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Assessing the Quality of Moodle System from the Perspective
of Art Education students
Abstract
The purpose of this study was to assess the quality of the Moodle
system from the perspective of Art Education students in the College of
Education at Sultan Qaboos University. The study used a 41-statement
questionnaire covering Moodle’s six quality axes. The tool was distributed
to a sample of 70 male and female students during Spring 2019. The results
showed the perceived quality of the Moodle system in the educational
process. No statistically significant difference was found with regard to the
gender variable or the number of years of study at the university. The study
suggested several recommendations that would contribute to popularizing
the culture of open sources in general and the Moodle system in particular,
as well as increasing the deployment of the Moodle system in the
educational process.
Keywords: E-learning, distance learning, Moodle, quality, art
education
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تقييم جودة نظام موودل ف العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة قسم ر
التبية
ي
الفنية
مستخلص البحث
سعت الدراسة الحالية إىل تقييم جودة نظام موودل من وجهة نظر طلبة قسم ر
التبية
الفنية بكلية ر
التبية جامعة السلطان قابوس .وتمثلت أداة الدراسة يف استبانة مكونة من ( )41عبارة
موزعة عىل ستة محاور  /مجاالت ممثلة لجودة نظام موودل .وتم تطبيق األداة عىل عينة مكونة
اس ربيع  .2019وقد توصلت نتائج الدراسة إىل
من ( )70طالبا وطالبة ،وذلك خالل الفصل الدر ي
تأكيد جودة نظام موودل يف العملية التعليمية ،كما كشفت النتائج عن عدم وجود فرق دال إحصائيا
بمتغت النوع ،كما كشفت النتائج أيضا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ترجع
فيما يتعلق
ر
ر
الت قد تساهم
إىل عدد سنوات الدراسة يف الجامعة ،وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ي
ف ر
نش ثقافة المصادر المفتوحة عامة والموودل خاصة ،وكذلك زيادة تفعيل توظيف الموودل يف
ي
العملية التعليمية.
اإللكتون ،التعلم عن بعد ،المودل ،الجودة ،ر
ر
التبية الفنية
الكلمات المفتاحية :التعلم
ي
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مناح
التغتات التكنولوجية الشيعة والتحوالت والتطورات المتالحقة يف جميع
يف ظل
ر
ي
التغتات السيما يف مجال التعليم الداعم ألي تطور يف
الحياة أصبحت الحاجة ملحة لمواكبة هذه
ر
أي مجال.
توفت المزيد من الفرص التعليمية،
وألن النظام
التعليم يواجه تحديا يتمثل يف ضورة ر
ي
لمتانيات إضافية خاصة يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة ،فإن العديد من
وذلك دون الحاجة ر
المؤسسات التعليمية قد بدأت تواجه هذا التحدي من خالل التوسع يف تطوير وتطبيق برامج
ر ُ
ر
ر
المباش ،وتعتمد
غت
الت تمثل أساليبا وطرقا جديدة للتعليم ر
التعليم عن بعد والتعلم اإللكت ي
ون ي
عىل توظيف المستحدثات التكنولوجية لتحقيق التعليم المطلوب ،خاصة مع أوجه القصور
ر
يعان منها التعليم التقليدي (محمد.)2012،
الت ي
والمشكالت ي
ُ
الكثت من األدبيات ونتائج البحوث يف مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم إىل أن التعلم
شت ر
وت ر
ر
والعشين ،والذي ُيطلق عليه " الجيل
المدفوع بالتكنولوجيا هو أحد الضورات لجيل القرن الحادي
الرقم".
ي
ولقد اهتمت بعض أنظمة التعليم الوطنية يف البلدان المتقدمة بتنفيذ تقنيات المعلومات
عاما أو ر
واالتصاالت ( )ICTف التعليم والتعلم منذ ً 30
أكت ،من بينها التوي ج وجنوب إفريقيا
ي
ر
وتشيىل وهولندا ونيوزيلندا
والمملكة المتحدة وكندا واستاليا والواليات المتحدة األمريكية وفنلندا
ي
وغتها.
وإسبانيا وإيرلندا وبولندا ر
ديف وزمالئه ( )Devi et al., 2020عىل الدور الحيوي الستخدام تكنولوجيا
ويؤكد ي
المعلومات واالتصاالت ) (ICTيف التعليم ،وعىل وجه الخصوص أنظمة إدارة التعلم ) (LMSيف
الرقم الجديد ،الذي ُيمثل الطالب جزءا منه ،حيث تدور حياتهم حول أجهزة الكمبيوتر
العض
ي
ر
عت اإلنتنت.
والهواتف الذكية واأللعاب والرسائل ر
لذا فقد ر
انتش استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت عىل نطاق واسع يف الوقت الراهن
خاصة مع بداية ظهور رفتوس كورونا "كوفيد –  ،"19وسارعت معظم المؤسسات التعليمية
الكثت من دول العالم إىل تطبيق العديد من األشكال المختلفة لهذه التقنيات،
الحكومية والخاصة يف ر
ر
لتوفت
عت اإلنتنت بمساعدة أنظمة إدارة التعلم ( ،)LMSإما
ر
وخاصة ما يتعلق منها ببيئات التعلم ر
ر
ون أو لدعم وجهها التقليدي لعمليات التدريس.
برامج التعلم اإللكت ي
ُ
وتستخدم أنظمة إدارة التعلم ( )LMSمن قبل المؤسسات التعليمية يف جميع أنحاء العالم
عت
للمساعدة يف تنظيم معلومات المقررات الهامة ،باإلضافة إىل تقديم مقررات مختلطة أو كاملة ر
ر
اإلنتنت مع جميع مكونات الفصل التقليدي ،بما يف ذلك المهام وموارد الفصل وإتاحة فرصا
رقم مركزي (.)eThink, 2019
والمعلمي ،كل ذلك ضمن حل
للمتعلمي
للتعاون والتفاعل
ر
ر
تعليم ي
ي
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ممتات أنظمة إدارة التعلم مفتوحة المصدر؛ رفتى اتمازي وآخرون ( Itmazi et
وأما عن ر
 )al., 2005أنها مفيدة من حيث أنها ال تتطلب تكاليف ترخيص ،وتمكن المؤسسات من التحكم
ً
كاكاسيفك وآخرون
بناء عىل احتياجاتها .كما يذكر
يف برامجها وتنسيقها وإجراء تعديالت
ي
ر
ون أدوات فعالة لكل من الطلبة؛ لعرض
( )Kakasevski et al., 2008أن أنظمة إدارة التعلم اإللكت ي
مواد الوسائط المتعددة ،وتشكيل مجتمعات التعلم ،والوصول إىل مالحظات المحاضة ،وإرسال
الواجبات المتلية ،وأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من التواصل مع طالبهم وإدارة مقرراتهم
بفعالية .كما يرى لوك وآخرون ( )Luk et al., 2018أن استخدام منصات التعلم عت ر
اإلنتنت كأحد
ر
ً
مظاهر التقدم ف تكنولوجيا المعلومات صار ً
الحاىل ،كما أن تطوير تلك
شائعا يف العض
أمرا
ي
ي
كبت ،وهذا من شأنه يقود
تغيت طرق التدريس والتعلم يف التعليم
العاىل بشكل ر
المنصات قد أدى إىل ر
ي
إىل االبتكار.
المتعلمي
ونظرا لحاجة الجامعات والكليات إىل منصة تعليمية تتيح لها ضمان نجاح
ر
وتزويد معلميها بحل مرن يمكن تخصيصه لتلبية أسلوب التدريس لكل معلم ،فإن نظام Moodle
ر
ر
ً
ً
تقدما يف العالم ،يمكنه المساعدة يف حل عدد
واألكت
استخداما
األكت
الذي ُيعد نظام إدارة التعلم
ر
الت تواجهها المؤسسات أثناء إنشاء برامج تعليمية مستدامة من
من تحديات التعلم النموذجية ي
تحسي نتائج التعلم يف نهاية المطاف (.)eThink, 2019
شأنها
ر
ّ
ونظام  Moodleعبارة عن نظام أساس للتعلم عت ر
اإلنتنت يمكن المعلم من إنشاء
ر
ي
مقررات ر
.
إلكتونية ،وإضافة مهام ،ومراقبة تقدم طالبه كما يتيح له التواصل معهم وتشجيع التفاعل
أساس مرن ومتعدد األوجه (.)Ispring, 2020
بينهم يف المنتديات واألفكار .باختصار إنه نظام
ي
ر
واألكت استخداما يف
كما ُيعد  Moodleنظام إدارة التعلم المفتوح المصدر ( )LMSالرائد
ر
االنتنت والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر
الماليي من ال رتكيبات –
جميع أنحاء العالم .مع وجود
ر
وف مختلف األنظمة التعليمية ،باإلضافة إىل أن
ر
والتمجيات  -عىل جميع المستويات األكاديمية ي
ُ
مدرس (.)Classter, 2019
جامع أو
نظام  Moodleيعد أداة مهمة يجب دمجها يف أي نظام إدارة
ي
ي
ويذكر لوك وزمالئه ( )Luk et al., 2018أن  Moodleعبارة عن منصة تعليمية مصممة
والمتعلمي بنظام واحد قوي وآمن ومتكامل إلنشاء بيئات تعليمية
واإلداريي
المعلمي
رلتويد
ر
ر
ر
مخصصة.
كما يتمت نظام  Moodleبإمكانية تحديثه عادة ر
أكت من البدائل المغلقة المصدر ،مما
ر
ّ
ُ
يمكنه من البقاء باستمرار يف طليعة االحتياجات التعليمية الحالية ،باإلضافة إىل أنه يمكن المؤسسة
التعليمية من إدارة التعلم بفعالية من موقع مركزي ،حيث يساعد يف الحفاظ عىل جميع األنشطة
التعليمية واإلدارية بصورة ر
ً
وتنظيما ،كما يوفر القدرة عىل تخزين وتتبع المعلومات
أكت بساطة
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ر
شوريش وآخرون ( )Chourishi et al., 2011إىل أن نظام موودل يسمح بتعاون
يشت
و ر
ي
العاىل.
ختات التعلم يف التعليم
المعلمي
أفضل ربي
والمتعلمي ،باإلضافة إىل أنه ينشط ر
ر
ر
ي
بسيون2007 ،؛ عامر)2013 ،
كما أورد كل من (Branzburg, 2005؛ Saba, 2005؛
ي
ر
وه:
الت ر
العديد من اإلمكانات ي
يتمت بها نظام  ،Moodleي
ر
الت يوفرها النظام ،ومنها:
 -1إمكانات التصميم
التعليم ي
ي
 إمكانية وضع مقررات دراسية متعددة يف النظام.
والمدرسي المساعدين للمقرر.
المدرسي،
تعيي

