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الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى تقديم تصور مقترح لبيئة تعمم

تعميمية بعينيا ،وقد عمد الباحثان إلى اختيار بيئة التعمم في

إلكترونية وقياس أثرىا في تنمية التحصيل الدراسي لمقرر طرق تدريس

جامعة نجران كبيئة تعميمية لتطبيق أدوات الدراسة نظ اًر التساع

الرياضيات لدى طالب جامعة نجران ،ولتحقيق ىدف الدراسة عمد

مساحة المنطقة الجغرافية التي تغطييا الجامعة ووجود فرع أخر

الباحثان إلى تطوير بيئة تعمم إلكترونية يتم إدارتيا بنظام إدارة المحتوى

لمجامعة بمدينة أخرى مما تتسبب في صعوبة وصول الطالب

اإللكتروني تم من خالليا تدريس مقرر طرق تدريس الرياضيات المقرر

لبيئة التعمم التقميدية والتي قد تتسبب أيضاً في إحداث المزيد من

عمى طالب المستوى السابع بقسم الرياضيات بكمية العموم واآلداب

اإلجياد لمطالب يحول دون توافر بيئة تعمم ناجحة ،أيضاً وجود

بجامعة نجران .وقد اختار الباحثان عينة قصدية من طالب قسم

عجز في العنصر النسائي ذو الكفاءة التعميمية ومحاولة سد ىذا

الرياضيات وعددىم ( )14طالباً وتقسيميم إلى مجموعتين إحداىا

العجز من خالل التدريس بالشبكات التميفزيونية المغمقة التي

تجريبية واألخرى ضابطة .وقد توصمت الدراسة إلى تفوق طالب

تنقصيا العديد من األدوات التعميمية ،باإلضافة إلى اىتمام

المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي عمى طالب المجموعة
الضابطة مما يشير إلى فعالية بيئة التعمم اإللكترونية في تنمية

الجامعة وحرصيا عمى إدخال نظم التعمم اإللكتروني في األوساط

التحصيل الدراسي لمقرر طرق تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة

الجامعية؛ كل ذلك فرض تحدياً قوياً عمى ضرورة وجود بيئة

نجران.

تعميمية إلكترونية تتوافر بيا الفعالية والتفاعمية لتغطية تمك

الكممات المفتاحية :التعمم اإللكتروني  -بيئات التعمم اإللكتروني –

االحتياجات التعميمية والمجتمعية والبيئية.

التحصيل – طرق تدريس الرياضيات – جامعة نجران.

وقد حاول التربويون ولفترات متعاقبة محاولة معالجة

.1المقدمة

المشكالت التربوية والتعميمية في بيئة التعمم التقميدية وما يؤثر

أصبح التعمم اإللكتروني خالل األعوام القميمة الماضية من

عمييا من ظروف ومتغيرات بيئية ومجتمعية بوسائل متعددة؛ كان

الطرق الشائعة المستخدمة في التعميم وخصوصاً التعميم عن بعد،

من أبرزىا إيجاد بيئة تعمم إلكترونية بديمة باستخدام إمكانيات

وقد تحسنت العديد من البرامج التدريسية نتيجة تطبيق أدوات

تقنية المعمومات واالتصال لتصميم العمميات المختمفة لمتعمم

التعميم اإللكتروني ،وقد اىتم العديد من الباحثين بالتعمم

وادارتيا وتقويميا وتطويرىا؛ والتي تتوافر بيا إدارة عمميات القبول

اإللكتروني في محاولة لفيم طبيعة ىذا المكون اليام وبيان فعاليتو

والتسجيل ،وبناء المحتوى التعميمي ،وتقديم أدوات الصف

في العممية التعميمية ،وقد تناولو العديد من الباحثين من ناحية

االفتراضي ،وبناء وادارة االختبارات وادارة الواجبات ،ومنتديات

مميزاتو وعيوبو ومتطمبات تطبيقو والعقبات التي تحول دون

المناقشة ،والبريد اإللكتروني ،ومتابعة أداء المتعمم.

تطبيقو في األوساط التعميمية ] .[1,2,3وقد أظيرت تمك

وقد ظيرت حزم برمجيات إدارة التعمم/المحتوى اإللكتروني

الدراسات أىمية واتساع مميزات التعميم عن بعد ،ومن ىنا رأى

لتكون مجاالً خصباً لحل العديد من المشكالت التربوية وخاصة

الباحثان أنو يجب النظر إلى تطبيقات التعمم عن بعد داخل بيئات

بعدما أكدت بعض الدراسات فعاليتيا وكفاءتيا في العممية التعممية
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وفي توفير بيئة تعمم جاذبة لمطالب تؤدى إلى بقاء أثر التعمـم،

وتجميعو ،وعمى ذلك يتطمب تطوير النظم التربوية إعادة تشكيل

ومن بيئات التعمم اإللكترون ـ ـي ( Blackboard, Moodle,

من وجية نظر تقنية تربوية إلكترونية .فالتعمم اإللكتروني ىو نمط

… .[4,5,6] )SharePoint Centra

التعميم المتوقع في المستقبل القريب في المؤسسات التعميمية

وفي ىذا الصدد تشير الجزار ] [7أن التعمم اإللكتروني في

والتدريبية ،ويتوقع أن يزداد تبنى التعمم اإللكتروني في الجامعات

الوقت الحالي خير وسيمة لتعويد المتعمم اكساب الميارات التي

والمدارس يوما بعد يوم نتيجة القناعات المتزايدة في الفوائد التي

تمكنو من التعمم الذاتي والمستمر ،األمر الذي يمكنو من تثقيف

يحققيا التعمم اإللكتروني في مختمف جوانب العممية التعميمية؛

نفسو واثراء المعمومات من حولو .كما أن خصائصو كمرونة

مما جعل ميمة توافر المناىج اإللكترونية لمجيات التعميمية من

الوقت وسيولة االستخدام تتناسب والخصائص النفسية لدى

المشاكل األساسية لبعض الجيات التعميمية ،حيث أن كل جية

المتعممين الكبار .فبيئات التعمم اإللكتروني تبنى عمى مشاركة

ليا محتوى مختمف ومنيجية تربوية مختمفة عن األخرى ،والجميع

الفرد في نشاطات التعمم مما يوجد جواً من اإلقبال عمى التعمم،

متفق عمى ضرورة بناء مناىج تفاعمية وجذابة ،تساعد المتعمم

والرغبة في متابعتو ،بخالف الطرق التقميدية التي قد توجد جواً

عمى استيعاب المعمومات والميارات ،مما أوجد أدوار جديدة

من الممل واالبتعاد عنو ،كما يكتسب المتعمم ميارة كيفية التعمم

ألعضاء ىيئة التدريس ،تتمثل في أىمية تمكينيم من بناء

مما يساعده عمى تطوير ذاتو.

