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  :مقدمة
دمھا  والفوائد للتسھیالت نتیجة یوم بعد یوما اإلنسان حیاة في التقنیة استخدام تزاید لقد  التي تق

ي  لإلنسان التقنیات ھذه ع  ف اة،  مجاالت  جمی وفر  فھي  الحی ت  ت سھل  الوق ى  وت سان التواصل   عل  اإلن
یم  ولیس والمكان، للزمان حدود نبدو باآلخرین واالتصال د  إال التعل ذه  أح ي   ھ ت  المجاالت الت  دخل

 .ووسائلھا أجزائھا جمیع في التقنیة
ن صیاغة   البحث  یستلزم والتكنولوجیا المعارف في الیومي التطور حجم أن خافیًا یعد ولم  ع

دة  ات  جدی یم  لعملی تعلم  التعل سھم  وال ي  ت سایرة  ف ة  المؤسسات  م ن  ال للتطور  التعلیمی وجي وتمك  تكنول
تعلم  ن  الم یم  م سھ  تعل دى  نف اة  م د  .الحی تعلم  ویع ي  ال د  اإللكترون ك  أح صیغ  تل ذي  ال ة   وال  شھد كثاف

د  من أجل التعلم ذلك نواتج إلى الماسة الحاجة بسبب وخارجھا التربویة النظم داخل بھ باالھتمام  رف
ات  استغالل  مجرد  لیس فھو تربویًا، المؤھلة العاملة بالقوى العمل سوق ة   لإلمكان ة الحدیث ي  التقنی  ف

روة  یعتبر بل المتعلمین، إلى الدراسیة والمادة المعرفة وتقدیم توصیل ت  ث اة   أدخل ى الحی دثت  إل  وأح
  ).٣، ٢٠١٣نادر شیمي، (األصعدة مختلف على فیھا تحوالت

ن                     ددة م ن وسائط متع ا م ا یلحق بھم ت وم ي الحاسب واإلنترن ة ف وُتعد تقنیة المعلومات ممثل
ین   أنج  ة ب شروعات تعاونی ي م ل ف ن العم ث یمك ة، حی ة الثری ة التعلیمی ذه البیئ وفیر ھ ائل  لت ح الوس

صال       الل االت ن خ م م وعات تھمھ رفتھم بموض وروا مع ن  أن یط ة یمك ة، فالطلب دارس مختلف م
  .بأصدقاء وخبراء لھم االھتمامات نفسھا

ستحدثات التكنو     م الم ن أھ ت الحاضر م ي الوق ت ف ة  إن شبكة االنترن ري عملی ي تث ة الت لوجی
دیو،                 ة، وفی ة ومتحرك الم ثابت ن أف ة، م ة الحدیث م الوسائط التعلیمی التعلیم والتعلم، فھي تتضمن معظ
یط      ن وس ر م ین أكث ق التكامل ب ذلك تحق ي ب وات فضائیة، وھ ون، وقن وتیة، وتلیفزی سجیالت ص وت

ر  تعلیمي في وقت واحد، ومن ثم تكمن قوة شبكة االنترنت في قدرتھا عل     ي الربط بین األشخاص عب
د            تعلم ویمت ن فرص ال د م ا یزی ذه التكنولوجی مسافات ھائلة ومصادر معلوماتیة متباینة،  فاستخدام ھ

  . بھا إلي مدي أبعد من نطاق المدارس 
دیث  تعدیل في المرونة :منھا عدیدة بمزایا اإللكتروني التعلم ویتمیز وى التعلیمي،   وتح  المحت

ي  التفاعل المتضمنة  عملیات وتتیح التعلم عملیة في المشاركین قبل من إلثراءوا للتوسیع والقابلیة  ف
اح  وھو وتصنیفھا، األفكار ونقل تبادل التعلیم من النوع ھذا وفر  مت ذلك   ومت ا ب دود  متخطی زمن  ح  ال

اة  فیھ ویتم .والمكان روق  مراع ة  الف ین  الفردی ة،  ب تنتاج  استراتیجیات االستقراء   وینمي  الطلب  واالس
اء  ستدالل واال ھ  أثن ع  تفاعل شطة  م ة،  األن ا  التعلیمی سعى  كم تعلم  ی ى   ال ي إل ق  اإللكترون داف  تحقی  أھ