ر
ر
ر




تحميل المصادر التعليمية يف الموقع ،والمواقع ذات الصلة بمحتوى المقرر.
اس.
إضافة المراجع العلمية لكل مقرر در ي
ُيتيح النظام عدة خيارات ألستاذ المقرر الختيار الطريقة المناسبة لتدريس المقرر.

 -2إمكانات إدارة سجالت الطلبة ،ومنها:






وتمتها.
سهولة إدارة عمليات التسجيل واالنسحاب ر
تحكم أستاذ المقرر يف طريقة تسجيل الطلبة ،وانسحابهم.
ر
ر
الذان.
الذان للطلبة يف المقرر ،وكذلك االنسحاب
إمكانية التسجيل
ي
ي
ُ
خارح.
كبتة من الطلبة من ملف
يتيح النظام للمدير تسجيل أعداد ر
ر ي
ُيمكن النظام أستاذ المقرر من تكوين مجموعات طالبية.

 -3إمكانات النظام يف التقييم المستمر للطلبة







يوجد يف النظام خاصية متابعة أنشطة الطلبة داخل المقرر.
ُيمكن النظام أستاذ المقرر من تصميم االختبارات الموضوعية.
ُيساعد النظام األستاذ يف وضع المهام والواجبات.
ُيتيح النظام إمكانية تبادل إرسال ملفات الواجبات واألبحاث ربي مستخدميه.
اس.
يوجد يف النظام خاصية تمكن الطالب من معرفة مستوى تحصيله الدر ي
ُيتيح النظام ألستاذ المقرر تصميم االستفتاءات ر
ونش ها.

 -4إمكانات التواصل ربي األستاذ والطلبة
ُ
عت الرسائل الخاصة داخل المقرر.
 يمكن النظام مستخدميه من التواصل ر
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المتكاملة يف مكان واحد ،فضال عن مساعدته للطلبة يف الوصول إىل المواد التعليمية يف أي وقت
ً
يعت أنهم ليسوا بحاجة إىل التواجد يف الفصل،
ي
وف أي مكان .نظرا لكونه حال قائما عىل الويب ،وهذا ي
ً
كما يمكنهم التقدم يف تعلمهم والمشاركة يف مقرراتهم كلما كان ذلك مناسبا ،باإلضافة إىل حل مشكلة
ازدحام جداولهم الدراسية (.)eThink, 2019
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 يوجد يف النظام منتدى للحوار ربي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
ُ يمكن النظام من التواصل ر
عت خاصية غرف الدردشة.
المتامن ربي
المستخدمي ر
ر
 -5إمكانات التحكم وإدارة النظام


ال يمكن الدخول للنظام إال بالحصول عىل اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالنظام.
توجد صالحيات واسعة ر
للمشف عىل النظام ،وألستاذ المقرر.



يوجد بالنظام خاصية التحكم يف كل األمور المتعلقة بالعملية التعليمية باستخدام خاصية
األجندة للمقرر.
ُ
تغيت الواجهة حسب الرغبة.
يوجد يف النظام عدة قوالب جاهزة تمكن المستخدم من ر