المقررات عبر الشبكة ،واتقان ميارات إدارة التعمم عن بعد ،بما
يستوجب إعداد العناصر البشرية التي تقوم بإنتاج وادارة نظم

إن التعمم اإللكتروني ال يقصد عمى مجرد استخدام اإلنترنت

التعمم اإللكتروني.

في التعمم والوقوف عند طرح المحتوى إلكترونياً عمى الشبكة،
حيث اكتفت بعض المؤسسات بكتابة المحتوى في شكل صفحات

 .2مشكمة الدراسة وأسئمتها

ونشره عمى اإلنترنت دون إيجاد بيئة حقيقية لمتعمم اإللكتروني

ظيرت الحاجة إلى تصميم بيئات تعمم إلكترونية تسيم في

تسمح لمطالب أن يمارس أنشطة التعمم المختمفة بشكل يناظر ما

توفير خبرات تفاعمية لمتعميم والتدريب لمطالب من شأن ىذه

يحدث في بيئات التعمم األخرى؛ ومن ثم ارتبط المفيوم الحالي

الخبرات إكساب الطالب الميارات الالزمة لمتعامل مع التقنيات

لمتعمم اإللكتروني بالتعمم عبر بيئات الشبكات واستخدام نظم إدارة

التي فرضتيا منظومة التعميم اإللكتروني بالجامعات وكذلك تمشياً

التعمم  ،LMS-Learning Management Systemsوقد

مع توجيات التعميم العالي بالمممكة في مواكبة متطمبات العصر

تناولت العديد من الدراسات سبل تقديم المقررات اإللكترونية عبر

والتقنيات واألساليب واالستراتيجيات التعميمية التي ظيرت نتيجة

اإلنترنت ،والتي بدأت بتقديم المقررات عبر الشبكة وىى صفحات

لتطور تكنولوجيا التعميم والتعمم اإللكتروني وكذا تأكيد العديد من

مكتوبة بمغة النص الفائق ،والبريد اإللكتروني كوسيمة تواصل ،ثم

الدراسات التي أبرزت نتائج إيجابية لتطبيق التعمم اإللكتروني في

المقررات المصحوبة بإمكانية الدراسة في قواعد البيانات ،إلى أن

التدريس ].[20,4,2,7

جاء تصميم بيئات التعمم باستخدام نظم تقديم المقررات الدراسية

وفي سعي المممكة العربية السعودية لمتوسع في تقديم

والتي يتم إدارتيا عبر الشبكة من خالل نظم إدارة التعمم LMS

خدمات التعمم اإللكتروني والحرص عمى تقديم الخدمات المتعمقة

].[8,9,10

بأنشطة التعمم اإللكتروني ،فقد تم إنشاء مركز التعمم اإللكتروني

وتتيح أنظمة إدارة التعمم  LMSالجديدة البيئة التي تقدم

إال أن أوجو االستفادة من الخدمات التي أتاحيا المركز كانت

المحتوى اإللكتروني ،وادارة أنشطة التعمم ومتابعة الدارسين ،كما

ضعيفة جداً مما يمثل إىدا اًر في الطاقات التي توجو في خدمة

أنيا تدعم أنظمة إدارة المحتوى التي تقوم بتخزين المحتوى

ىذا النوع من التعميم ،وحرصاً عمي الحد من ىذا اإلىدار ،ونظ اًر
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لما يمثمو المستيدف أو المستفيد (الطالب) من تمك الخدمات من

تعد ىذه الدراسة دليالً ارشادياً لتصميم بيئات التعمم وانتاجيا،

أىمية كبرى في نجاح تمك الجيود المبذولة فقد سعى الباحثون

مما يعمل عمى انتشار واتساع استفادة الكثيرين من الطالب من

إلى تحديد المعارف والميارات المتطمبة لتمكين الطالب من

بيئات التعمم اإللكترونية دون عوائق جغرافية أو مالية.

استخدام أنظمة التعميم اإللكتروني والتعامل بكفاءة مع أدوات

تساعد ىذه الدراسة أعضاء ىيئة التدريس عمى الشروع في

التعمم اإللكتروني المختمفة وايجاد األليات المناسبة لتمكين

بناء بيئات تعمم إلكترونية تسيم في استخدام أمثل واالستفادة من

الطالب من ىذه الميارات.

بيئات التعمم اإللكترونية في زيادة التحصيل واكساب طالبيم
الميارات العممية الالزمة ليم.

لذا بدت مشكمة الدراسة الحالي في عدم توفر محتوى تعميمي
لمطالب من شأنو تنمية الميارات الالزمة لالستفادة من خدمات

مساعدة الخبراء والعاممين في مجال التعمم اإللكتروني

وبناء عميو تحددت مشكمة الدراسة
التعمم اإللكتروني وبرامجو،
ً

بالجامعة عمى تحديد الميارات الالزمة لمطالب وأعضاء ىيئة

الحالي في ضعف ميارات استخدام أنظمة التعمم اإللكتروني

التدريس لالستفادة من بيئات التعمم اإللكترونية .

