلبة
وتطوير االختبارات.

ثانيا :الدراسات ذات الصلة بالتعلم االلكرتوني املدمج وعالقته بالتحصيل الدراسي:
قوم جون املعرفة املكت�سبة بني منطني من امناط التعلم ،التعلم
درا�سة جون )َّ : June (2002

طور ثالث فر�ضيات ال�ستك�شاف مدى
الإلكرتوين والتعليم التقليدي داخل الغرف ال�صفية ،وقد َّ
جدوى ما �أفاده امل�شاركون يف الف�صول �أو البيئة االلكرتونية ،وقد طُ ِّبق اختبار قبلي وبعدي
على عينة ممثلة من خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة ،ف�أظهرت النتائج �أن املتعلمني من خالل
الكمبيوتر� ،أفادوا �أكرث من نظرائهم الذين تعلموا داخل الغرف ال�صفية.
درا�سة العو�ضي فوزي ( : )2005هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام طريقة التعليم املدمج على
حت�صيل طلبة ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف وحدتي االقرتانات ،وحل املعادالت و�إجتاهاتهم نحوها.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )148طالب ًا موزعني على جمموعتني جتريبية و�ضابطة ،واملجموعة
ال�ضابطة مكونة من �شعبتني درا�سيتني من �أ�صل ثالث �شعب اختريت بطريقة ع�شوائية من مديرية
تربية عمان الثانية� ،أما املجموعة التجريبية فاختريت بطريقة ق�صدية من املدار�س اال�ستك�شافية
التي تدر�س بالطريقة الإلكرتونية يف املديرية نف�سها .و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
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�إح�صائية يف التح�صيل الدرا�سي لطريقة التعليم املدمج يف حت�صيل الطلبة يف الريا�ضيات ،ويف
اجتاهاتهم نحوها ،ول�صالح املجموعة التجريبية.
درا�سة حممد احليلة (2006م)  :هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر التعلم االلكرتوين يف
التح�صيل الدرا�سي املبا�رش وامل�ؤجل لطلبة كلية العلوم الرتبوية يف م�ساق تكنولوجيا التعليم
مقارنة بالطريقة التقليدية ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )21طالب ًا و ( )39طالبة من كلية العلوم
الرتبوية امل�سجلني يف الف�صل الدرا�سي الأول  ،2004/2003وقد اختار الباحث جمموعتني بطريقة
ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة امل�ؤلف من (� )5شعب �صفية ،بحيث �شكلت �أحداها املجموعة التجريبية
التي در�ست امل�ساق بالتعلم االلكرتوين ،والأخرى املجموعة ال�ضابطة التي در�ست امل�ساق بالطريقة
التقليدية� ،أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل الآين وامل�ؤجل ،ول�صالح
املجموعة التجريبية ،وكذلك وجود فروق يف التح�صيل تبع ًا ملتغري اجلن�س ول�صالح االناث.
درا�سة العجب ( : )2006هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر التعلم املدمج بنظام التعلم عن
بعد والتعلم وجه ًا لوجه يف تدري�س مهارات احلا�سوب لطالب املرحلة قبل الطبية .ا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )157طالبا وطالبة ُ�س ِّجلوا يف مقرر مهارات احلا�سوب للمرحلة الطبية بجامعة
اخلليج العربي� .أظهرت الدرا�سة بعد تقومي نتائج املداخالت التي متت بني الطلبة حول مو�ضوعات
املقرر املطروحة بنظام ( ،)Web CTواال�سئلة املتعلقة بذلك� ،إ�ضافة �إىل ا�ستجاباتهم لال�ستبانة
اخلا�صة بالدرا�سة �إىل �أن طريقة املدمج �أثبتت جدواها ،وعملت على تطوير مهارات تعليمية تفيد
الطلبة يف درا�ستهم امل�ستقبلية.
درا�سة خالد بن فهد ( : )2006هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام التعلم االلكرتوين
على م�ستوى التح�صيل يف مادة العلوم لدى تالميذ ال�صف الثالث من املرحلة املتو�سطة ،وتنمية
القدرات العقلية لديهم ،واجتاهاتهم نحو العلم .وا�ستخدم الباحث املنهج �شبه التجريبي لتحقيق