كما أظهرت العديد من الدراسات األجنبية ( & Cuadrado & Ruiz, 2009; Ming
 ،)Bidmeshki, 2004; Su, 2006; Yates & Delgado, 2008والعربية (الغامدي وهارون،
ويحت وآخرون،
والعجرم2018 ،؛ وعبدالعال2017 ،؛ واليوسف والمشيقح2017 ،؛
2019؛
ري
ي
2017؛ وإبراهيم2015 ،؛ وقادي2013 ،؛ وحسن2010 ،؛ وعبدالقادر )2008 ،أن نظام Moodle
ر
غتها من المقررات الدراسية.
فعال يف تعليم اللغات األجنبية ،والرياضيات والتبية الفنية و ر
ر
ون ،كما أنه يحقق أفضل
ونظرا لكون نظام  Moodleيمثل أحدث اتجاهات التعلم اإللكت ي
الممارسات يف العملية التعليمية ،فقد سعت العديد من المؤسسات التعليمية العالمية المتخصصة
ف مجال ر
ر
عمليت التعليم والتعلم؛ ومن بينها الكلية الملكية للفنون يف لندن
التبية الفنية باعتماده يف
ي
ي
 ،RCAحيث تبنت نظام  Moodleلتحقيق أهدافها ،كما تعمل باستمرار عىل تطويره واالستفادة
ر
الت يوفرها (.)eThink, 2019
من الخدمات ي
العاىل
الكثت من مؤسسات التعليم
ولقد حرصت جامعة السلطان قابوس – شأنها شأن
ر
ي
العالمية  -عىل االستفادة من هذه المستحدثات وتوظيفها ف العملية التعليمية ،فبدأت ر
مشوع
ي
ر
ر
والرف بمستوى المخرجات التعليمية
التعليم
ون عام  ،2001بهدف تحقيق التطوير
التعلم اإللكت ي
ي
ي
ر
ون ( )Moodleيف عام  ،2005كنظام إلدارة عملية
بها ،ثم بدأت يف تطبيق نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ر
ر
الت تمكن المدرس والطالب من التواصل والتفاعل فيما بينهم،
التعلم اإللكت ي
ون من خالل الشبكات ي
ر
اإللكتونية (عامر.)2013،
والتفاعل مع محتوى المقررات
وألهمية نظام  Moodleومزاياه المتعددة يف العملية التعليمية ،فقد أنشأت جامعة زغرب
الكرواتية ( )University of Zagrebمركزا للحوسبة ( )SRCEيف عام  ،2007والذي ُيعد المؤسسة
ر
ر
والبحت
األكاديم
اإللكتونية يف المجتمع
الرئيسية لتخطيط وتصميم وبناء وصيانة البنية التحتية
ي
ي
يف تطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت ( ،)ICTويقوم المركز حاليا بتوظيف نظام موودل
اإللكتون ف ر
ر
العاىل يف كرواتيا
أكت من  115مؤسسة للتعليم
 Moodleلدعم التعلم
ي
ي ي
(.)Verdaguer, 2019
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بينما سعت دراسة كرسويل وآخرون ( )Creswell et al., 2011إىل تحديد التحديات
ر
ر
ون بشكل عام ،تم تصنيف االستجابات
تبت التعلم اإللكت ي
الت تواجه البلدان النامية يف ي
الرئيسية ي
إىل عوامل خارجية وأخرى داخلية .وتمثلت التحديات الخارجية ف عرض نطاق ر
إنتنت منخفض،
ي
الفت ،ونقص البنية التحتية
الدعم
غت الكافية ،ونقص
غت كاف ،وبرامج التدريب ر
ماىل ر
ودعم ي
ي
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والخطط والسياسات الغامضة ،ونقص الطاقة الكهربائية .وأما
ر
والتحفت.
الوع واالهتمام
ون ،وقلة
ر
التحديات الداخلية فتمثلت يف محو األمية والتعلم اإللكت ي
ي
كما سعت دراسة سوماك وآخرون ( )Šumak et al., 2011إىل التعرف عىل العوامل
ً
المؤثرة عىل تقبل الطالب للعمل عىل نظام موودل ،وطبقت الدراسة عىل مجموعة من  235طالبا
من كلية الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب يف ماريبور ) (Mariborبسلوفينيا .وقد أظهرت
كالتاىل:
النتائج أن استخدام الموودل يعتمد عىل ثالثة عوامل بينها عالقة موجبة دالة معنويا ،ومرتبة
ي
المنفعة المتوقعة ،والميل الستخدام موودل ،وسهولة االستخدام.
ر
الت أعدها ( )Damnjanovic et al., 2015تحديد
كما استهدفت الورقة البحثية ي
ر
الت تؤثر عىل فعالية موودل من وجهة نظر الطلبة .وتم التحقق من صحة فرضيات البحث
العوامل ي
باستخدام نموذج المحاكاة التعليمية الموسع من خالل ر
االنتنت ( ، )Seddon modelوتكونت
ر
ه
الجامع وقبل
مرحلت التعليم
عينة الدراسة من  377طالبا وطالبة من
ي
الجامع من ثالث دول ي
ي
ي
ر
ون تضمن ستة
ضبيا وليتوانيا والبوسنة والهرسك ،وتم توزي ع استبانة حول استخدام التعلم اإللكت ي
األوىل :الجودة (جودة النظام وجودة المعلومات)  ،استخدام
المفاهيم
عناض لتحديد النموذج
ي
ي
نظم المعلومات (الفائدة المتصورة والرضا ونتائج األداء) وسلوك نظم المعلومات (النية السلوكية
ر
ون يف المستقبل) .استمر تطبيق االستبيان مدة أربعة أسابيع خالل
الستخدام نظام التعلم اإللكت ي
الكىل ( .)377وأشارت
اس خريف  ،2011وتم جمع  255نسخة صالحة من أصل العدد ي
الفصل الدر ي
إيجان عىل الفائدة المتصورة والتواصل تجاه
تأثت
النتائج إىل أن جودة النظام وجودة المعلومات لها ر
ري
األكت عىل استخدام التعلم
التأثت
تأثت مهم عىل الرضا ،وكان للتواصل
ر
ر
موودل ،ولكن ليس لها ر
ر
ر
كبت
تأثت ر
ون) ،ثم عىل الفائدة والرضا المتصورين ،وكان للرضا ر
ون (نتائج أداء التعلم اإللكت ي
اإللكت ي
تأثت لصيغة
عىل نية السلوك الستخدام  Moodleيف المستقبل،
وأختا لم تكشف النتائج عن ر
ر
استخدام موودل عىل نية السلوك أو االستخدام المقصود يف المستقبل.
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ر ُ
الت أجريت يف مجال تكنولوجيا التعليم
ولقد سعت العديد من البحوث والدراسات ي
ر
الت تواجه استخدام نظام  Moodleوتؤثر سلبا
والتعلم إىل الكشف عن التحديات والصعوبات ي
عىل فاعليته؛ فقد أشار ( )Meiselwitz & Sadera, 2008إىل ما كشفت عنه نتائج البحوث من
أن هناك عالقة واضحة بي سهولة االستخدام ونتائج تعلم الطالب ف بيئات التعلم عت ر
االنتنت.
ر
ر
ي
كما أكدت دراسة ( )Savolainen, 2010عىل أن قابلية استخدام نظام إدارة التعلم  Moodleتعد
ر
لت تواجه توظيفه يف العملية التعليمية.
من أهم العقبات ا ي
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وأشارت نتائج دراسة جوندوز وأوزكان ( )Gunduz & Ozcan, 2017إىل عدم استخدام
ً
الت يمكن أن تجعل الطالب ر
ر
ونجاحا يف عملية التعلم من
أكت استقاللية
ر
المعلمي لبعض الوسائل ي
ر
ر
عت اإلنتنت مع التغذية
غت المتامنة واالختبارات ر
خالل نظام  ،Moodleمثل جلسات "الدردشة" ر
الراجعة الفورية.
كما هدفت دراسة سورادي وآخرون ( )Suradi et al., 2018إىل التعرف عىل العوامل
ر
ر
ون تم تحميله
الت تؤثر عىل استخدام نظام  .Moodleوتمثلت أداة الدراسة يف استبيان إلكت ي
ي
عت تطبيق WhatsAppو Instagramعىل عينة مكونة من ( )209طالبا وطالبة (63
وتوزيعه ر
طالب و 146طالبة) من طلبة الكليات المختلفة بجامعة ظفار .وقد أشارت النتائج إىل أهمية جودة
ً
ً
ر ً