وأدواتو لدى طالب جامعة نجران ويمكن صياغة ىذه المشكمة في

د .مصطمحات الدراسة:

التساؤل الرئيس التالي :ما فعالية تصميم بيئة تعمم إلكترونية في

التعمم اإللكتروني:

تحصيل مقرر طرق تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة نجران

يقصد الباحثان بالتعميم اإللكتروني في الدراسة الحالية تقديم

في ضوء متطمبات التعمم اإللكتروني؟ ويتفرع من ىذا السؤال

المحتوى العممي عبر وسيط إلكتروني (االسطوانة المدمجة –

األسئمة الفرعية التالية:

الحاسوب – االنترنت – السحب الحاسوبية) بما يتيح االستفادة

 -ما الميارات الالزمة لمتعميم عن بعد (استخدام أنظمة التعمم

من الوسائط المعتمدة لتيسير عممية التعمم وزيادة التفاعمية بين

اإللكتروني وأدواتو) لدى طالب جامعة نجران؟

المحتوى العممي والطالب.

 -ما التصور المقترح لبيئة تعمم إلكترونية لتنمية التحصيل

بيئة التعمم اإللكترونية:

لمقرر طرق تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة نجران؟

يقصد الباحثان ببيئة التعميم اإللكتروني في الدراسة الحالية

 -ما فعالية بيئة التعمم اإللكترونية عمى التحصيل لمقرر طرق

بأنيا المنصة أو الحيز الذي يتيح عرض المحتوى اإللكتروني

تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة نجران؟
ب .أهداف الدراسة:

بدء من تسجيل
لمطالب ويسمح بإدارة عمميات التعمم إلكترونياً ً

الطالب في المقرر ومرو اًر بعرض المحتوى والتفاعل معو وتقييم

ىدفت الدراسة الحالية إلى ما يمي:

أداء الطالب ومدى تعممو.

-

تحديد الميارات الالزمة لمتعميم عن بعد (استخدام أنظمة

التحصيل:

التعمم اإللكتروني وأدواتو) لدى طالب جامعة نجران.

يقصد الباحثان بالتحصيل في الدراسة الحالية بأنو الدرجة

 -تقديم تصور مقترح لبيئة تعمم إلكترونية لتنمية التحصيل

التي يحصل عمييا الطالب في االختبار التحصيمي الذي ييدف

الدراسي لمقرر طرق تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة

إلى قياس مدى استيعاب الطالب لما تعمموه من خبرات معرفية

نجران.

وميارية في مقرر طرق تدريس الرياضيات.

 -قياس أثر بيئة التعمم اإللكترونية عمى لتنمية التحصيل الدراسي

هـ .حدود الدراسة

لمقرر طرق تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة نجران.

اقتصرت الدراسة الحالية عمى:

ج .أهمية الدراسة:

 وحدة طرائق التدريس بمقرر طرق تدريس الرياضيات بالمستوى222

تدريبي مقترح لتمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية القائمة

السابع لطالب قسم الرياضيات في كمية العموم واآلداب جامعة
نجران.

عمى الشبكة العنكبوتية لدى أعضاء ىيئة التدريس والييئة

 -الميارات المرتبطة باستخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني.

المعاونة بجامعة القاىرة وكان إجمالي العينة ( )58عضو ىيئة

 -طالب قسم الرياضيات المستوى السابع بكمية العموم واآلداب

تدريس وىيئة معاونة واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كما

جامعة نجران – الفصل الدراسي الثاني 1435ىـ.

أعدت الباحثة األدوات التالية :برنامجاً تدريبياً وقائمة ميارات
لرصد األداء المياري واختبار تحصيمي لمجانب المعرفي .ومن

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

أىم نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

إن تطور بيئة التعميم العالي وما تفرضو الظروف الراىنة
من ارتفاع في تكمفة التعميم والتعمم ونقص الميزانيات وزيادة

( )0.01بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين

التطمعات إلكمال التعميم العالي ،قد أوجد ضرورة ممحة لتوافر

القبمي والبعـ ـدي لصالح القياس البعدي.
كما أجريت دراسة السيد ] [18بيدف االرتقاء بمستوى األداء

بيئات التعمم عن بعد والتي بدورىا أوجدت تحدياً عمى مؤسسات
التعميم العالي في إعادة النظر في سياسات تقديم برامجيا

المياري لطالب الدراسات العميا الستخدام نظام موودل

التعميمية ،واالستجابة لتمك التغيرات المجتمعية في البيئة المحيطة

) (Moodleلتقصي فاعمية اتباع مقرر إلكتروني في تنمية

التي تزايد فييا استخدام التعمم اإللكتروني بشكل ممحوظ في

ميارات طمبة الدراسات العميا بقسم تكنولوجيا التعميم عمى استخدام

التعميم العالي لما لو من مميزات في خمق فرصة تعميمية جاذبة

برامج إدارة التعميم الرقمي (موودل) بكمية التربية بجامعة بنيا وأثره

ومثيرة لمطالب ].[11

عمى الواقعية واإلنجاز والتحصيل حيث يتناول المقرر معمومات

وقد ظير مصطمح التعمم اإللكتروني في األدبيات البحثية

متنوعة وشاممة عن برنامج إدارة المحتوى اإللكتروني .وقد اتبع

بأشكال مختمفة ،فمنيم من عبر عن التعمم اإللكتروني عمى نطاق

الباحث المنيجين الوصفي وشبو التجريبي وتكونت عينة الدراسة

أوسع حيث يشير إلى أنو "المحتوى التعميمي أو الخبرات التعميمية

من ( )30طالباً ولم تكن عشوائية بل كانت حسب استعدادىم

التي يتم تقديميا واتاحتيا لمطالب من خالل الوسائط والتقنيات

لالشتراك في تجربة الدراسة .ومن أىم النتائج زيادة معدالت

اإللكترونية ] [12ومنيم من أظير تعريفاً أكثر تقييداً من سابقة

الدافعية واإلنجاز والتحصيل لدى طالب مجموعة الدراسة ولمبحث

حيث حدد التعمم اإللكتروني بأنو "المحتوى الذي يتم تقديمو عبر

توصيات من أىميا ضرورة تحول الطالب المعمم من مستيمك

اإلنترنت فقط" ].[13

لممعرفة إلى منتج ليا ويتحقق ذلك بتعمم ميارات التعامل مع
المستحدثات.