هذه الأهداف ،حيث ا�ستخدم جمموعتني �إحداهما جتريبية در�ست مادة العلوم من خالل ا�ستخدام
برجمية تعليمية �إلكرتونية ،و�أخرى �ضابطة در�ست مادة العلوم بالطريقة التقليدية .وبعد االنتهاء
من جتربة الدرا�سة ،طُ ِّبقت �أدواتها بعدي ًا ملعرفة �أثر املتغري امل�ستقل (التعلم االلكرتوين) على
املتغريات التابعة (التح�صيل ،والقدرات العقلية ،واالجتاه نحو العلم)  .و�أظهرت الدرا�سة :وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة
يف التطبيق البعدي لالختبار التح�صيلي ول�صالح املجموعة التجريبية ،وعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية لكل من االجتاهات والقدرات العقلية.
درا�سة ال�شمري ( : )2007هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف تدري�س
مادة اجلغرافيا على حت�صيل طالب ال�صف الثالث املتو�سط يف حمافظة حفر الباطن واجتاهاتهم
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف الثالث املتو�سط يف املدار�س التابعة لوزارة الرتبية
نحوهاّ .
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والتعليم يف منطقة حفر الباطن ,يف اململكة العربية ال�سعودية ,كما تكونت عينة الدرا�سة من
( )64طالباً ،موزعني على جمموعتني متكافئتني� :إحداهما جتريبية در�ست مو�ضوعات جغرافية
با�ستخدام �أ�سلوب التعلم املدمج والأخرى �ضابطة در�ست بالطريقة التقليدية� .أظهرت الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني العالمات الكلية للطلبة تعزى �إىل �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج
يف تدري�س اجلغرافيا ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما متتع طلبة العينة التجريبية باجتاهات
�إيجابية نحو تعلم اجلغرافيا با�ستخدام التعلم املدمج.
درا�سة «�أبو مو�سى مفيد» ( : )2008هدفت اىل ا�ستق�صاء �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم
املدمج يف حت�صيل طلبة الرتبية يف اجلامعة العربية املفتوحة فرع الأردن يف مقرر التدري�س
مب�ساعدة احلا�سوب و�إجتاهاتهم نحوها .وتكونت عينة الدرا�سة من طلبة كلية الرتبية للعام
الدرا�سي  2007/2006يف مقرر التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب ،حيث بلغ عددهم ( )35طالب ًا وطالبة.
ُد ِّر�ست �إحدى ال�شعب با�سرتاتيجية التعلم املدمج (جمموعة جتريبية)  ،وبلغ عددها ( )20طالب ًا
وطالبة ،و ُد ِّر�ست ال�شعبة الثانية با�سرتاتيجية املحا�رضة (جمموعة �ضابطة)  ،وبلغ عددها ()15
طالب ًا وطالبة .و�أظهرت نتائج الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف التح�صيل واالجتاهات،
ول�صالح املجموعة التجريبية.
وميكن تلخي�ص الدرا�سات ال�سابقة على النحو الآتي:
♦ ♦�أكدت معظم الدرا�سات على �أهمية التعلم االلكرتوين يف التح�صيل والأداء ،وتبني هذه
الأمناط يف التعليم ملقررات درا�سية وم�ساقات جامعية خمتلفة ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة كل من
( ، June,2002،2002S.R.Hiltz.et ,alح�سن عبد العزيز  ،2005العو�ضي ،فوزي ، 2005 ،درا�سة الك�ساب
( ، )2006حممد احليلة  ،2006العجب  ،2006 ،خالد بن الفهد  ،2006الشمري� ،2007شديفات ،2007
� ، Trotter،2007أبو مو�سى مفيد ، )2008،بينما مل يظهر اثر يف درا�سة كل من (الزهراين ،2003
. )Carswell, et, al, (2000
♦ ♦�أظهرت درا�سات اجتاهات �إيجابية نحو التعلم االلكرتوين والتعليم املدمج (�أبو مو�سى
مفيد  ،2008،ال�شمري ،2007 ،العو�ضي ،فوزي ، 2005 ،الزهراين ، )2003،بينما مل يظهر �أثر يف
درا�سة (خالد بن فهد. )2006 ،
♦ ♦�أظهرت درا�سات وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى للجن�س مثل درا�سة حممد احليلة
 ،2006بينما مل يظهر �أثر يف درا�سة (�شديفات . )2007 ،