ومباشا الستخدام نظام
إيجابيا
المواد التعليمية لجذب الطلبة للتعامل معها ،كما أن هناك ارتباطا
 Moodleمع الفائدة منه وسهولة استخدامه والرضا عنه والثقة فيه ،وجميع هذه العوامل لها
أهمية يف اعتبار الطلبة الستخدام نظام .Moodle
ر
الت واجهت استخدام
كما أشارت دراسة رفت ر
داغت ( )Verdaguer, 2019إىل التحديات ي
نظام  Moodleبجامعة زغرب الكرواتية ( )University of Zagrebمن بينها عدم مناسبة بيئة
االفتاضية مع ر
التعلم ر
استاتيجيات المؤسسات المختلفة التابعة للجامعة ،باإلضافة إىل أن معظم
المعلمي لم يكن لديهم المعرفة أو القدرة عىل إنشاء وصيانة منصاتهم الخاصة ،األمر الذي دفع
ر
ر
تتمت بسهولة الوصول إليها
ون بالجامعة إىل بناء بيئة تعليمية
ر
ر
المسئولي عن التعلم اإللكت ي
واستخدامها وإدارتها ،كما تم ترجمتها إىل اللغة المحلية.
كما أشارت نتائج دراسة البنيان ( )2019إىل أن هناك عزوفا من قبل أعضاء هيئة التدريس
ر
ون " "Blackboardالمعتمد يف جامعة أم القرى.
يف استخدام نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ر
الت يواجهها طلبة السنة األوىل يف جامعات جنوب إفريقيا نتيجة
ونظرا للصعوبات ي
ر
ون  ،Moodleمع اقتصار خلفيتهم المدرسية
إجبارهم عىل استخدام منصة إدارة التعلم اإللكت ي
عىل التعامل مع منصة  WhatsAppللوسائط االجتماعية وإجادتهم الستخدامها ،فقد حاولت
دراسة مبونغوز ( )Mpungose, 2020تقديم حلول ممكنة للمشكلة ،بطرح خيار بديل تمثل يف
ً
بحث مدى إمكانية استخدام  WhatsAppلتكملة  Moodleاعتمادا عىل االحتياجات الشخصية
ً
ر
طالبا يف السنة األوىل ممن يدرسون العلوم
وعشين
للطالب .وشملت عينة الدراسة خمسة
ر
ر
الماض يمكن
الت تم إهمالها يف
ر
الفتيائية ،وكشفت النتائج أن منصة التعلم اإللكت ي
ي
ون الشخصية ي
ر
حي أن الطالب لديهم فقط خيار
استخدامها
ون .كما كشفت أيضا أنه يف ر
ر
لتحسي التعلم اإللكت ي
ر
ون ( ،)Moodleفإنهم يفضلون استخدام نظام التعلم
استخدام منصة رسمية للتعليم اإللكت ي
ً
ر
ر
التفكت يف
شيوعا ) .(WhatsAppوخلصت الدراسة إىل أنه بدون
األكت
الرسم
غت
ر
ون ر
اإللكت ي
ي
ر
ون شخصية تمزج ربي كل من  Moodleو ،WhatsAppفقد تتفاقم
استخدام منصة تعلم إلكت ي
أكت.
المشكلة بشكل ر
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النامية مثل شمال رقتص بحاجة إىل تحويل بيئاتها التعليمية من التدريس القائم عىل الحفظ إىل
التدريس المبتكر المتمركز حول الطالب.
كما استهدفت دراسة سينو وآخرون ( )Senol et al., 2014تقييم قابلية االستخدام
لنظام إدارة التعلم  ،LMS-Moodleالذي اعتمدته جامعة كوجايىل  Kocaeliر
التكيةً ،
بناء عىل
ي
قسمي؛ تضمن األول أسئلة تتعلق
تصورات الطلبة .وتمثلت أداة الدراسة يف استبانة تكونت من
ر
والثان عبارة عن " خصائص قابلية االستخدام " المتضمنة
كي،
بالمعلومات الديموغرافية للمشار ر
ي
ر
اكوفسك ()Claridge & Kirakowski, 2011
الت أعدها كالريدج وكر
ف استبانة  WAMMIي
ي
يُ
المرن للواجهة ،ولغتها ،وإمكانية تعلم
بمتات الواجهة العامة ،والتصميم
وأضيف إليها بنودا تتعلق ر
ي
ر
الطالب من النظام .كما تم ترجمة االستبانة إىل اللغة التكية ،مع إجراء التعديالت الالزمة بناء عىل
الختاء .وتم تطبيقها عىل ( )413طالبا وطالبة .وتم تحليل البيانات باستخدام اإلحصاء
اثني من ر
آراء ر
ً
كي رأوا أن استخدام الموقع ألول مرة كان سهل
الوصف ،وقد كشفت النتائج أن
حواىل نصف المشار ر
ي
ي
كي أن التنقل ف النظام كان صعباً
ر
المشار
بعض
اعتقد
بينما
الفهم،
سهل
الموقع
عىل
ء
س
كل
وكان
ر
ي
ي
كي أن الموقع بحاجة إىل مزيد من
بالنسبة لهم .باإلضافة إىل ذلك ،اعتقد  ٪46من المشار ر
التفستات التمهيدية قبل البدء يف استخدامه ،باإلضافة إىل حاجة واجهته إىل إشارات إعالمية.
ر
الحاىل إىل المطالبة بتطبيق الجودة
من جهة أخرى ،فقد أدى التنافس المحموم يف عضنا
ي
ر
الكتى عىل كسب السبق
الت ساعدت المؤسسات اإلنتاجية العالمية ر
بمفهومها الشامل وأبعادها ي
ورب ح المنافسة ،ر
(العتيت1428،ه ،ص .)12
والتب ع عىل قاعدة صلبة يف السوق العالمية الدولية
ري
ُ
شت المصادر التاريخية إىل أن الجودة ليست ابتكارا من ابتكارات الثورة الصناعية ،بل
وت ر
تمتد جذورها إىل الحضارات القديمة ،ولعل اآلثار التاريخية كاألهرامات يف مض وما ورد يف رشيعة
وغتها ر ُ
خت شاهد عىل ذلك( .مجيد.)2014،
ان بالعراق ر
حمور ر ي
ُ
العاىل أنه نال اهتماما وعناية خاصة عىل مر العصور؛
الحظ المتتبع لتاري خ التعليم
كما ي ِ
ي
المثقفي يف العصور الوسىط ،أو أصحاب األعمال
سواء من ِقبل الفالسفة ورجال الدين قديما ،أو
ر
ُ
الكثت من
والصناعات يف عض النهضة ،حيث ُبت عىل ما أفرزه من نظريات وحقائق وتجارب
ر
ر
الت تطورت وتحولت من اآلالت التجارية إىل األجهزة والميكنة والحواسب
اإلنجازات الصناعية ي
المستخدمة ف التصنيع واالتصال ر
اآللية ُ
(البوه.)2014 ،
الحاىل
والتفيه يف العض
ي
ي
ي
متايد خالل ر
ولقد حىط مفهوم الجودة باهتمام ر
الماض ،حيث
فتة الثمانينات من القرن
ي
ي
والدوىل ،وظهرت مؤسسات وآليات
اإلقليم
تنافش ربي المنظمات عىل الصعيدين
اعتمد كسالح
ي
ي
ي
الدوىل يف الدعوة
وأساليب متطورة للتقويم ،وبدأت منظمات مثل اليونسكو والعمل الدولية والبنك
ي
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عالم للتقويم عىل نفس نمط التوجه الذي ظهر يف عالم التجارة واالقتصاد ،والذي
إىل قيام نظام
ي
والمعايت
ومعايتها للتحقق من المنتجات
أدى إىل تطوير أساليب الجودة ومصطلحاتها ومفاهيمها
ر
ر
المستخدمة يف عالم اإلنتاج والسلع والخدمات (مجيد.)2014،
العاىل،
كبتة يف مجال التعليم
كما شهد العالم يف السنوات
األختة قفزات كمية ونوعية ر
ر
ي
وتزايدت أعداد الجامعات والتخصصات ،وكذلك أعداد الطلبة ،األمر الذي فرض عىل مؤسسات
التعليم العاىل تقييم جودة منتجها الجامع الذي ُيعد انعكاسا لجودة الخدمات ُ
المقدمة أثناء إعداد
ي
ي
المنتج ضمن العمليات ف المنىح النظام الذي يتكون من ُمدخالت وعمليات ُ
ومخرجات.
ي
ي
(زيدان.)2016،
ومعايت الجودة عىل أعىل مستوى كان البد من إعداد الطالب للتكيف مع
ولتحقيق نظم
ر
التغت من جهة أخرى ،وذلك من
التطوير الحادث يف مجال التعليم من جهة ومع المجتمع الشي ع
ر
ر
ر
الت تواجهه بنفسه ،وذلك لن يتأن إال
خالل إتاحة الفرصة أمامه وتدريبه عىل أن يحل المشكالت ي
ر
ر
الت تجعله قادرا عىل
إذا احتمنا طريقة ر