ويشير مصطمح التعمم اإللكتروني في الدراسة الحالية إلى
"المحتوى المقدم من خالل اإلنترنت واإلنترانت واإلكسترانت،

أما دراسة عاشور ] [19فقد ىدفت إلى التعرف عمى

والتسجيالت الصوتية ،وأشرطة الفيديو ،والبث الفضائي،

فاعمية برنامج موودل ) (Moodleفي اكتساب ميارات التصميم

والتميفزيون التفاعمي ،واألقراص المدمجة بما يتيح تفاعل

ثالثي األبعاد لدى طمبة تكنولوجيا التعميم بالجامعة اإلسالمية

المتعممين فيما بينيم واألستاذ والطالب أو الكمبيوتر والطالب

بغزة ،استخدم الباحث منيجان ىما الوصفي التحميمي وشبو

] [14وقد يضاف إلى ذلك تطبيقات التعمم النقال والتعمم الالسمكي

التجريبي حيث كانت عينة قصدية عددىا ( )35طالباً من قسم

].[15,16

تكنولوجيا التعميم بالجامعة اإلسالمية بغزة والمسجمين لمساق

الدراسات السابقة:

الوسائل المتعددة ( )2واستخدم الباحث أداتين ىما :االختبار
والمالحظة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أىميا

ىدفت دراسة عثمان ] [17إلى الكشف عن فاعمية برنامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيق

مناىج وطرق تدريس الرياضيات مقاساً باختبار تحصيمي لمجوانب

القبمي والبعدي لمعينة لصالح التطبيق البعدي وىذا يدلل عمى أن

المعرفية.

لمبرنامج أث اًر .ومن أىم توصيات الدراسة إجراء دراسات عن

التصميم التجريبي لمدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية التصميم التجريبي المعروف بنمط

أنظمة إدارة المساقات التعميمية عمى تعزيز التعميم التقميدي.

المجموعتين ذو القياس القبمي البعدي حيث اشتمل عمى:

التعقيب عمى الدراسات السابقة

 -مجموعة ضابطة تدرس محتوى مقرر طرق تدريس الرياضيات

من العرض السابق تبين اتفاق جميع الدراسات عمى أىمية
استخدام التعمم اإللكتروني في تعميم الرياضيات ،وقد تباينت ىذه

بالطرق التقميدية المعتادة (المحاضرات  +العروض العممية).

الدراسات في اختيارىا لعينة الدراسة ما بين المدارس والجامعات

 -مجموعة تجريبية تدرس محتوى مقرر طرق تدريس الرياضيات

والذكور واإلناث ،وقد دعت بعضيا إلى مزيد من الدراسات حول

باستخدام بيئة التعمم اإللكترونية.

استخدام التعمم اإللكتروني في تدريس الرياضيات وخاصة

د .فروض الدراسة:
قام الباحثان بصياغة فروض الدراسة عمى النحو التالي:

بالمرحمة الجامعية والتي تحتاج إلى باحثين أكثر تخصصاً حتى
تظير بيئة التعمم اإللكتروني أكثر فاعمية.

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط
درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي في

 .4الطريقة واإلجراءات

اختبار التحصيل ،وذلك بعد التعمم من خالل بيئة التعمم

أ .منهج الدراسة

اإللكترونية لصالح القياس البعدي.

استخدمت الدراسة الحالية منيجيين بحثيين ىما المنيج
الوصفي فيما يتعمق بتحديد ميارات التعميم عن بعد واألدبيات

يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط

السابقة بشأن معايير تصميم بيئة التعمم اإللكترونية ،والمنيج شبو

درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة

التجريبي فيما يتعمق بالتجربة البحثية وقياس فعالية بيئة التعمم

الضابطة في التطبيق البعدي في اختبار التحصيل لصالح

اإللكترونية.

المجموعة التجريبية.

ب .مجتمع الدراسة وعينتها

هـ .إجراءات الدراسة:
أوال  :خطوات الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من طمبة البكالوريوس في العموم
واآلداب تخصص رياضيات لمقرر طرق تدريس الرياضيات 353

سارت الدراسة وفقاً لمخطوات اآلتية:

نيج 3-في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

 -اختيار وحدة من وحدات مقرر طرق تدريس الرياضيات التي

1435/1434ه ،وقد استخدم الباحث كامل المجتمع والبالغ

تدرس لطالب الرياضيات بكمية العموم واآلداب جامعة نجران،

عدده ( )14طالباً؛ لتطبيق الدراسة في مجموعتين تجريبية

وىي الوحدة الخاصة باستراتيجيات التعمم.

وضابطة.

 -دراسة نظرية حول تصميم بيئات التعمم اإللكتروني ،ونظم

ج .متغيرات الدراسة

التفاعل ،ومواصفات تصميم بيئات التعمم اإللكترونية بيدف تحديد
تصور لتصميم بيئة التعمم اإللكترونية في مقرر طرق تدريس

اشتممت الدراسة الحالية عمى متغير مستقل ومتغير تابع كما
يمي:

الرياضيات المقترحة.

 -المتغير المستقل تمثل في بيئة التعمم اإللكترونية

إنتاج بيئة التعمم اإللكترونية من قبل الباحثان في ضوء مواصفات

 -المتغير التابع تمثل في التحصيل لمجانب المعرفي لمق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرر

ومتطمبات تصميم بيئات التعمم اإللكترونية باستخدام نظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام إدارة
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تضمنت ىذه المرحمة تحديد خصائص المتعممين ،وتحميل

المحتوى.
 -إعداد أداة الدراسة من قبل الباحثان وىي االختبار التحصيمي

المحتوى ،واختيار البيئة التعميمية ،وتحديد األىداف العامة

الموضوعي ،وتقدير درجة صدقو وثباتو.

لممقرر .وفيما يخص المتعممين وحاجاتيم التعميمية والخصائص

 -اختيار عينة الدراسة من طالب الرياضيات بكمية العمم واآلداب

المميزة ليم تم حصر خصائص طالب عينة الدراسة في:

بجامعة نجران المستوى السابع ،وتوزيعيم عمى مجموعتين

 -طالب وطالبات كمية العموم واآلداب تخصص الرياضيات.