حدود الدراسة:
نفذت الدرا�سة �ضمن احلدود الآتية:
♦ ♦احلدود املكانية :جامعة القد�س املفتوحة /ال�ضفة الغربية.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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♦ ♦احلدود الب�رشية :دار�سو جامعة القد�س املفتوحة امل�سجلون يف مقرر العلوم العلوم
وال�صحة وطرائق ( ،)2ويدر�سون بنمط التعلم االلكرتوين املدمج.
♦ ♦احلدود الزمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي .2009/2008

منهج الدرسة:
ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهجني التجريبي والو�صفي.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من دار�سي جامعة القد�س املفتوحة ،بينما املجتمع املتاح فهو دار�سي
جامعة القد�س املفتوحة امل�سجلني يف منطقة رام اهلل والبرية التعليمية يف الف�صل الدرا�سي الثاين
للعام الدرا�سي . 2009 /2008

عينة الدراسة:
اختري �أفراد املجموعة التجريبية بطريقة ق�صدية� ،إذ اختري دار�سون لديهم خربات با�ستخدام
احلا�سوب واالنرتنت ،و�أبدوا الرغبة يف التعلم بهذا النمط ،وا�شتملت املجموعة التجريبية على
( )39دار�س ًا ودار�سةُ ،د ِّر�سوا بنمط التعلم االلكرتوين ،بينما اختريت املجموعة ال�ضابطة بالطريقة
الع�شوائية الب�سيطة ،وا�شتملت على ( )33دار�س ًا ودار�سة ُد ِّر�سوا بالطريقة العادية.

متغريات الدراسة:
جاءت الدرا�سة لتبني �أثر ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف العلوم على التح�صيل الدرا�سي
فكانت املتغريات بنا ًء على ذلك كالآتي:
● ●متغريات م�ستقلة وهي :طريقة التدري�س ،ولها م�ستويان هما( :طريقة التعلم االلكرتوين
والطريقة التقليدية)  ،واجلن�س م�ستويان هما( :ذكور و�إناث) .
● ●متغري تابع وهو التح�صيل الدرا�سي.

املعاجلات االحصائية:
1 .1ا�ستخدم برنامج  SPSSيف ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
2 .2اختبار  tوحتليل التباين لقيا�س �أثر طريقة التعليم على متو�سط التح�صيل الدرا�سي.
3 .3اختبار مان وتني لقيا�س �أثر طريقة التدري�س تبع ًا ملتغري اجلن�س .
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مصطلحات الدراسة:
◄◄التعلم الإلكرتوين� :إحدى طرق التعلم احلديثة الذي يقدم املحتوى التعليمي بو�سائط
الكرتونية متنوعة وحديثة كاحلا�سوب والإنرتنت ،والبوابة الأكادميية ،وال�صفوف االفرتا�ضية
التي ت�سهل عملية التوا�صل بني امل�رشفني والطلبة ،وبني الطلبة �أنف�سهم ،وبني الطلبة واجلامعة
ومنتديات متزامنة وغري متزامنة ،وو�سائط املتعددة من �صوت و�صورة ور�سومات ومكتبات
�إلكرتونية ،بحيث ت�صل املعلومة للمتعلم ب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة ،وما يطبقه الطلبة
يف هذه امل�ساقات من بريد �إلكرتوين ومناق�شات �إلكرتونية ،ودرو�س افرتا�ضية ،ميكن الطالب من
التعلم ذاتي ًا وح�سب �رسعته واحتياجاته ،ويف الزمان واملكان الذي يرغب فيهما (زين الدين
(.))2006
◄◄التعلم املدمج :ويق�صد به اجلمع بني �أمناط من التعلم االلكرتوين مع التعلم العادي
وجه ًا لوجه والتعلم الذاتي ،وفيه متتزج �أدوار املعلم التقليدية يف ال�صفوف العادية مع ال�صفوف
االفرتا�ضية واملعلم االلكرتوين ،فهو تعلم يجمع بني طرق عدة للح�صول على �أعلى �إنتاجية ب�أقل
تكلفة ( ، )Byrne, 2004وعرفته اجلمعية الأمريكية للتدريب والتطوير :ب�أنه الدمج املخطط له لأي
مما ي�أتي :التفاعل احلي وجها لوجه ،التعاون املتزامن �أو غري املتزامن ،التعلم الذاتي والأدوات
امل�ساعدة على حت�سني الأداء ( )Fu, 2006يف (النجدي وال�شيخ. )2011 ،
◄◄ال�صفوف االفرتا�ضية :تقنية تعليمية تعلمية عرب االنرتنت تعمل على توفري بيئة �صفية ذات
تفاعلية عالية� ،إذ تتيح للدار�سني فر�صة االنخراط يف اللقاءات وطرح الت�سا�ؤالت� ،سواء با�ستخدام
النوافذ الكتابية� ،أو ال�صوتية ،وتلقي الردود املبا�رشة على هذه اال�ستف�سارات ،و�إجراء املناق�شات
وحتميل ملفات وا�ستقبال �أخرى ،وتكليف الطلبة ب�إدارة ال�صف وممار�سة عمليات املناق�شة مع
زمالئهم ،وتنفيذ العديد من الأن�شطة املنهجية والال منهجية االخرى بكفاءة الغرف ال�صفية
وجودتها دون احلاجة للتواجد الفعلي يف الغرف ال�صفية (جامعة القد�س املفتوحة. )2009 ،
◄◄املودل :من الأنظمة االفرتا�ضية امل�ستخدمة لإدارة العملية التعلمية التعلمية التي تتم
عرب االنرتنت ،وهو من الربامج مفتوحة امل�صدر ( ، )Open Source Softwareويجمع هذا النظام
بني ال�صفات واخل�صائ�ص ملعظم �أنظمة �إدارة التعلم املختلفة امل�ستخدمة يف العامل ،كونه من�صة
للمقررات ،وما تت�ضمن من �أن�شطة تعليمية ،وم�صمم على �أ�س�س تعليمية توفر للمتعلم بيئة تعليمية
افرتا�ضية مميزة ،كما �أنه يعد:
 �أحد �أنظمة �إدارة املقررات ()Course Management System ) (CMS
 �أحد �أنظمة �إدارة التعلم ()Learning Management System) (LMS
 �أحد �أنظمة �إدارة حمتويات التعلم ()Learning Content Management System) (LCMS
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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 �أحد من�صات التعلم االلكرتوين )( (e- Learning Platformامل�صدر ال�سابق) .
◄◄التح�صيل :مدى التقدم الذي �أحرزه الدار�سني يف حتقيق �أهداف املادة التعليمية املدرو�سة،
ويقا�س بعالمة الدار�س التي ح�صل عليها يف اختبار التح�صيل العلمي الذي يتعر�ض له مبا�رشة
بعد انتهاء تدري�س املادة التعلمية املقررة (برنامج التعليم املفتوح. )1992 ،