تفكته وكشفنا عن طاقاته الكامنة ،وتم توجيهها إىل الطرق ي
ر
ر
الذان ،وهذا ما
الت يعيش فيها من خالل تدريبه عىل التعلم
ي
حل تلك المشكالت ،ومتكيفا مع بيئته ي
دفع العالم بأكمله إىل إعمال التكنولوجيا بكافة صورها يف المؤسسات التعليمية.
ر
ر
الت
وتشت عىل ( )2002إىل أن
ر
ر
تعت تلك المواصفات والشوط ي
معايت الجودة يف التعليم ي
ر
والتامج التعليمية من
والت تتمثل يف جودة اإلدارة ،وسياسة القبول ،ر
ينبع توافرها يف نظام التعليم ،ي
ي
المعلمي ،واألبنية
حيث (أهدافها ،وطرائق التدريس المتبعة ،ونظام التقويم واالمتحانات) ،وجودة
ر
والتجهتات المادية ،بحيث تؤدي إىل مخرجات تتصف بالجودة وتعمل عىل تلبية احتياجات
ر
المستفيدين .وكما ذكر جون أبوت ( )Abbot, 1997أن المجتمعات الناجحة يف القرن الواحد
ر
والعشين سوف تقوم فيها مجتمعات تعلم تتفق مع حاجات البيئة االجتماعية واالقتصادية
المتغتة بشكل متواصل.
ر
ونظرا ألهمية تحقيق جودة الخدمات التعليمية المقدمة عت ر
االنتنت ،فقد سعت العديد
ر
ر
الت
من البحوث والدراسات إىل الوقوف عىل مستوى جودة تلك الخدمات ،فقد بحثت الورقة ي
واألمريكيي من حيث مستويات
الكوريي
أعدها يىل ( )Lee, 2010االختالفات المحتملة ربي الطلبة
ر
ر
ر
ر
عت اإلنتنت ،والرضا
عت اإلنتنت ،وقبول التعلم ر
إدراكهم فيما يتعلق بجودة خدمة دعم التعليم ر
عنه .تكونت العينة من  872طالبا ( 582من جامعة سول الرقمية بكوريا ،و 290من جامعة بوسطن
األمريكية) ،تم تسجيل المشاركي ف مقررات مختلفة من خالل أنظمة التعلم عت ر
االنتنت (خالل
ر
ر ي
األمريكيي)؛ وتم توزي ع استطالع عىل أفراد
الكوريي ،وخالل صيف  2009عىل
ربيع  2009عىل
ر
ر
ً
ر ً
ُ
ر
عت اإلنتنت تعد مؤشا هاما
العينة من
الجامعتي .وأشارت النتائج إىل أن تصور جودة خدمة الدعم ر
ر
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عت
الكوريي
إحصائية ربي تصورات الطالب
واألمريكيي فيما يتعلق بجودة خدمة دعم التعليم ر
ر
ر
ر
ر
عت اإلنتنت،
اإلنتنت ،ولصالح
بكثت لجودة خدمة الدعم ر
الكوريي ،حيث كان لديهم تصور أعىل ر
ر
كما أشارت النتائج إىل أن غالبية الطالب يف البلدين  ،بغض النظر عن االختالفات يف تصوراتهم
اإلنتنت  ،يعتقدون أن قبول الفصول الدراسية عت ر
لجودة خدمة الدعم عت ر
اإلنتنت سيفيدهم.
ر
ر
كما استهدفت دراسة ( )Gunduz & Ozcan, 2017التعرف عىل تصورات الطلبة
اإلنجلتية كلغة أجنبية.
اإلنجلتية الستخدام نظام موودل يف المدرسة الثانوية يف اللغة
علم اللغة
ر
ر
وم ي
تم استخدام منهج الطريقة المختلطة يف هذه الدراسة ،حيث تم استخدام طرق جمع البيانات
الكمية لجمع وتحليل البيانات حول تصورات الطالب وطرق جمع البيانات النوعية المستخدمة
المعلمي يف جوانب مختلفة من النظام .وتكونت مجموعة الدراسة من
لجمع البيانات حول آراء
ر
ً
ً
اإلنجلتية .وتمثلت أداة
المرحلتي اإلعدادية والثانوية ،و 12مدرسا للغة
طالبا وطالبة من
333
ر
ر
ٌ
الخماس ومكون من  23فقرة تم تجميعها تحت
الدراسة يف استبيان معد وفق مقياس ليكرت
ي
كالتاىل :الكفاءة الذاتية ،وسهولة االستخدام،
خمسة أبعاد لغرض التحليل ،وكانت هذه األبعاد
ي
الشخص يف مجال تكنولوجيا المعلومات .أما البيانات
والموقف ،واستخدام النظام ،واإلبداع
ي
النوعية فقد تم جمعها من خالل خمسة أسئلة مفتوحة .أظهرت النتائج أن الطالب بشكل عام
ينظرون إىل أنفسهم عىل أنهم أكفاء من حيث نظام موودل ،كما أظهرت النتائج أنهم يعرفون القراءة
والكتابة رقميا وأنهم قادرون عىل التعامل مع األنظمة ُ
المطبقة حديثا ،أما المعلمون فقد اعتقدوا أن
ً
ً
ومفيدا عىل المدى الطويل ولكن يف وقت الدراسة لم يكن يعمل بشكل جيد.
معاضا
النظام كان
وقد أوصت الدراسة بضورة استثمار نقاط القوة لدى الطالب يف استخدام وظائف Moodle
لمساعدتهم عىل أن يصبحوا ر
أكت استقاللية يف التعلم بصفة عامة ،وتعلم اللغات بصفة خاصة .كما
متوازني بطريقة يستفيد منها الطالب إىل أعىل درجة.
يجب أن يكون دور المعلم ودور التكنولوجيا
ر
ر
ون
واستهدف بحث عبد وآخرون ( )2018تقويم جودة نظام ادارة التعليم اإللكت ي
 Moodleمن وجهة نظر طلبة الكلية التقنية اإلدارية ببغداد ،ولتحقيق أهداف البحث قام
الباحثون بتطبيق نظام  Moodleعىل طلبة قسم تقنيات المعلوماتية يف الكلية خالل الفصل
استي الصباحية والمسائية ،وللتعرف عىل آراء
اس  2017/2018وللدر ر
اس ي
الثان من العام الدر ي
الدر ي
ر
ون  Moodleأعد الباحثون استبانة تضمنت ()16
الطلبة حول جودة نظام ادارة التعليم اإللكت ي
واختتت عينة البحث بأسلوب المعاينة العشوائية الطبقية،
فقرة تم التأكد من ثباتها وصدقها،
ر
حيث بلغ حجمها ( )23طالبا وطالبة .وأظهرت النتائج وجود اتجاهات ايجابية لدى عينة البحث
نحو استخدام نظام  ،Moodleولم تالحظ أية فروق ذات داللة احصائية يف آراء طلبة الكلية حسب
النوع – ذكور أو إناث – أو حسب نوع الدراسة .وأوض الباحثون بضورة تعميم تطبيق النظام عىل
توفت دعائم نجاح تطبيقه.
الكليات والمعاهد التقنية بالجامعة ،مع ر
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لقبول التعلم عت ر
واألمريكيي ،إال أنه لوحظ وجود فروقا ذات داللة
اإلنتنت ورضا الطلبة الكور ريي
ر
ر
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ويذكر لوك وآخرون ( )Luk et al., 2018أن عددا من الدراسات أشارت إىل أن االستخدام
ر
التبوي الناجح للتكنولوجيا يعتمد عىل مواقف الطالب وقبولهم تجاه التكنولوجيا ،كما أن التنبؤ
بموقف الطالب وقبولهم تجاه منصة التعلم عت ر
اإلنتنت أمر بالغ األهمية لجودة التعليم.
ر
ويرى فوجت وآخرون ( )Voogt et al., 2018أن تقدم التقنيات الجديدة لدعم سهولة
الوصول إىل الموارد التعليمية مثل الموارد التعليمية المفتوحة أدى إىل زيادة النقاش حول كيفية
إجراء التقييم الستخدام تلك التقنيات.
ر
ون منذ عام ،2001
وعىل الرغم من تبت جامعة السلطان قابوس لنظم إدارة التعلم اإللكت ي
إال أن الباحث الحظ رفع عدد كبت من المقررات عىل نظام  Moodleوبصورة تدريجية خالل ر
الفتة
ر
من  2005إىل ما قبل ظهور جائحة كورونا (كوفيد –  ،)19إال أن معظمها لم يكن مفعال ،باإلضافة
إىل عزوف رشيحة من أعضاء هيئة التدريس عن استخدامه ،ولعل هذا يرجع إىل عوامل متنوعة
منها ما يرتبط بمقاومة البعض لهذا االتجاه ،ومنها ما يرتبط بشبكة ر
االنتنت ،ومنها ما يرتبط بجودة
النظام نفسه أو التباين يف أنماطه .لكل هذا ،وتماشيا مع اتجاه الجامعة لتطبيق نظام الجودة