(تجريبية تدرس من خالل المقرر اإللكتروني ،وضابطة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرس

 -الطالب مسجمون بالمستوى السابع من برنامج البكالوريوس

بالطريقة المعتادة)

الرياضيات.

 -تطبيق أداة الدراسة قبمياً عمى عينة الدراسة وىي االختبار

 -لدييم الميارات األساسية لمتعامل مع الحاسوب.

التحصيمي.

 -لدييم مستوى من النضج يسمح ليم بالتعمم من خالل التعمم

 -إجراء تجربة الدراسة وفق التصميم التجريبي السابق عرضو.

الذاتي.

 -تطبيق أداة الدراسة بعدياً عمى عينة الدراسة بتطبيق نفس األداة

 -لدييم قدر كبير من الثقة واالستقالل في التفكير والحرية في

التي طبقت قبمياً.

االستكشاف.

 -إجراء المعالجة اإلحصائية لمنتائج ،ومناقشتيا واستخالص

وتتضح الحاجات التعميمية لطالب الرياضيات في:

التوصيات.

 -حاجتيم إلى المعارف والميارات المضمنة في وحدة

و .أدوات الدراسة

استراتيجيات التعمم.

لمتحقق من فروض الدراسة تم إعداد األدوات التالية .

 -حاجتيم لمتعمم وفق قدراتيم وسرعتيم في التعمم من خالل

 -بيئة التعمم اإللكتروني

مميزات التعمم من بيئات التعمم اإللكترونية.

 -اختبار تحصيمي .

 -حاجتيم لمتخمص من قيود الزمان والمكان والتي تتفق مع البيئة

أوالً  :إعداد بيئة التعمم اإللكترونية

الجغرافية لمنطقة نجران.
تحديد األهداف العامة:

لما كان الدراسة الحالي ييدف إلى التحقق من فعالية

اليدف العام من تدريس وحدة استراتيجيات التدريس ىو إكساب

تصميم بيئة تعمم إلكترونية في تحصيل مقرر طرق تدريس
الرياضيات لدى طالب جامعة نجران في ضوء متطمبات التعمم

الطالب المفاىيم والميارات األساسية الستراتيجيات التعمم.

اإللكتروني ،فقد قام الباحثان إعداد بيئة تعمم إلكترونية إلحدى

تحديد عناصر المحتوى
تكون محتوى المقرر اإللكتروني من عناصر وحدة استراتيجيات

وحدات مقرر طرق تدريس الرياضيات من خالل :

التعميم وىي:

تحديد مواصفات بيئة التعمم اإللكترونية؛ حيث قام الباحثان
بتحديد ىذه المواصفات من خالل الرجوع إلى الدراسات السابقة

 .1طريقة المناقشة

والبحوث السابقة في مجال معايير تصميم وانتاج بيئات التعمم

 .2طريقة االكتشاف

اإللكترونية .وقد تم االتفاق عمى تصميم بيئة التعمم اإللكتروني

 .3طريقة حل المشكالت

وفق نموذج  ADDIEحيث تمر عممية بناء بيئة التعمم اإللكتروني

 .4التعمم النشط

بالمراحل التالية:

 .5التعمم الذاتي (الفردي)

أوال :مرحمة التحميل Analysis

 .6الحقائب التعميمية
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عنصر من عناصر المقرر وطرق التفاعل بحيث يضع السيناريو

 .7تحديد نظم التواصل:

لممبرمج تصو اًر كامالً لمبرنامج أو المقرر المقترح بدأ من تصميم

تم التواصل بين أستاذ المقرر والطالب من خالل نمط التعمم

انتياء بالتقويم النيائي لممقرر.
واجية االستخدام و ً

الخميط بين المقاءات وجيا لوجو والتعمم من خالل بيئة التعمم
اإللكترونية .

ثالثا :مرحمة التطوير

مرحمة التطوير أو كما يسمييا البعض بمرحمة اإلنتاج من

ثانيا :مرحمة التصميم
تضمنت مرحمة التصميم تحديد األىداف اإلجرائية لكل

المراحل اليامة والمؤثرة في تصميم وانتاج بيئات التعمم اإللكترونية

موضوع من موضوعات المقرر وتحديد استراتيجيات التعمم وطرق

حيث يتم فييا ترجمة ما تم وصفو في السيناريو التعميمي إلى بيئة

العرض وكيفية التقويم أثناء وبعد دراسة المحتوى .

تعمم ممموسة من خالل واحد أو اكثر من نظم تأليف المقررات

تحديد األهداف اإلجرائية

اإللكترونية حيث يتم فييا تحويل المحتوى النصي والورقي إلى

تم صياغة مجموعة من األىداف اإلجرائية في ضوء

محتوى إلكتروني طبقا لمعايير تصميم وانتاج بيئات التعمم

اليدف العام لممقرر والذي تم صياغتو سابقاً في مرحمة التحميل

اإللكترونية حيث يتم تقسيم العمل بين ثالث مجموعات لمعمل ىي

نورد بعض منيا كاآلتي:

المصمم التعميمي ومصممي الرسوم إلنتاج الصور والرسوم

 -التعرف عمى مميزات طريقة المناقشة.

والفيديو والصوت ومطوري المحتوى إلنتاج وبرمجة وتجميع

 -التعرف عمى عيوب طريقة المناقشة.

عناصر المحتوى في شكل مقرر إلكتروني يسيل التعامل معو من

 -التعرف عمى مقترحات تحسين طريقة المناقشة.

خالل الطالب .

 -التعرف عمى مميزات طريقة االكتشاف.

رابعا :مرحمة التطبيق
وفييا تم تحزيم المقرر اإللكتروني طبقا لمعايير إسكورم حتى

 التعرف عمى عيوب طريقة حل المشكالت. -التعرف عمى مقترحات تحسين طريقة حل المشكالت.

يمكن من تركيبو عمى برنامج إدارة المحتوى ثم وضع دليل

 -التعرف عمى مميزات التعمم النشط.

الستخدام المقرر يتيح لمطالب وعضو ىيئة التدريس استخدام بيئة

 -التعرف عمى عيوب التعمم النشط.

التعمم اإللكترونية بسيولة ويسر وىذا الدليل عبارة عن فيديو

 -التعرف عمى مقترحات تحسين التعمم النشط.