اخلطوات اإلجرائية للدراسة:
أوالً -بناء أدوات الدراسة:
وقد متثلت اخلطوات الإجرائية للدرا�سة كما ي�أتي:
● ●�أوال :االختبار التح�صيلي :ا�ستخدمت الباحثة يف هذه الدرا�سة االختبار النهائي الذي يعده
م�رشفون متميزون بتكليف من دائرة القبول والت�سجيل واالمتحانات يف (ج.ق.م) ووفق معايري
حمددة ،ومنوذج �شمولية مل�ستويات الأهداف( :املعرفة والتذكر ،والفهم واال�ستيعاب والتطبيق،
والتحليل والرتكيب) ،ومبا يتالءم ون�سبة وجودها يف املحتوى الدرا�سي للمقرر ،ويتكون االمتحان
من ثمانية �أ�سئلة �شاملة لوحدات املقرر ،الأ�سئلة ال�ستة الأوىل �إجبارية ،و�س�ؤال �آخر �إجباري ،وقد
ُو ِّزعت وفق م�ستويات الأهداف على النحو الآتي :بلغت ن�سبة �أ�سئلة املعرفة والتذكر  51%من
االمتحان التح�صيلي ،تاله �أ�سئلة الفهم والتطبيق واال�ستيعاب فبلغت  ،24%و�أخرياً �أ�سئلة التحليل
والرتكيب التي بلغت ن�سبتها .25%

ثبات االختبار وصدقه:
للت�أكد من �صدق املحتوى الختبار التح�صيلُ ،ع ِر�ض على جلنة مكونة من �أربعة من
املتخ�ص�صني يف (ج .ق .م)  ،وقد �أجمع املحكمون على متثيل فقرات االختبار التح�صيلي جلميع
جوانب املجال ال�سلوكي (جمال التح�صيل)  ،كما ُق ِّدر الثبات لالختبار التح�صيلي با�ستخدام
معادلة كرونباخ الفا ( ، )Croabach Alphaفكانت قيمته تقارب ( ، )0.78واعتربت القيمة منا�سبة
لأغرا�ض الدار�سة.
تكون من ( )20فقرة
● ●الأداة الثانية :االختبار التح�صيلي القبلي� :أعدت الباحثة اختباراً َّ
بنمط اختيار من متعدد ،وت�أكدت من �صدق االختبار بعر�ضه على جلنة مكونة من �أربعة من
املتخ�ص�صني يف (ج.ق .م) لإبداء الر�أي ،وتعديل ما يرونه غري منا�سب ،وقد كان التوافق بينهم
عاليا� ،أما ثبات االختبار فبلغ (. )0.80
● ●الأداة الثالثة :املقرر االلكرتوين :جاء بناء مقرر العلوم وال�صحة وطرائق تدري�سها ()2
الكرتونيا يف املرحلة الثانية من مراحل ت�صميم املقررات االلكرتونية يف اجلامعة ،وذلك بهدف
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توفري بيئة تعليمية تعلمية للدار�س عن بعد ،متكنه من التوا�صل مع م�رشفه ،والتفاعل مع زمالئه
يف �أوقات خمتلفة ،ويتمكن من تلقي التغذية الراجعة بي�رس و�سهولة.
وقد بني املقرر وفق الإجراءات الآتية:
اُعتمدت املادة العلمية وهي مقرر العلوم وال�صحة وطرائق تدري�سها ( ، )2والذي ي�شتمل على
خم�س وحدات تعليمية واملقرة من قبل (ج.ق.م) طبعة ( ، )1999وقد اختري هذا املقرر لأ�سباب
عدة:
 �إنه مقرر �إجباري لدار�سي تخ�ص�ص املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،و�أن تطويره الكرتونيا
ميكن الدار�سني من حت�سني �أدائهم التح�صيلي.
 �إنه من املقررات التي ي�سجلها الدار�سون بعد مرورهم بعدد من التدريبات احلا�سوبية
املختلفة.
 �أُعِ َّدت املادة التعلمية �إلكرتوني ًا من خالل برجمية املودل� ،إذ ق�سمت �إىل خم�س وحدات،
بحيث �أخذت كل وحدة من الوحدات �إطاراً خا�ص ًا بها ،ويحدد امل�رشف تاريخ الدخول للوحدات،
ومبا يتنا�سب مع اخلطة الف�صلية للمقرر ،وتت�ضمن الوحدة حتديداً للأهداف التعليمية ،واملوا�ضيع
الأ�سا�سية يف الوحدة ،وم�صادر التعلم وقراءات �إ�ضافية ،والتقومي ونظام العالمات ،ون�شاط تعليمي
على هيئة وظيفة �أو اختبار� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية التوا�صل بني امل�رشف والدار�سني ،با�ستخدام
حلقات نقا�ش متزامنة وغري متزامنة ،وم�رسد للم�صطلحات خا�ص بالوحدة الدار�سية ،ونفذ املقرر
بثمانية لقاءات وجاهية ،مدة اللقاء الواحد ( )90دقيقة ،ومثلها لقاءات افرتا�ضية على الرابط
الآتي:
http: //elluminate.qou.edu: 80/join_meeting.html?meetingId=1233735007709