ة  الحدیثة وإكساب  التقنیات استخدام خالل من التعلمیة التعلیمیة العملیة في متنوعة ین  الطلب  والمعلم
ارات  ف  مھ ا  توظی ات،  تكنولوجی شجیع  المعلوم ة  وت ان   التواصل  عملی ین أرك ة  ب ة الت العملی  علیمی
  )٦٥، ٢٠٠٨نبیل عزمي، . (  المحلي والمجتمع والطلبة والجامعة البیت مستوى على التعلمیة

ي                 ة ف ذه التقنی ت، وشھدت ھ ي مع ظھور شبكة االنترن یم اإللكترون وقد ظھرت الحاجة للتعل
یلة         ت الوس ت كان دایات االنترن ي ب سھا، فف شبكة نف ور ال ع تط ا م ورا ملموس رة تط سنوات األخی ال

ي      الم ل ف وجي الھائ ستخدمة في التعلیم اإللكتروني مقتصرة على النص فقط ولكن مع التطور التكنول
ة وشمولیة،           ر دینامكی ات أكث ي لتتحول لبیئ تقنیات االنترنت تغیرت النظرة التقلیدیة للتعلیم اإللكترون

سریعة لال          ة الوصول ال ت  یضاف إلى ذلك التطور الحاصل في تقنیات االتصاالت وتغلغل خدم نترن
سار             ر م ي تغیی عبر خطوط المشتركین الرقمیة عالیة السرعة، و بذلك  لعب االنترنت دورًا رئیسًا ف

  .المؤسسة التربویة بجمیع عناصرھا 
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ي  التعلم مكونات أھم من التعلم إدارة نظم وتعتبر ة  فھي  . اإللكترون ة مسؤولة   منظوم  متكامل
ن  ة  إدارة ع ة  العملی ة  التعلیمی ر  اإللكترونی شبكة  عب ة  ال ات،  العالمی ذه  للمعلوم ة تتضمن   وھ  المنظوم

ول  سجیل،  القب سجیل  والت ي  والت واد  ف ذه  وإدارة الدراسیة،  الم واد،  ھ ات،  الم م   والواجب ة تعل  ومتابع
  ).٧، ٢٠٠٨ریما الجرف، (النھائیة الشھادات واستخراج االختبارات وإدارة الطلبة،

ة        ا یعرف بأنظم ى م ي  إل تعلم االلكترون تعلم  ویحتاج ال ھ      ) LMS( إدارة ال ق علی ا یطل أو م
ي    تعلم االفتراض ات ال م بیئ ا اس اد    ) VLE(أحیان ة األبع ة ثالثی ات تخیلی ل بیئ رامج تمث ا ب باعتبارھ

ري       سده ، وی یة تج صیات افتراض ار شخ ا ابتك ستخدم لھ ستطیع الم د اهللا   ( ی ابس ؛ عب د اهللا الھ عب
دري ،  ل   )  ٦٩ : ٢٠٠٠الكن ة  تعم ذه األنظم ضع   أن ھ ث ی ة بحی ة التعلیمی زز للعملی ساند ومع كم

ا              اك غرف ا أن ھن ع النظام كم ي موق ات ومصادر ف المدرس المواد التعلیمیة من محاضرات وامتحان
ادة الدراسیة أي أن                  ة للم ة المدعم دمات اإللكترونی ن الخ ا م ة، وغیرھ للنقاش وحافظة ألعمال الطلب

سھل      أنظمة إدارة التعلم تساعد في تخزین محتوي الم         ا ت ا أنھ ا كم ا وإدارتھ قررات الدراسیة إلكترونی
رامج        ك الب ررات الدراسیة، وإدارة سجالت      :إدارة عملیة التعلم، ومن خصائص تل دیم المق شر وتق ن

ة             دیات حواری ق منت ن طری الطالب ومتابعة أنشطتھم، وإمكانیة التواصل بین الطالب والمدرسین ع
  .خاصة، ونشر االمتحانات وتقییمھا 

