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Abstract
MOODLE offers a technological solution to the development of multi
sensual learning environments which comprise a wide variety of functions for
developing learning materials and managing the learning process. The
purpose of this study is to check the effect of the MOODLE on science
studies, on the learning process in Junior Secondary Schools and on the
students' achievements. The population of the study includes 84 regular eight
grade Junior Secondary School students – 40 girls and 44 boys -from a
school in the north of Israel. This is a "Mixed Methods' Research" using
quantitative "Quasi Experiment" research methods and qualitative research
methods based on "grounded theory", with six of the 84 participating students
having been interviewed.
The research findings show that the experiment group achieved better scores
than the control group in the final exam, which summed up the studied
material, as well as in the final mark. It was also shown that the MOODLE
made learning enjoyable and improved the learning process. This research
shows that Moodle is an effective tool in the classroom since it enhanced the
achievements of the students who participated in the research while at the
same time enabled them enjoy the learning experience.
The advantages of MOODLE: Multi sensual approaches, unlimited
accessibility, relevance, heterogeneous learning environment, were perceived
by the students as instrumental to their success.
Keywords: moodle, ICT learning environments, science studies in junior
secondary schools, distance learning.

תקציר
 הנה אחת ממערכות ניהול למידה והוראה המהוות פתרוןMoodle-מערכת ה
 מטרת המחקר הנוכחי היא.טכנולוגי לפיתוח ולבניית מרחבי למידה מתוקשבים
 על ההישגים ועל תהליך הלמידה,Moodle לבדוק את השפעת השימוש במערכת
,(Creswell, J. 2003) " שיטת המחקר הנה "משולבת.'בהוראת "מדעים" לכתה ח
 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי:ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
 האוניברסיטה הפתוחה: רעננה,( י' יאיר )עורכים,ורוד- ו' זילבר, י' קלמן, נ' גרי, א' כספי,אלקלעי-י' עשת
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הכוללת מתודת מחקר כמותי "דמוי ניסוי" ) (Quasi-Experimentעם מתודת
מחקר איכותני .שאלת המחקר הכמותי :האם שילוב מערכת ניהול הוראה
 Moodleבלימודי מקצוע "מדעים" בכיתה ח בחטיבת הביניים משפיע על הישגים
לימודיים? שאלת המחקר האיכותני :כיצד תופסים תלמידים בחטיבת הביניים
את שילוב מערכת ניהול הוראה  Moodleבשיעור?
המדגם במחקר הינו מדגם "נוחות" הכולל  84תלמידים ,מהם  40בנות ו44-
בנים ,שלמדו בכיתה ח' רגילות ,בחטיבת ביניים בצפון הארץ .לא נמצא הבדל
משמעותי בנתוני הרקע של קבוצת הניסוי לעומת נתוני הרקע של קבוצת
ההשוואה .המורות שלימדו את קבוצות המדגם הינן מורות במדעים בעלות ותק
והשכלה דומים מאוד )בעלות ותק של  22ו 24-שנים ותואר שני( .במחקר נעשה
שימוש בשני מבחני הישגים לצורך איסוף נתונים כמותיים :מבחן מוקדם
) (Pre-testכדי לגלות את הידע המוקדם של הנחקרים בנושא; ומבחן סופי
)) (Post-testמיצב פנימי( בסיום יחידת הלימוד .לצורך ראיון נבחרו למחקר
האיכותני ,באופן אקראי ,שישה תלמידים מתוך שתי קבוצות הניסוי ,שלושה
תלמידים מכל קבוצת ניסוי.
מתוצאות מבחן ה) Post test-לוח מספר ,(1עולה שקיים הבדל מובהק בין
קבוצת ניסוי ובין קבוצת השוואה מבחינת הציונים לאחר לימוד החומר
) .(t(79.96, 0.95)=3.350, p<0.01ההבדל בממוצע הציונים בין קבוצת הניסוי
לבין ממוצע ציוני קבוצת ההשוואה הוא ב 11.22-נקודות ,שהינו שיפור של
 17.4%בהשוואה לממוצע הציונים בקבוצת ההשוואה.
לוח  .1תיאור הבדלים בין קבוצת ניסוי
לבין קבוצת השוואה בציונים לאחר לימוד החומר
משיבים

ממוצע

ס.ת.

סוג קבוצה
קבוצת ניסוי

42

75.67

16.52

קבוצת השוואה

42

64.45

14.06

הבדל
**T=3.350
*P<0.05, **P<0.01

מחלק המחקר האיכותני עולה שמכלול היתרונות של ה Moodle-כסביבת
הלמידה המתוקשבת ,הפכו את הלמידה לחווייתית ,ושיפרו את תהליך הלמידה.
מחקר זה הראה ששילוב מערכת ניהול הוראה ולמידה  Moodleתורם לשיפור
הישגים לימודים וללמידה יעילה וחווייתית לתלמידים .מכלול היתרונות של
ה :Moodle-למידה מגוונת ורב חושית ,נגישות גבוהה ללא מגבלת זמן ומקום,
רלוונטיות ,סביבה מותאמת לשונות לומדים ,נתפסים על ידי התלמידים כסיבות
להצלחה לשיפור הישגים.
מילות מפתח :סביבת למידה מתוקשבת ,מערכת ניהול הוראה ולמידה ,Moodle
לימודי מדעים בחטיבת ביניים ,למידה מרחוק.
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