كما يو�ضح ال�شكل الآتي منوذجاً لوحدة تعليمية:
� 7شباط� 23 -شباط:
● ●الوحدة الأوىل :منهاج العلوم وال�صحة يف املرحلة االبتدائية و�أ�ساليب تدري�سها
  اهداف الوحدة مورد
  اق�سام الوحدة مورد
  حلقة نقا�ش غري متزامن حول الطريقة البنائية يف التدري�س املنتدى
  مادة �إثرائية للوحدة الأوىل مورد
  منتدى ال�صف االفرتا�ضي الأول املنتدى
  م�رسد امل�صطلحات اخلا�ص بالوحدة االوىل
 ت الن�شاط الأول
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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حمل جدول اللقاءات الوجاهية واالفرتا�ضية على امل��ودل ،كما ُي َّحدد مو�ضوع اللقاء
و ُي َّ
للدار�سني من خالل منتدى االخبار على املودل� ،أو من خالل ر�سائل تر�سل مبا�رشة للدار�سني من
خالل �أيقونة امل�شاركني.
● ●ثانيا :حتميل االختبار القبلي على املودل و�إعالم دار�سي املجموعة التجريبية مبوعد
فتح االختبار و�إقفاله ،ويف الوقت نف�سه ينفذ من قبل املجموعة ال�ضابطة ب�شكل تقليدي.
● ●ثالثا :تدري�س املقرر :در�ست املجموعة التجريبية املقرر االلكرتوين يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام اجلامعي  2009/2008يف منطقة رام اهلل والبرية التعليمية.

خطوات تنفيذ الدراسة:
♦ ♦اختيار جمموعتي الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة بطريقة ق�صدية من دار�سي مقرر العلوم
وال�صحة وطرائق تدري�سها ( )2يف جامعة القد�س املفتوحة ،امل�سجلني يف الف�صل الثاين من العام
اجلامعي .2009/2008

♦ ♦تعر�ضت املجموعتان ال�ضابطة والتجريبية الختبار قبلي قبل البدء بالتدري�س الختبار
تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة ،وا�ستخدمت الباحثة يف عملية حتليل البيانات (الرزمة الإح�صائية)
( ،)spssواُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات الطلبة يف اختبار
التح�صيل البعدي للمجموعتني ال�ضابطة والتجريبية ،حيث �أُجرى التحليل الإح�صائي (ت) للعينات
امل�ستقلة ،وذلك للتحقق من مدى تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة)  ،ويظهر يف
اجلدول ( )1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء جمموعتي الدرا�سة التجريبية
وال�ضابطة وقيمة «ت» على االختبار القبلي.