رى  یفس وآخرون   وی ي     ) Cavus ,et, al., 2006: 39(  ك تعلم االلكترون ة إدارة ال أن أنظم
ث اإلدارة ، وإیصال           ن حی ت م ى شبكة االنترن ة عل تزود المؤسسات التعلیمیة ببیئات تعلیمیة متكامل

ة    ة التعلیمی ن الناحی الب م ة الط ذلك متابع ستفیدین ، وك ررات للم ة  . المق ر ألنظم ب ینظ ي الغال وف
  .لم االلكتروني على أنھا من أھم عناصر أي برنامج تعلیمي على شبكة اإلنترنت التع

و         إن أوزنویولی الب ، ف د للط ن فوائ ھ م ا تقدم ي وم تعلم االلكترون ة ال ة أنظم را  ألھمی ونظ
ن          )  Uzunboylu , et . al, 2006( وآخرین   ي أي مجال م یم ف سر للطالب التعل ا تی رون أنھ ی

ك           المجاالت طبقا لقدرات   ب یمتل ر ؛ فكل طال شكل كبی ین ب سا مھم ان لی ت والمك اتھم ، فالوق ھم وإمكان
الدخول على اإلنترنت یستطیع الوصول إلى المعلومة ، كما یستطیع اقتسام المعرفة مع اآلخرین من   

  . خالل البیئة التفاعلیة التي یوجدھا ھذا النوع من التعلیم 
اطي ،              د الع د ؛ وعب اطي ، محم یم     ) ٣٧ : ٢٠٠٩( حسن  ویذكر عبد الع أن مؤسسات التعل ب

تعلم                ا ال ة ومنھ ستحدثات التكنولوجی ف الم ي توظی رة ف سئولیة كبی ا م رة علیھ ة األخی العالي في اآلون
ة        و تنمی ة ھ ذه المھم ي ھ ا ف روط نجاحھ ن ش رط م م ش ل أھ ة ولع ة التعلیمی ي العملی ي ف االلكترون

  .یحقق الھداف التعلیمیة لھذه المؤسسات وتدریب العنصر البشري القادر على توظیفھا ؛ بما 
ن          د أشار كل م ا سبق فق ى م دا عل ر  " وتأكی سي  " ، و  ) Miller , 2001" ( میلل " و " دی

سون  ام " ، و  ) Descy & Johnson , 2007" ( جون سلي " و " كونینغ " ( بیلنج
Cunningham & Billingesly , 2005 : 2 -18 (      ین أنف ام المعلم ة قی ى أھمی سھم بتصمیم  إل

  . وتنفیذ مقرراتھم من خالل استخدام المستحدثات التكنولوجیة
ري   د  " وی رون  محم ة      )٧٤٧ ، ٢٠٠٨" ( الدسوقي وآخ رامج منظم ن إجراء ب د م ھ الب ، أن

ي               ة ف ستحدثات التكنولوجی ات الم ستمر لتطبیق لتنمیة المعلمین مھنیا ، حتى یمكنھم متابعة التطور الم
ن       مجال التعلیم ، حیث ی     ة م ة والمھاری ھ المعرفی ھ وقدرات حقق ھذا تمكین المعلم من استخدام إمكانیات

سھیل            ة ، وت ادة المتعلم ق جودة الم وتحسین  خالل توظیفھ للمستحدثات التكنولوجیة المتاحة لھ لتحقی
  .عملیة التعلم لدى المتلقي

یم   في التعلم   لم تغب المملكة العربیة السعودیة عن مواكبة التطور الحاصل    ي والتعل اإللكترون
ي    عن بعد وكانت السباقة في تأسیس عمادات     ومراكز خاصة بالتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بعد ف
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ة     ة              . كل الجامعات الحكومیة واألھلی ة العربی ي المملك ات ف اقي الجامع ة القصیم شأنھا شأن ب وجامع
ن ب      یم ع ي والتعل یم      السعودیة حیث تم إنشاء عمادة للتعلم اإللكترون س التعل ـرار مجل ة بقــ د بالجامع ع