األكاديم لجميع برامجها ،فقد رأى الباحث إجراء الدراسة الحالية للتعرف عىل واقع جودة
واالعتماد
ي
ر
ر
ون  Moodleبجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر طلبة التبية الفنية.
نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ُمشكلة الدراسة
تم صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية:
ر
ون  Moodleبجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر
 -1ما واقع جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
طلبة ر
التبية الفنية؟
ر
ون
 -2هل توجد فروق دالة إحصائيا ربي وجهة نظر الطلبة يف واقع جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
متغت النوع؟
 Moodleبجامعة السلطان قابوس ترجع إىل ر
ر
ون
 -3هل توجد فروق دالة إحصائيا ربي وجهة نظر الطلبة يف واقع جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ر
الت قضاها الطالب
 Moodleبجامعة السلطان قابوس ترجع إىل ر
متغت عدد سنوات الدراسة ي
يف الجامعة؟
ر
ون
 -4هل توجد فروق دالة إحصائيا ربي وجهة نظر الطلبة يف واقع جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
متغت دراسة الطالب من خالل الموودل؟
 Moodleبجامعة السلطان قابوس ترجع إىل ر
أهداف الدراسة
 -1تقييم جودة نظام  Moodleمن وجهة نظر طلبة قسم ر
التبية الفنية ،لتحديد الفائدة
ر
الت تقف أمام التوسع يف تطبيقه.
المتحققة من النظام ،والمعوقات ي
 -2التعرف عىل اتجاهات طلبة قسم ر
التبية الفنية نحو استخدام نظام  Moodleيف التعليم،
ومدى قبولهم له.
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أهمية الدراسة
يىل:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما ي
 -1أنها تواكب التوجه الجديد لجامعة السلطان قابوس فيما يتعلق بتدريس مجموعة من
ر
ون .Moodle
المقررات ر
عت نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ر ر
الت يمكن يف ضوئها الحكم عىل مستوى جودة نظام
 -2تسليط الضوء عىل مجموعة من
المعايت ي
ر
ون .Moodle
إدارة التعلم اإللكت ي
سئولي بجامعة السلطان قابوس بصفة خاصة ،ومؤسسات التعليم
 -3تقديم صورة واضحة للم
ر
ر
ُ
ون
العمانية بصفة عامة عن واقع الممارسات المتعلقة بتوظيف نظام إدارة التعلم اإللكت ي
 Moodleيف العملية التعليمية.
مصطلحات الدراسة
الحاىل بأنها مجموعة من السمات
الجودة ( .)Qualityتعرف الجودة إجرائيا يف البحث
ي
والخصائص للخدمات التعليمية المقدمة لطلبة قسم ر
التبية الفنية بجامعة السلطان قابوس من
ر
ون ( ،)Moodleبحيث تكون قادرة عىل تلبية احتياجات محددة
خالل نظام إدارة التعلم اإللكت ي
لهم.
ر
ون (ُ .)Moodleيمثل نظام ( )Moodleأحد أنظمة التعلم مفتوحة
نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ر
ر
واألكت
اإللكتونية
المصدر  ،Open Source Softwareكما ُيعد من أهم نظم تقديم المقررات
ُ
ر
ون ،وهو
شيوعا واستخداما ،ويساعد هذا النظام يف تطوير البيئة التعليمية يف مجال التعلم اإللكت ي
النظام الذي تتبناه جامعة السلطان قابوس منذ عام  2005ر
وحت وقت إجراء الدراسة الحالية.
حدود الدراسة
الحدود البشية .اقتضت الدراسة عىل عينة مكونة من ( )112طالبا وطالبة.
التبية الفنية بكلية ر
الحدود المكانية .قسم ر
التبية جامعة السلطان قابوس.
ُ
اس .2019/2018
اس ي
الثان من العام الدر ي
الحدود الزمانية .طبقت الدراسة يف نهاية الفصل الدر ي
منهج الدراسة وإجراءاتها
التحليىل ،وهو المنهج المناسب لتحقيق أهدافها.
الوصف
اتبعت الدراسة المنهج
ي
ي
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تغيت االتجاهات السلبية لدى بعض أعضاء هيئة التدريس والطلبة نحو
 -3المساهمة يف
ر
استخدام نظام  Moodleيف التعليم.
ر
ومقتحات من شأنها المساهمة يف تطوير استخدام نظام
 -4الخروج بمجموعة توصيات
 Moodleيف التعليم.
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مجتمع الدراسة وعينتها
التبية الفنية بكلية ر
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة قسم ر
التبية جامعة السلطان قابوس
المسجلي يف عام 2019م ،وعددهم ( )190طالبا وطالبة.
ر
أما عينة الدراسة فتم اختيارها بطريقة عشوائية من طلبة قسم ر
التبية الفنية ،وبلغ عددها ()112
ً
طالبا وطالبة.
أداة الدراسة
ه جودة أداء عضو هيئة التدريس
تمثلت أداة الدراسة يف استبانة مكونة من ستة محاور؛ ي
التقت ويضم  9مفردات ،وفاعلية النظام ويضم  9مفردات،
ويضم  6مفردات ،وجودة النظام
ي
التعليم ويضم  5مفردات ،وجودة
وجودة التفاعالت التعليمية ويضم  13مفردة ،وجودة المحتوى
ي
الخدمة ويضم  6مفردات .كما تراوح مدى الدرجات لكل فقرة ما ربي  1درجة و 5درجات ،وفق
كبتة – متوسطة – ضعيفة – ضعيفة جدا).
مقياس ليكرت
(كبتة جدا – ر
الخماس ر
ي
صدق األداة
بعد االنتهاء من إعداد جميع فقرات مقياس تقييم جودة نظام  Moodleالذي تضمن
محكمي من تخصص تكنولوجيا التعليم والمناهج وعلم النفس
"" 55فقرة ،تم عرضه عىل عدد ()7
ر
التبوية بكلية ر
واإلدارة ر
التبية جامعة السلطان قابوس ،باإلضافة إىل عدد ( )4من ر
في عىل نظام
المش ر
الفت بمركز تقنيات التعليم بالجامعة ،حيث طلب منهم مراجعة الفقرات
 Moodleبقسم الدعم ي
وإبداء الرأي فيما إذا كانت مالئمة وتقيس ما ُصممت لقياسه .وقد تم ذلك وأخذت ر
مقتحاتهم
بعي االعتبار وأجريت التعديالت وتم مناقشتهم يف الفقرات ،وبعد إجراء التعديالت ،اعتمد
وآراؤهم ر
ر
المحكمي عىل الفقرة بنسبة  % ٧٥كأساس العتماد المفردة يف االستبانة ،وتم اختال 7
مبدأ اتفاق
ر
ر
الت اعتمدت يف هذه الدراسة "" 48فقرة أجرى عليها
فقرات ،وب هذا صار عدد فقرات المقياس ي
اإلحصان.
التحليل
ي
الثبات
وه
تم استخدام معادلة كرونباخ ُألفا لتحديد ثبات أداة الدراسة ،حيث بلغت ( ،)0.94ي
ر
الت أعدت من أجلها أداة الدراسة.
وتف باألغراض ي
درجة ثبات مناسبة ي
المعالجة اإلحصائية
لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .SPSS
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ر
ون ( )Moodleبجامعة
ينص السؤال األول عىل :ما واقع جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
السلطان قابوس من وجهة نظر طلبة ر
التبية الفنية؟
ر
الت تم جمعها من عينة
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء التحليل
الوصف للبيانات ي
ي
الدراسة للمحاور الست ،كما هو موضح بجدول .1
جدول 1