اجلدول ()1

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيم «ت» للفروق
بني متو�سط االداء القبلي لأفراد املجموعة التجريبية وال�ضابطة
اجملموعة

العدد املتوسط احلسابي

االنحراف املعياري

التجريبية

39

55.03

13.85

الضابطة

33

55.21

13.11

قيمة “ت”

مستوى الداللة

0.003

0.954

ت�شري نتائج اجل��دول (� )2إىل ع��دم وج��ود �أث��ر ذي دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α ≤ 0.05املتعلقة بتح�صيل جمموعتي الدرا�سة القبلي ،حيث بلغت قيم «ت» الناجتة ()0.003
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♦ ♦تطبيق التجربة من خالل دمج التعلم الإلكرتوين يف تدري�س :منهاج العلوم وال�صحة
يف املرحلة االبتدائية و�أ�ساليب تدري�سها ،ومظاهر احلياة وت�صنيف الكائنات احلية ،والوحدة
يف الكائنات احلية ،والتنوع يف الكائنات احلية ،وبيولوجيا الإن�سان و�سالمة �صحته) يف الف�صل
الدرا�سي الثاين على عينة الدرا�سة ملدة (� )16أ�سبوعاً ,بواقع  50%لقاءات وجاهية ،ومثلها لقاءات
افرتا�ضية.
♦ ♦يكلف دار�سو املجموعة ال�ضابطة بحل تعيينني درا�سيينْ خارج �أوقات اللقاءات الر�سمية،
وي�سلمان باليد �إىل م�س�ؤول التعيينات يف اجلامعة لي�صار �إىل تقوميهما ،وت�شكل التعيينات ن�سبة
 10%من العالمة الكلية للمقرر ،يف حني تنفذ املجموعة التجريبية خم�سة من الأن�شطة االلكرتونية،
وح َِّملت الكرتونيا لي�صار �إىل تقوميها وت�شكل .10%
ُ

♦ ♦تطبيق االختبار التح�صيلي بعدي ًا (بعد نهاية التجربة مبا�رشة) على �أف��راد عينة
الدرا�سة.

♦ ♦تعيينان درا�سيان :ينجزهما (دار�سو املجموعة ال�ضابطة) خ��ارج �أوق��ات اللقاءات
الر�سمية ،وي�سلمان باليد �إىل م�س�ؤول التعيينات يف اجلامعة ،لي�صار �إىل تقوميه ،وي�شكل هذان
التعيينان ن�سبة  10%من العالمة الكلية للمقرر ،يف حني نفذت املجموعة التجريبية عدداً من
وح ِّمل الكرتونيا لي�صار �إىل تقوميها وت�شكل . 10%
الأن�شطة االلكرتونيةُ ،

♦ ♦بعد االنتهاء من تدري�س املقرر تتعر�ض املجموعتان الختبار حت�صيلي ،وتخ�ضع
البيانات للمعاجلة االح�صائية.

نتائج الدراسة وتفسريها:
● ●نتائج الدرا�سة ومناق�شتها :ن�ص �س�ؤال الدرا�سة الأول على ما ي�أتي :هل توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات دار�سي جامعة القد�س
املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم الإلكرتوين (الأن�شطة الإلكرتونية) ،وبني متو�سط
عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية (تعيينات عادية) تبعا ملتغري طريقة
التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات
�أفراد املجموعتني التجريبية وال�ضابطة( :الأن�شطة الإلكرتونية ،والتعيينات العادية) تبع ًا ملتغري
طريقة التدري�س ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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اجلدول ()2

نتائج اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني متو�سطي عالمات �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة على (االن�شطة االلكرتونية ،والتعيينات العادية) تبعا ملتغري طريقة التدري�س
العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت” الداللة اإلحصائية

اجملموعة
اجملموعة التجريبية

39

78.4

15.1

اجملموعة الضابطة

33

63.8

11.3

اجملموع

72

71.1

15.4

70
70
71

4.8

0.000

يالحظ من اجلدول ال�سابق �أن متو�سط عالمات الأن�شطة االلكرتونية لأفراد املجموعة التجريبية
التي در�ست بنمط التعلم االلكرتوين كان �أف�ضل من متو�سط عالمات (التعيينات التقليدية) لأفراد
املجموعة ال�ضابطة التي در�ست بالطريقة التقليدية ،وحيث �إن قيمة «ت» املح�سوبة (� ،)22.00أي
�أن هناك فرق ًا ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بني متو�سط �أداء �أفراد املجموعة
التجريبية ،وبني متو�سط �أداء املجموعة ال�ضابطة ،وبالرجوع �إىل هذه املتو�سطات احل�سابية نالحظ
�أن هذا الفرق ل�صالح �أداء املجموعة التجريبية.
وهذا يدل على دور التعلم االلكرتوين يف عر�ض املادة العلمية للدار�س مرات عدة وفق ًا
الحتياجاته ،ويف �ضوء �رسعته الذاتية ،وقدراته للتغلب على امل�شكلة التي تواجهه يف تنفيذ
االن�شطة االلكرتونية �سواء من خالل ا�ستخدام تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية� ،أوحلقات النقا�ش
املتزامنة� ،أواملنتديات� ،إ�ضافة �إىل التغذية الراجعة التي يتلقاها من امل�رشف ب�شكل دوري ،بينما
ال تتاح له هذه الفر�صة يف التعلم التقليدي.
ال توجد درا�سات تناولت هذا املتغري.