تعميمي يصف مراحل وعمميات التعامل مع نظام إدارة المحتوى

 -التعرف عمى أىداف التعمم الذاتي (الفردي).

حيث يعتبر ذلك بديال عن تدريب أعضاء ىيئة التدريس والطالب

 -تحديد أسس التعمم الذاتي (الفردي).

توفي اًر لموقت والتكمفة.

 -التعرف عمى األسس الفمسفية لمحقائب التعميمية.

خامسا :مرحمة التقويم

 -التعرف عمى األسس التربوية لمحقائب التعميمية.

تم تقويم المقرر من خالل عرضو عمى مجموعة من

 -التعرف عمى األسس النفسية لمحقائب التعميمية.

المحكمين المتخصصين في مجال تقنيات التعميم وطرق تدريس

 -إعداد السيناريو التعميمي

الرياضيات وذلك قبل إتاحتو لالستخدام من قبل الطالب ثم تم

السيناريو التعميمي ىو خطة مبدئية تحدد مقترح نموذجي

تقويم البرنامج في نياية فترة التدريس لممحتوى المحدد من قبل

إلنشاء وتطوير المقرر بناء عمى معايير واجراءات التصميم

الطالب لرصد انطباعاتيم حول التعمم اإللكترونية والوقوف عمى

التعميمي الجيد ،ويحدد السيناريو التعميمي كيفية تصميم المقرر

المشكالت التي صادفت تنفيذ بيئة التعمم الجديدة كما يستند

اإللكتروني وعناصر المحتوى وكيفية العرض والمواصفات لكل

التقويم أيضا إلى تقرير عضو ىيئة التدريس القائم بتدريس المقرر
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عن مدى صالحية واالستفادة من بيئة التعمم اإللكتروني موضوع

التذكر )10( ،فقرات من مستوى الفيم )10( ،فقرة من مستوى

الدراسة .

التطبيق.

ثانياً  :االختبار التحصيمي

التجريب االستطالعي لالختبار
تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية من طالب

 تحديد اليدف من االختبارىدف االختبار التحصيمي إلى قياس التحصيل المعرفي

البكالوريوس في الرياضيات بجامعة نجران في الفصل الدراسي

لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة لمحتوى المادة العممية

األول من العام الجامعي 1434ىـ 1435 /ىـ وعددىا ( )8طالب

لمقرر طرق تدريس الرياضيات عند المستويات التالية (التذكر،

وذلك لتحديد معامالت الصعوبة لمفردات االختبار ،تحديد

الفيم ،التطبيق) ،وذلك لمعرفة فاعمية بيئة التعمم اإللكترونية في

معامالت التمييز لمفردات االختبار ،حساب معامل ثبات

تحصيل مقرر طرق تدريس الرياضيات.

االختبار ،حساب زمن االختبار ،ومعرفة مدى وضوح تعميمات

 -تحديد نوع مفردات االختبار

االختبار ومعاني مفرداتو.
تحديد معامالت الصعوبة لمفردات االختبار

تمت صياغة مفردات االختبار التحصيمي تبعاً لقواعد
االختبار الموضوعي ،ولقد اشتمل االختبار عمى عدة أنواع ،مثل

تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة من مفردات االختبار

االختيار من متعدد ،الصح والخطأ ،أسئمة قصيرة  .وتغطي أسئمة

عن طريق حساب المتوسط الحسابي لإلجابة الصحيحة،

االختبار التحصيمي مستويات األىداف (التذكر ،الفيم ،التطبيق).

باستخدام المعادلة التالية:

وقد بمغ بصورتو األولية ( )45فقرة.

رن= (-1

 -وضع تعميمات االختبار:

ن

ن–1

) مج ص خ
ع2

وقد تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات االختبار التحصيمي

عند وضع تعميمات االختبار تم مراعاة ما يمي:
 -وضوح التعميمات .

ما بين ( )0.83 – 0.16ويعتبر السؤال (المفردة) مقبوالً إذا

 -صياغة التعميمات بعبارات قصيرة .

تراوحت قيمة معامل الصعوبة لو بين (،[22] )0.85 – 0.15

 -كتابة التعميمات في مقدمة االختبار .

كون المفردة التي يقل معامل الصعوبة ليا عن  0.15تكون

 -عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى المحكمين:

شديدة الصعوبة ،والمفردة التي يزيد معامل الصعوبة ليا عن
 0.85تكون شديدة السيولة .

بعد صياغة أسئمة االختبار وتعميماتو في صورتو المبدئية،

تحديد معامالت التمييز لمفردات االختبار حيث تم حساب

تم عرض ىذه الصورة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين
في ىذا المجال إلبداء آرائيم ووجية نظرىم ،مؤلفة من أعضاء

معامل التمييز لكل سؤال (مفردة) من أسئمة االختبار كاآلتي:

ىيئة التدريس المختصين في المناىج وطرق التدريس وفي القياس

 -ترتيب درجات الطالب من األعمى إلى األدنى .

والتقويم وتقنيات التعميم ،وطبقاً لمالحظات المحكمين أعيد النظر

 تقسيم الدرجات إلى مجموعتين %50 :تمثل الدرجات العميا، %50تمثل الدرجات الدنيا.

في االختبار مرة أخرى وعدلت بعض فقراتو في ضوء آراء
المحكمين وحذفت بعض الفقرات ،وبذلك أصبح االختبار يتكون

 -تحديد عدد الطالب المذين أجابوا إجابة صحيحة في كل

بصورتو النيائية من ( )37فقرة من نوع االختيار من متعدد وصح

مجموعة عن كل مفردة عمى حدة من خالل تطبيق المعادلة:
معامل التمييز = س ع  -س د

وخطأ وأسئمة مقالية قصيرة ،بحيث تضمن ( )17فقرة من مستوى

 1/ 2ن
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ويقبل السؤال إذا لم يقل معامل تمييزه عن  [23]0.30وقد

حساب معامل ثبات االختبار

تراوحت معامالت التمييز ألسئمة االختبار بين ()0.88 – 0.33

لحساب معامل الثبات تم استخدام معادلة كودر ريتشاردسون

 .مما يدل عمى أن القدر التمييز ألسئمة االختبار مناسبة .