الوصف للمحاور الستة للجودة
نتائج التحليل
ي
م

المحور

1
2
3
4
5
6

جودة أداء عضو هيئة التدريس
التقت
جودة النظام
ي
فاعلية النظام
جودة التفاعالت التعليمية
التعليم
جودة المحتوى
ي
جودة الخدمة
الدرجة الكلية

عدد
المفردات
6
9
9
13
5
6
48

الحد
األدن
1
1
1
1
1
1
1

الحد
األقص
5
5
5
5
5
5
5

الوسط
الحسان
ري
3.22
3.50
3.37
3.35
3.64
3.38
3.41

المستوى

ر
التتيب

متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع

6
2
4
5
1
3

ر
ون ()Moodle
يالحظ من جدول ( )1أن مستويات محاور جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
بجامعة السلطان قابوس من وجهة نظر طلبة ر
التبية الفنية مرتفعة ،عدا المحور األول "جودة أداء
عضو هيئة التدريس" حيث جاء يف المستوى المتوسط ،كما جاء أعىل المستويات للمحور الخامس
"جودة المحتوى التعليم" ،وأقلها للمحور الرابع "جودة التفاعالت التعليمية"ُ .
ويرجع الباحث
ي
ر
مىحء المحور األول "جودة أداء عضو هيئة التدريس" يف المستوى المتوسط ،إىل أن طلبة التبية
ر ي
الفنية يدرسون مقرراتهم التخصصية داخل الورش بعيدا عن نظام  ،Moodleومن ثم فإن تقييمهم
ر
المباش وجها لوجه داخل الورش وليس من خالل أنظمة
ألداء أساتذتهم إنما يتم عىل أساس التفاعل
ر
ون ،وبمراجعة الباحث لعينة من نتائج استبانة تقييم الطلبة المعتمدة من
إدارة التعلم اإللكت ي
ر
اس ،الحظ أن درجة العبارات الخاصة بأداء
والت يقومون بتعبئتها يف نهاية كل فصل در ي
الجامعة ي
مىحء المحور الخامس "جودة المحتوى
أعضاء هيئة التدريس بالقسم مرتفعة غالبا .وأما عن ر ي
التعليم" أعىل المستويات ،فيعتقد الباحث أن تقييم الطلبة لهذا المحور جاء بناء عىل طبيعة
ي
المحتويات التعليمية لمقررات ر
تتمت
حيث
،
Moodle
نظام
عن
بعيدا
ذاتها
حد
ف
لفنية
ا
بية
الت
ر
ي
ر
ر
الت ترفع من مستوى جودتها
بالتابط والجاذبية ،والدمج ربي الواقعية والخيال ر
وغتها من السمات ي
مقارنة بمحتويات المقررات األخرى .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة نورس وآخرون ( Norris
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ً
أوال :إجابة السؤال األول
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ر
الت أظهرت درجة رضا عالية لدى الطلبة عينة الدراسة نحو استخدام نظام
 )et al,2013ي
ر
والت أشارت إىل أن أراء الطلبة بشكل
 ،Moodleكما تتفق مع نتيجة دراسة عبد وآخرون ( )2018ي
ر
ون .Moodle
عام كانت إيجابية ومرتفعة نحو جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ً
لثان
ثانيا :إجابة السؤال ا ي
لثان عىل :هل توجد فروق يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق بجودة نظام
ينص السؤال ا ي
ر
متغت النوع (ذكور  /إناث)؟
ون ( )Moodleبجامعة السلطان قابوس ترجع إىل ر
إدارة التعلم اإللكت ي
متغت النوع ،كما هو
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي للفروق يف ر
موضح بجدول .2
جدول 2

ر
ون
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق بجودة نظام التعلم اإللكت ي
لمتغت النوع (ذكور  /إناث)
( )Moodleوفقا
ر
النوع
ذكور

المحور
األول
الثان
ي
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
المجموع

العدد

المتوسط

23
23
23
23
23
23
23

3.27
3.59
3.52
3.52
3.62
3.44
3.50

إناث
االنحراف
المعياري
0.79
0.67
0.65
0.78
0.79
0.80
0.67

العدد

المتوسط

89
89
89
89
89
89
89

3.20
3.47
3.34
3.30
3.64
3.36
3.38

االنحراف
المعياري
0.65
0.60
0.65
0.61
0.65
0.65
.530

قيمة
(ت)
0.40
0.84
1.23
1.41
0.88
0.53
0.86

الداللة
0.68
0.40
0.22
0.16
0.93
0.59
0.39

يتضح من جدول ( )2أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق
ر
متغت النوع (ذكور /إناث)،
ون ( )Moodleبجامعة السلطان قابوس وفق ر
بجودة نظام التعلم اإللكت ي
وذلك ف جميع المحاور ،وكذلك الدرجة الكليةُ .
ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن الطلبة – ر
حت
ي
وقت إجراء الدراسة الحالية – يتعرضون لنظام  Moodleبنفس الدرجة ،حيث يدرسون المقررات
التخصصية داخل ورش ومعامل خاصة بالقسم بعيدا عن نظام  ،Moodleويقتض تعاملهم معه
وه
من خالل مقرر أو ر
اثني من المقررات االختيارية أو مقررات المتطلب للكلية أو الجامعة ي
محدودة ،بل قد يتخرج الطالب دون أن تتاح له فرصة الدراسة من خالل هذا النظام بسبب نوع
ر
ر
الذان ،أو حضور
الت درسها ،وتقتض معلوماته عن نظام  Moodleعىل مهارات التعلم
ي
المقررات ي
ُ
ر
الت يقدمها مركز تقنيات التعليم بالجامعة ،أو ما يسمعه من طلبة آخرين حول مزايا
بعض الورش ي
ذلك النظام .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبد وآخرون ( )2018ر
والت أشارت إىل عدم
ي
ر
ون  Moodleمن وجهة
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
متغت النوع.
نظر طلبة الكلية التقنية اإلدارية ترجع إىل ر
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ينص السؤال الثالث عىل :هل توجد فروق دالة إحصائيا ربي وجهة نظر الطلبة يف واقع
ر
متغت عدد سنوات الدراسة
ون بجامعة السلطان قابوس ترجع إىل
ر
جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
ر
الت قضاها الطالب يف الجامعة؟
ي
متغت السنة
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي للفروق يف
ر
الدراسية ،كما هو موضح بجدول .3
جدول 3

ر
ون
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق بجودة نظام التعلم اإللكت ي
لمتغت السنة الدراسية
( )Moodleوفقا
ر
المحاور/
األبعاد
المحور األول

الثان
المحور ي
المحور الثالث

المحور الرابع
المحور
الخامس
المحور
السادس
المجموع

مصدر التباين

مجموع
المربعات

ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي
ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي
ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي
ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي
ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي
ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي
ربي المجموعات
داخل المجموعات
الكىل
ي

0.890
50.486
51.376
0.827
41.347
42.175
0.817
46.231
47.048
0.344
46.119
46.463
2.932
48.096
51.029
0.588
50.622
51.210
0.474
34.525
34.999

درجة
الحرية
م .ح
5
107
112
5
107
112
5
107
112
5
107
112
5
107
112
5
107
112
5
107
112

متوسط
المربعات

قيمة
" ف"

الداللة

0.178
0.472

0.377

0.863

0.165
0.386

0.428

0.828

0.163
0.432

0.378

0.863

0.069
0.431

0.160

0.977

0.586
0.449

1.305

0.267

0.118
0.473

0.249

0.940

0.095
0.323

0.294

0.915

يتضح من جدول ( )3أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق
ر
متغت سنوات الدراسة،
ون ( )Moodleبجامعة السلطان قابوس وفق
ر
بجودة نظام التعلم اإللكت ي
وذلك يف جميع المحاور ،وكذلك الدرجة الكلية .ويعتقد الباحث أن هذه النتيجة ترجع إىل أن غالبية
ر
الت من بينها من هم عىل وشك التخرج
عينة البحث جاءت من الدفعات ( )2016 ،2015 ،2014ي
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ً
ثالثا :إجابة السؤال الثالث
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تبت الجامعة
أثناء تطبيق البحث
ي
الحاىل ،والذين لم يتمكنوا من االستفادة بدرجة ملحوظة من ي
ر
اتجاه تقديم مجموعة من المقررات االختيارية ومقررات متطلب الجامعة إلكتونيا وبنسبة % 100
ر
اس (ربيع  .)2018وتتفق
من خالل نظام إدارة التعلم اإللكتو ين  Moodleبداية من الفصل الدر ي
تيست ( )2016من عدم وجود فروق ذات داللة
هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة
ر
ر
لمتغت
ون يف جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر الطلبة تعزى
ر
إحصائية حول واقع التعلم اإللكت ي
ر
الت توصلت إليها دراسة رينولدز وآخرون
اس ،بينما ال تتفق مع النتيجة ي
المستوى الدر ي
ر
اإليجان لعينة الدراسة نحو التعلم
والت أشارت إىل زيادة نسبة االتجاه
ري
( )Reynolds et al., 2007ي
ر
اس إىل آخر.
اإللكت ي
ون من عام در ي
ً
رابعا :إجابة السؤال الرابع
ينص السؤال الرابع عىل :هل توجد فروق دالة إحصائيا ربي وجهة نظر الطلبة يف واقع
ر
متغت دراسة الطالب من خالل
ون بجامعة السلطان قابوس ترجع إىل ر
جودة نظام إدارة التعلم اإللكت ي
الموودل؟
متغت دراسة الطالب
ولإلجابة عن هذا السؤال تم إجراء تحليل التباين األحادي للفروق يف ر
من خالل الموودل ،كما هو موضح بجدول .4
جدول 4