● ●ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة وين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم
االلكرتوين ومتو�سط عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية على االختبار
التح�صيلي تبعا ملتغري طريقة التدري�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم اختبار «ت» للمقارنة بني متو�سطات عالمات �أفراد
املجموعتني :التجريبية وال�ضابطة على االختبار التح�صيلي بح�سب طريقة التدري�س ،واجلدول
( )3يو�ضح ذلك:
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اجلدول ()3

نتائج اختبار «ت» لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني متو�سطي عالمات �أفراد املجموعتني
التجريبية وال�ضابطةعلى االختبار التح�صلي تبعا ملتغري طريقة التدري�س
اجملموعة

العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت” الداللة اإلحصائية

اجملموعة التجريبية
اجملموعة الضابطة

39
33

72.1
66.1

9.36
11.45

اجملموع

72

69.1

10.68

7070

2.31

0.024

ت�شري نتائج اجل��دول ال�سابق �إىل وج��ود �أث��ر ذي دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α ≤ 0.05على التح�صيل� ،أي �أن هناك فرق ًا ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة )(α ≤ 0.05
بني متو�سط عالمات �أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة ال�ضابطة على اختبار التح�صيل،
وبالرجوع �إىل هذه املتو�سطات احل�سابية نالحظ �أن هذا الفرق ل�صالح �أداء املجموعة التجريبية.
وميكن تف�سري ذلك ب�أن التعلم االلكرتوين يوفر العديد من التقنيات والو�سائل وم�صادر
التعلم االلكرتونية التي ت�ساعد املتعلم على االختيار من بينها ما يتنا�سب واحتياجاته وميوله،
وي�ستخدمها بالطريقة التي تتنا�سب ومهارته ،الأمر الذي ي�ؤثر �إيجاب ًا على التح�صيل الدرا�سي
ب�شكل عام ،وهو لي�س تقنية تعليمية فردية حديثة فح�سب ،بل تطبيق ًا ملبادئ نف�سية ن�ش�أت لقواعد
علمية ،لذا فالتعلم االلكرتوين يوفر بيئة تعلم فردية ذاتية غنية مب�صادرها�( :صور ،ون�صو�ص،
ومنتديات ،وويكيات ،ومكتبات الكرتونية ،و�صفوف افرتا�ضية )...مبا قد ي�سهم يف م�ساعدة املتعلم
على التعلم بفاعلية ،والتنقل بني مكونات البيئة االلكرتونية ،ي�أخذ منها ما يحتاجه ،وقد يزيد من
دافعيته نحو التعلم ،ويطور من املهارات التفكريية لديه ،و ي�شجعه على الإبداع ،الأمر الذي ي�ؤدي
�إىل زيادة التح�صيل الدرا�سي.
وتتفق الدرا�سة مع درا�سة كل من، (S.R.Hiltz.et ,al 2002, June, 2002) :حممد العمر،2000 ،
االبراهيم 2005 ،ح�سن عبد العزيز  ،2005العو�ضي  ،2005 ،الك�ساب ،2006 ،حممد احليلة ،2006
العجب  ، 2006 ،خالد بن الفهد  ،2006ال�شمري � ،2007شديفات � ،Trotter، 2007 ،2007أبو مو�سى،
 ، )2008بينما تعار�ضت مع درا�سة كل من (الزهراين )Carswell, et, al, (2000 ،2003
● ●ال�س�ؤال الثالث للدرا�سة وين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم
الإلكرتوين (الأن�شطة الإلكرتونية) وبني متو�سط عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة
التقليدية (تعيينات عادية) تبعاً ملتغري اجلن�س؟
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار مان وتني ) (Man- Whitney Testللمقارنة بني
متو�سطات عالمات الذكور والإناث على �أداء الدار�سني يف االن�شطة تبع ًا ملتغري اجلن�س ،واجلدول
( )4يو�ضح ذلك:

اجلدول ()4

نتائج اختبار «مان ويتني» لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني متو�سطي عالمات الذكور واالناث
على �أداء الدار�سني يف (االن�شطة والتعيينات) تبعا ملتغري اجلن�س
اجملموعة
ذكور
إناث

العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت” الداللة اإلحصائية
16.08
73.8
10
15.36
71.2
62
0.82
0.154
7171
72