 ،)KR-20( 20ألنيا أكثر شيوعاً في تقدير الثبات ،وقياس
مدى االتساق الداخمي لمفقرات.
جدول 1

بيانات معامل ثبات االختبار التحصيمي
مجـ ص خ

ن

2796

63

ويتضح من الجدول رقم (  ) 1أن معامـل الثبـات ، 47.0

ع2

رن

69723

47.0

وبتطبيق المعادلة كان متوسط زمن االختبار  120دقيقة

وىي قيمة دالة عند مسـتوي  4741وتـدل عمـى أن االختبـار عمـى

وىو زمن مناسب ألداء االختبار ].[24

درجة مناسبة من الثبات والتجانس .

 .5نتائج الدراسة

 -حساب زمن االختبار

الفرض األول:
والذي ينص عمى  :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند

تــم حســاب الــزمن المناســب لالختبــار عــن طريــق حســاب
متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية:

مستوى ( )0.05بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية

زمن االختبار = زمن أسرع طالب في اإلجابة ( + )22زمن أبطأ طالب في اإلجابة () 22

في التطبيق القبمي والبعدي في اختبار التحصيل ،وذلك بعد

2

التعمم من خالل بيئة التعمم اإللكترونية لصالح القياس البعدي.
جدول 2

نتائج القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي
المتوسط
قبمي

بعدي

8885
39853

الفرق بين المتوسطين

ت

36868

57891

من خالل استق ارء النتائج الواردة في الجدول رقم ( )2الذي

الختبار التحصيل المعرفي لصالح القياس البعدي ،ومن ثم

يوضح نتائج القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ،يتضح

يمكن قبول الفرض األول والذي يثبت فاعمية بيئة التعمم

ارتفاع المتوسط الحسابي لنتائج التقويم البعدي عنو في نتائج

اإللكترونية في اكساب وتحسين نتائج الطالب التحصيمية

التقويم القبمي وذلك عند اإلجابة عمى االختبار التحصيمي،

بالنسبة لممقرر الدراسي (طرق تدريس الرياضيات).

ويرجع الباحثان ىذه النتيجة إلى أثر التعمم من خالل بيئة التعمم

الفرض الثاني:

اإللكترونية؛ فعند حساب قيمة ت وجد أنيا دالة عند مستوى

والذي ينص عمى :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( )0.05وذلك بمقارنتيا ب قيمة ت الجدولية ،مما يعنى وجود

( )0.05بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط

فرق ذا داللة احصائية عند مستوى ( )0.05بين متوسط

درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي في

درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبمي والبعدي

اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية.
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جدول 3

نتائج القياس البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة

المتوسط
46878
36854

من خالل استقراء النتائج الواردة في الجدول رقم ) )3الذي

الفرق بين المتوسطين

ت

4824

5862

التنظيم الجيد لممحتويات اإللكترونية يعطى المتعمم الفرصة

يوضح نتائج القياس البعدي لممجموعة التجريبية والمجموعة

الستيعاب أسيل وأسرع وكذلك في استرجاع المعمومات.

الضابطة ،يتضح ارتفاع المتوسط الحسابي لنتائج التقويم

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة الواردة في

البعدي لممجموعة التجريبية عنو في نتائج التقويم البعدي

الدراسة الحالية حيث بينت نتائج دراسة عثمان ] [17فاعمية

لممجموعة الضابطة وذلك عند االجابة عمى االختبار

برنامج تدريبي مقترح لتمية التحصيل المعرفي وميارات تصميم

التحصيمي ،ويرجع الباحثان ىذه النتيجة إلى أثر التعمم من

المقررات اإللكترونية القائمة عمى الشبكة العنكبوتية لدى

خالل بيئة التعمم اإللكترونية؛ فعند حساب قيمة ت وجد أنيا

أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بجامعة القاىرة .كما

دالة عند مستوى ( )0.05وذلك بمقارنتيا ب قيمة ت الجدولية،

بينت نتائج دراسة السيد ] [18فاعمية المقرر إلكتروني في تنمية

مما يعنى وجود فرق ذا داللة احصائية عند مستوى ()0.05

التحصيل المعرفي وميارات طمبة الدراسات العميا بقسم

بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في

تكنولوجيا التعميم عمى استخدام برامج إدارة التعميم الرقمي

القياس البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح المجموعة

(موودل) بكمية التربية بجامعة بنيا .كما اتفقت مع دراسة

التجريبية ،ومن ثم يمكن قبول الفرض األول والذي يثبت فاعمية

عاشور ] [19التي أكدت فاعمية برنامج موودل ) (Moodleفي

بيئة التعمم اإللكترونية في اكساب وتحسين نتائج الطالب

اكتساب ميارات التصميم ثالثي األبعاد والتحصيل المعرفي

التحصيمية بالنسبة لممقرر الدراسي (طرق تدريس الرياضيات).

ليذه الميارات لدى طمبة تكنولوجيا التعميم بالجامعة اإلسالمية

مناقشة نتائج الدراسة:

بغزة.

يتضح من خالل عرض نتائج المعالجات االحصائية التحقق

التوصيات

من فعالية بيئة التعمم اإللكترونية في تنمية التحصيل الدراسي

توصي الدراسة بالتالي:

لطالب قسم الرياضيات بمقرر طرق تدريس الرياضيات ،ويمكن

 -ضرورة تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات لمقيام إنتاج

أن يعزي ىذه الفعالية إلى أسباب منيا:

المقررات اإللكترونية وخاصة مع ظيور العديد من البرامج التي

المرونة التي تقدميا بيئات التعمم اإللكترونية والتي تتغمب بيا

يسيل عمى عضو ىيئة التدريس التعامل معيا.

عمى ظروف المكان والزمان بما يتناسب مع ظروف المتعمم

 -دمج أنماط التعمم اإللكتروني الشبكي (المتزامن وغير

بالجامعات السعودية.

المتزامن) لالستفادة من الجمع بين النمطين معاً في التعمم.