اریخ       )  ھـ  ١٤٣٤/ ٧٤/ ٢٥(العالي رقم    ودة بت سبعین المعق ة وال ستھ الرابع ، ) ھـ ٩/١١/١٤٣٤(بجل
، )  ھـ ٢٥/١/١٤٣٥(وتاریخ ) ٣٣٣٠(والمتوجة بموافقة المقام السامي الكریم بالتوجیھ البرقي رقم  

ة    والتي سعت في بدایة نشأتھا إلى التعاقد مع أحد أن  د لجامع ظمة إدارة التعلم لیكون ھو النظام المعتم
ورد              بالك ب ع نظام ال ة القصیم م ي بجامع تعلم االلكترون ( القصیم بأكملھا ؛ وبالفعل تعاقدت عمادة ال

Blackboard (             دریب أعضاء ي ت د ف سعى بكل ج إلدارة التعلم االلكتروني ومذ ذلك الحین وھي ت
ارات ى  مھ ة عل دریس بالجامع ة الت ا  ھیئ ھ بم ھ وتوظیف ن إمكانات تفادة م ك لالس ام وذل تخدام النظ  اس

  . یحقق أھداف الجامعة في ھذا المجال 
 تتسم بالقوة التي التجاریة التعلم إدارة أنظمة أحد ( Black Board ) بورد البالك نظام ویعد

ع  كسر  خالل من متنوعة تعلیمیة فرصًا یقدم كونھ ق  الحواجز  جمی ي  والعوائ  مؤسسات تواجھ ال  الت
ة  المؤسسات من كثیرًا یساعد النظام ھذا أن كما والمتعلمین، التعلیمیة ي  التعلیمی یم   ف شر التعل وة  ن  بق

 )٢٤: ٢٠٠٦سعید، مزھر، آل(اإلنترنت طریق عن
از  بالك  نظام  ویمت ورد  ال تعلم  إلدارة ب دى  بوجود  ال اقش  منت ھ  تن صلة   ذات المواضیع  فی ال

ة  ة،  بالعملی زة  التعلیمی درس ا استالم  ومی ات  لم ة  لواجب دالً  الطلب ن  ب الھا  م د  إرس ي  بالبری ،  اإللكترون
ذلك  زة  الدردشة  غرف  وجود  وك ي  البحث  ومی صلة  ذات المواضع  ف المحتوى،  ال ذلك  ب وجود   وك
ب  ر  افتراضیة  قوال ة  لتغیی تعلم،  حاجة  حسب  الواجھ ة  الم نح  وإمكانی ب  م اء  الطال ة  انتق تعلم   طریق ال

 )٥٤: ٢٠١٤،  كفى بركات(المناسبة
ت و د  دراسة  بین ین  دیفی ر  أن ( David and Ben, 2007 ) وب م  أكث تعلم  إدارة نظ  ال

 .بالكبورد نظام ھو اإللكتروني استخدامًا
تعلم  إلدارة نظام" :ھو بورد بالك ونظام ن  ال ق  ع ت  طری ساعدة المدرسین   مصمم  اإلنترن  لم

 على المواد الدراسیة ماستخدا أو اإلنترنت طریق عن المقدمة المحاضرات في التفاعل على والطلبة
ى  باإلضافة  اإلنترنت، شاطات  إل ة  الن دریس  المكمل ادي  الصفي  للت اً ) الع ن (لوجھ  وجھ  نظام  ، ویمك

بالك  ورد  ال ن  المدرسین  ب دیم  م واد  تق دیات  الدراسیة  الم ات   الحوار  ومنت ى  والدردشة واالمتحان  عل
  الكثیر وغیرھا األكادیمیة الموارد توفیر إلى باإلضافة اإلنترنت

ي      فنظام البالك بورد ھو نظام إلدارة التعلم       ة ف ة التعلیمی اءة العملی  ومتابعة الطلبة ومراقبة كف
اج مؤسسة  (Subject-Based System)المؤسسة التعلیمیة دمات   Blackboard ، وھو من إنت للخ