اجملموع

72.5

ت�شري نتائج اجلدول ال�سابق �إىل عدم وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α ≤ 0.05ملتغري اجلن�س ،وبالرجوع �إىل هذه املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول ( )4نالحظ �أن هذا
هناك فرق ًا ظاهري ًا ل�صالح �أداء الذكور.
ولعل ال�سبب يف ذلك� :أوال يعود �إىل طبيعة الأن�شطة والفعاليات االلكرتونية� ،إذ مل تظهر هناك
�أن�شطة �أو مكونات على املودل ميكن اعتبارها ذات ارتباط بجن�س دون غريه ،فقد متيزت املهمات
وامل�شكالت بكونها ذات طبيعة عامة تنا�سب الذكور والإناث على حد �سواء ،وقد يف�رس ذلك عدم
وجود فروق يف النتائج ذات داللة �إح�صائية ميكن �أن تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وثاني ًا لإن كال
الطرفني من الذكور والإناث يف اجلامعة لديه خربة �سابقة يف ا�ستخدام احلا�سوب ،والدخول �إىل
البوابة الأكادميية ،والتوا�صل مع م�رشفيهم بالر�سائل االلكرتونية ،واال�ستف�سار عن املو�ضوعات
التي تبدو غري وا�ضحة لديهم ،كذلك عمليات الت�سجيل يف بداية كل ف�صل درا�سي ،وكذلك النتائج
االدرا�سية لديهم ،كل هذه الأ�سباب جعلت الفروق يف املتو�سطات احل�سابية �ضئيلة.
ال توجد درا�سات تناولت هذا املتغري
● ●ال�س�ؤال الرابع للدرا�سة وين�ص على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى

) (α ≤ 0.05يف متو�سط عالمات درا�سي جامعة القد�س املفتوحة الذين در�سوا بطريقة التعلم
االلكرتوين ،وبني متو�سط عالمات نظرائهم الذين در�سوا بالطريقة التقليدية على االختبار
التح�صيلي تبعا ملتغري اجلن�س؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار مان وتني ) (Man- Whitney Testللمقارنة بني
متو�سطات عالمات الذكور والإناث على االختبار التح�صيلي ،تبع ًا ملتغري اجلن�س ،واجلدول ()5
يو�ضح ذلك:
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اجلدول ()5

نتائج اختبار «مان ويتني» لعينتني م�ستقلتني للمقارنة بني متو�سطي
عالمات الذكور واالناث على االختبار التح�صلي تبعا ملتغري اجلن�س
اجملموعة

العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت” الداللة اإلحصائية

ذكور

10

64.4

14.87

إناث

62

69.82

9.03

72

68.38

اجملموع

7171

1.503 -

0.005

ت�شري نتائج اجل��دول ال�سابق �إىل وج��ود �أث��ر ذي دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α ≤ 0.05ملتغري اجلن�س ،وبالرجوع �إىل هذه املتو�سطات احل�سابية نالحظ �أن هذا الفرق ل�صالح
�أداء الإناث.
وهذا يف�رس اهتمام الإناث بالتعلم واالعتماد على الذات ،ومواكبة التطور التقني والتكنولوجيا،
و�إثبات وجودهن ،وازدياد الدافعية للتفوق� ،إ�ضافة �إىل �أن الإناث يق�ضني وقت ًا طوي ًال يف البحث
عن املواقع االلكرتونية املتعلقة بامل�ساق قد يكون له �أثر فعلي يف ارتفاع م�ستوى حت�صيلهن
مقارنة بالذكور.
اتفقت هذه النتائج مع نتيجة درا�سة حممد احليلة .2006 ،بينما تعار�ضت مع درا�سة كل من:
(الإبراهيم � ،2005،شديفات . )2007 ،

التوصيات:
1 .1حتفيز الطلبة على االنخراط والت�سجيل يف املقررات التي تدر�س بنمط التعلم الإلكرتوين،
وذلك من خالل مكاف�أة ا�ستخدام احلا�سوب والإنرتنت لزيادة خربتهم فيه ،وت�سهيل عملية انخراطهم
يف الدرا�سة بهذا النمط الإلكرتوين ،وتعميمه على مقررات �أخرى.
2 .2طرح م�ساقات �أخرى لتدر�س بنمط التعلم االلكرتوين بنظام الأن�شطة االلكرتونية ،ملا
للأن�شطة االلكرتونية من دور يف تو�سيع �آفاق املعرفة ،وتطوير �أداء املتعلم ،وزيادة حت�صيله
االلكرتوين.
�3 .3إجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث ال�ستق�صاء ت�أثريات التعلم االلكرتوين على متغريات
�أخرى كمهارات التفكري عند الدار�سني واجتاهاتهم نحوها.
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