ر
ون
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق بجودة نظام التعلم اإللكت ي
لمتغت الدراسة من خالل الموودل
( )Moodleوفقا
ر
الدراسة من خالل الموودل
نعم

المحور
األول
الثان
ي
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
المجموع

العدد

المتوسط

64
64
64
64
64
64
64

3.33
3.61
3.48
3.39
3.67
3.42
3.48

ال
االنحراف
المعياري
0.72
0.64
0.66
0.72
0.68
0.73
0.61

العدد

المتوسط

49
49
49
49
49
49
49

3.09
3.35
3.23
3.29
3.60
3.32
3.31

االنحراف
المعياري
0.59
0.56
0.62
0.53
0.67
0.60
0.47

قيمة
ت

الداللة

1.93
2.28
2.05
0.88
0.59
0.82
1.56

0.05
0.02
0.04
0.38
0.56
0.41
0.10

يتضح من جدول ( )4وجود فروق دالة إحصائيا يف وجهة نظر الطلبة فيما يتعلق بجودة
ر
متغت الدراسة من خالل نظام
ون  Moodleبجامعة السلطان قابوس وفق
ر
نظام التعلم اإللكت ي
والثان "جودة النظام
 ،Moodleوذلك يف المحاور األول "جودة أداء عضو هيئة التدريس"،
ي
التقت" ،والثالث "فاعلية النظام" ،ولصالح االختيار "نعم" – من درسوا من خالل  Moodleأو
ي
تعاملوا معه يف دراسة أجزاء من مقرراتهم الدراسية  -وهذه النتيجة تتفق مع الواقع ،حيث يتمكن
260

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

Vol.(46), issue (1) January 2022

UAEU

International Journal for Research in Education

المقرر أم منتدى االستفسارات أم المنتدى العام أم غرف الدردشة ،بينما يقتض التواصل مع مدرس
المقرر يف النظام التقليدي عىل وقت المحاضة والساعات المكتبية إن ُوجدت ،كما يتيح الموودل
للطلبة الحرية يف دراسة المقرر دون التقيد بمكان أو زمان ،باإلضافة إىل تقديم المادة العلمية
باستخدام وسائط متعددة (كالفيديو والصور والرسومات والمؤثرات الصوتية) .كما يتضح من
ً
جدول ( )4أيضا عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف بقية المحاور وكذلك الدرجة الكلية ،ويرى
الباحث أنه عىل الرغم من أن نظام مودل يوفر عدة مستويات للتفاعل؛ سواء ربي الطالب والمدرس،
أم ربي الطلبة بعضهم البعض ،أم ربي الطالب والمقرر  ،إال أن النتائج أشارت إىل عدم وجود فروق
دالة إحصائيا ف المحور الرابع " جودة التفاعالت " ُ
ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل أن تفاعل طلبة
ي
ر
التبية الفنية فيما بينهم ومع مدرسيهم وكذلك مع الخامات ر
الرئيش لمقرراتهم
الشق
تمثل
الت
ي
ي
وبالتاىل
التخصصية كل هذا يتم بدرجة عالية داخل ورش ومعامل القسم بعيدا عن نظام ،Moodle
ي
اثني من المقررات االختيارية أو مقررات المتطلب وفقا
فإن اقتصار دراسة البعض منهم لمقرر أو ر
ر
الواقع لهذا
وبالتاىل عدم التقييم
الت يوفرها
ي
لهذا النظام ال تمكنه من معايشة مستويات التفاعل ي
ي
المحور .وفيما يتعلق بعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف المحور الخامس " جودة المحتوى
التعليم " ،فيعتقد الباحث أن طابع الخصوصية الذي تتمت به مقررات ر
التبية الفنية قد يدعم
ر
ي
تصورات الطلبة بأن محتوى تلك المقررات أفضل من محتوى المقررات األخرى سواء المقدمة
بالطريقة التقليدية أم من خالل نظام  .Moodleوأما عن النتيجة الخاصة بعدم وجود فروق دالة
إحصائيا ف المحور السادس "جودة الخدمة"ُ ،
فتجعها الباحث إىل ضعف شبكة ر
االنتنت أحيانا،
ر
ي
الكثت
قدرة
عدم
إىل
باإلضافة
أخرى،
ا
أحيان
الصيانة
عمليات
نتيجة
الخدمة
قطع
من
يحدث
وما
ر
ر
من الطلبة المقيمي خارج الحرم الجامع عىل االستفادة من خدمة ر
االشتاك
االنتنت الرتفاع رسوم
ر
ي
فيها.
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسات ( & Norris et al., 2013; Paynter
 ،)Bruce, 2012; Salloum et al., 2019وعبد وآخرون (.)2018
توصيات الدراسة
الجامع ،وذلك نظرا لما أشارت إليه
 .1ضورة زيادة تفعيل استخدام نظام  Moodleيف التعليم
ي
التعليم ،وما
وغتها من الدراسات فيما يتعلق بجودة هذا النظام
نتيجة الدراسة الحالية ر
ي
ُ
تحسي جودة المخرجات
يتضمنه من معارف ومهارات ،وما يوفره من إمكانيات تسهم يف
ر
تبت
التعليمية ،باإلضافة إىل ما أملته جائحة كورونا عىل المؤسسات التعليمية من ضورة ي
ر
ون بأنماطه المختلفة ونظم إدارته.
التعلم اإللكت ي
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ر
ون  ،Moodleوإطالع أعضاء
 .2إجراء المزيد من البحوث يف مجال نظام إدارة التعلم اإللكت ي
والمسئولي عىل أثر استخدامه يف تدريس المقررات ،مع تحديد الصعوبات
هيئة التدريس
ر
ر
الت تحول دون االستخدام األمثل له ،والعمل عىل حلها.
والمشكالت ي
 .3عقد المزيد من الدورات التدريبية ألعضاء الهيئات التدريسية والطلبة ،بما يمكنهم من ُحسن
توظيف نظام  ،Moodleواالستفادة األمثل من إمكانياته.
تضارب المصالح
أفاد الباحث بعدم وجود تض ارب ف المص الح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية  ،ر
ونش هذا
ي
البحث.
المراجع
التمجيات مفتوحة
إبراهيم،
ياسمي محمد ( .)2015فعالية تدريس مادة التصوير لطالب رالتبية الفنية باستخدام ر
ر
ر
المصدر( ،رسالة ماجستت غت منشورة) .كلية ر
عي شمس .مستجع بتاري خ
جامعة
النوعية،
بية
الت
ر
ر
ر
 2018/5/17من الموقع:
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/Thesis/BrowseThesisPages.aspx?fn=ThesisPicB
ody&BibID=12361190&PageNo=64
ر
ون بنظام موودل قائم عىل التعلم المقلوب يف طرق تدريس الرياضيات
عبدالعال ،محمد ( .)2017فاعلية مقرر إلكت ي
ر
المعلمي بكلية التبية ،مجلة تربويات الرياضيات،)2(21 ،
يف تحقيق أهدافه والرضا عن تعلمه لدى الطالب
ر
 .95-43ر
مستجع بتاري خ  2018/2/18من الموقع:
http://education.arab.macam.ac.il/article/1240
ر
ون "،"Blackboard
البنيان ،ريم فيصل ( .)2019تقييم رتجربة جامعة أم القرى يف استخدام رنظام إدارة التعلم اإللكت ي
المجلة العربية للعلوم التبوية والنفسية ،ع  .98-75 ،8مستجع بتاري خ  2020/3/5من الموقع:
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