عرض المحتوى بشكل أكثر جاذبية واتاحتو لفترات أطول مما

 -إنتاج قاموس لمرياضيات يعالج إلكترونياً ويتم االستفادة بو

يعطي الفرصة لممتعمم من إعادة دراسة المقرر أكثر من مرة

بشكل مباشر في تدريس الرياضيات.

بأوقات مختمفة وأيضاً التفاعل الذي أتاحتو بيئة التعمم

تدريب الطالب عمى التعمم والتفاعل ضمن بيئات التعمم

اإللكترونية تزيد من دافعية عممية التعمم.

اإللكترونية كجزء من متطمبات التعمم اإللكتروني.
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 -ضرورة اعتراف واعتماد المؤسسات والجيات الحكومية

] [8الجزار ،منى محمد ،عصر ،أحمد مصطفى ()2009

بالشيادات التي تمنح من خالل برامج التعمم اإللكتروني سواء

تصميم بيئة تعميمية قائمة عمى نمط التدريب المدمج

لمتعمم الجامعي أو فوق الجامعي.

لتنمية ميارات استخدام نظم إدارة بيئات التعمم اإللكترونية

لدى اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم .مستقبل التربية

المراجع

العربية  -مصر ،مج  ،16ع  ،60ص .ص .62- 9

أ .المراجع العربية

] [1الموسى ،عبداهلل بن عبد العزيز (1423ىـ) التعميم

] [9محمد ،إسالم أحمد ( )2010بيئات التعمم اإللكترونية،

اإللكتروني مفيومة ..خصائصو ،فوائده ،عوائقو ،ورقة

الواقع والمأمول .مجمة كمية التربية ،كفر الشيخ ،ع،1

عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل في الفترة -16

مج ،1ص .ص .143-122

1423/8/17ىـ جامعة الممك سعود.
] [2الفار ،إبراىيم،

وشاىين ،سعاد

] [17عثمان ،آيات محمد محمود ( )2012فاعمية برنامج

( )2001المدرسة

تدريسي مقترح لتنمية ميارات تصميم المقررات اإللكترونية

اإللكترونية  E-Schoolرؤية جديدة لجيل جديد .بحث

القائمة عمى الشبكة العنكبوتية لدى أعضاء ىيئة التدريس

قدم في المؤتمر العممي الثامن لتكنولوجيا التعميم عن

والييئة المعاونة بجامعة القاىرة .رسالة ماجستير غير

المدرسة اإللكترونية ،القاىرة :كمية البنات ،جامعة عين

منشورة ،معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة.

شمس.

] [18السيد ،نبيل ( )2011فاعمية مقرر الكتروني لتنمية

] [3سالم ،أحمد محمد ( )2004تكنولوجيا التعميم والتعمم

ميارات استخدام نظام موودل ( )Moodleلدى طالب

اإللكتروني .الزقازيق :مكتبة الرشد.

الدراسات العميا وأثره عمى التحصيل المعرفي والدافعية
لإلنجاز .كمية التربية النوعية ،جامعة بنيا ،مصر.

] [4الخميفة ،ىند بنت سميمان ( )2003االتجاىات والتطورات
الحديثة في خدمة التعميم اإللكتروني دراسة مقارنة بين

] [19عاشور ،محمد إسماعيل نافع ( )2009فاعمية برنامج

النماذج األربع لمتعميم عن بعد .ندوة مدرسة المستقبل .

موديول في اكتساب ميارات التصميم ثالثي األبعاد لدى

كمية التربية  -جامعة الممك سعود.

طمبة تكنولوجيا التعميم بالجامعة اإلسالمية .رسالة

] [5إطميزي ،جميل أحمد سالم ( )2006نظام مرن إلدارة التعميم
اإللكتروني من أجل دعم التعميم في الجامعات التقميدية
والمفتوحة

.متوفر

عمى

اإلنترنت

http://etsiit.ugr.es/usuarios/jamil/abs.htm

ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
] [20الخميفة ،ىند بنت سميمان ( )2006توظيف تقنيات ويب

 2.0في خدمة التعميم والتدريب اإللكتروني .المؤتمر
التقني السعودي الرابع لمتدريب الميني والفني ،الرياض
المممكة العربية السعودية.

] [7الجزار ،منى محمد ( )2008أثر اختالف نظم التفاعل
عبر بيئة التعمم اإللكترونية في تحقيق بعض نواتج التعمم

] [21األحمدي ،أميمة حميد مبارك (1430ىـ) فاعمية التعميم

لدى الطالب المعممين واتجاىاتيم نحو استخداميا،

اإللكتروني في التحصيل واالحتفاظ لدى طالبات العموم

مستقبل التربية العربية ،مصر ،المجمد  ،14العدد ،51

االجتماعية بكمية التربية بالمدينة المنورة ،المدينة المنورة،

ص .ص .410 - 369

كمية التربية بجامعة طيبة ،رسالة دكتوراه غير منشورة.
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THE EFFECTIVENESS E-LEARNING
ENVIROMENT DESIGN IN STUDENT'S
ACHIEVEMENT OF MATHMATICAL
TEACHING METHODS COURSE AT
NAJRAN UNIVERSITY ACCORDING TO
E- LEARNING REQUIREMENT
MOHAMMED ALI AL-SHEHRY

MOHAMMED MOHAMMED EBIED

NAJRAN UNIVERSITY

Abstract_ The current study aimed at providing a suggested E-learning
environment to measure its impact on the development of academic achievement
for the mathematical teaching methods course for students at Najran University.
To achieve the aim of the study, the researchers deliberate to develop an elearning environment that is managed by content management system for seventh
level students in Mathematics Department in faculty of Arts and Sciences at the
Najran University. The researchers chose a purposive sample from Math's
department students, the sample are (14) students and divided into two groups,
one experimental and the other is control group. The study found that
experimental group students has gain high score in the achievement test than the
control group students, which indicating the effectiveness of e-learning
environment in the development of academic achievement for the mathematical
teaching methods course at Najran University.
Keywords: E-learning - E-learning environment - Academic achievement mathematical teaching methods - Najran University.
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