 .Richard V التعلیمیة على الخط المباشر ومقرھا واشنطن العاصمة ، ویرى ریتشارد ف دراجان
Dragan     شبكات ر ال ة عب أن النظام مھد الطریق أمام المؤسسات لطرح برامجھا التعلیمیة والتدریبی

دیات الحوار و الدردشة                .  ررات الدراسیة و منت واد المق دیم م ن تق ورد المدرسین م الك ب و یّمكن ب
  .واالمتحانات القصیرة على اإلنترنت باإلضافة إلى الموارد األكادیمیة و غیرھا الكثیر

ستخدم          و ام الم ارات أم ن الخی امج   ( تأتي قوة ھذا النظام في تقدیم عدد م ف البرن ار  ) مؤل لیخت
ن أن             ب ، فضًال ع ن األزرار والقوال ة م ن نحو مائ ة م ة مكون دم مكتب منھا ما یناسب حاجتھ فھي تق

یح  . النظام یقدم أدوات تتیح للمتعلم التفاعل مع زمالئھ واالستفادة األكبر من إمكانیات الشبكة ھذا ویت
ي أي              النظام رر الدراسي خارج قاعة المحاضرات ف ع المق  فرص كبیرة للطلبة في أن یتواصلوا م

ھ أدوات متنوعة لإلطالع            ؤمن ل ذي ی ي ال ذا النظام االلكترون مكان وفي أي وقت وذلك من خالل ھ
ى التوا            سره باإلضافة إل ا بطرق می رر والتفاعل معھ تاذ    على محتوى المادة العلمیة للمق ع أس صل م

ة     ة متنوع ائل الكترونی رر بوس س المق ي نف سجلین ف ة الم ة الطلب رر و بقی ن أدوات  . المق ون م ویتك
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رة         سھولة كبی ة ب ة و تفاعلی ررات دینامیكی ووسائل تتیح ألعضاء الھیئة التدریسیة القدرة على بناء مق
ن القی  تمكن م ى ی سیطة و حت ة و ب ة مرن ررات بطریق ذه المق وى ھ ع إدارة محت ة م ام الیومی ام بالمھ

ال      شكل فع ة،          . للعملیة التعلیمیة ب ة متكامل ررات الكترونی اء مق رر بن تاذ المق ذا النظام ألس سمح ھ و ی
ن عرض           ھ م ات، ویمكن ة واإلعالن ال والوظائف المطلوب ادة واألعم ووضع مالحظات ومخطط الم

ع الطالب    األعمال الفصلیة واالمتحانات والنتائج أوًال بأول، ویسمح ھذا النظام    بالتواصل المباشر م
ة             ة والمعمم ة الموجھ ذ الحوار والرسائل االلكترونی تعلم      . من خالل نواف ة ال ع أنظم ن ربطھ م ویمك

ل        شكل متكام ة وب ذه األنظم ع ھ إن استخدام  .االلكترونیة األخرى ویسمح للطلبة واألساتذة بالتفاعل م
موقع للمقرر على االنترنت بدون توفر خبرة یسھل على األستاذ إنشاء   نظام إدارة التعلم بالك بورد

و . في البرمجة أرة      وكل ما یلزم ھ ى النظام واستخدام الف دخول إل رره،    (Point-Click)  ال اء مق لبن
ا النظام           ي یوفرھ سلة الت ات المتسل ن ألعضاء        . وإتباع التعلیم دریب یمك ن الت ل م ھ وبقلی الي فإن وبالت

دریس  ة الت ة ب   ھیئ ررات تفاعلی شاء مق سر إن رر     سھولة وی راء المق رة إلث صائص كثی افة خ  وإض
   )Griffin , 2006 : 49 ( .یوفرھا ھذا النظام 

ة             ضاء ھیئ سبة ألع ي بالن تعلم االلكترون ي إدارة ال ورد ف بالك ب تخدام ال ة اس د أھمی ولتوكی
ة      ضاء ھیئ ن أع ي تمك سیة الت تراتیجیات التدری رق واالس ن الط ث ع م البح ن المھ ان م دریس ك الت

  .ریس من التمكن من معارفھ ومھاراتھالتد
شوق      ) Strayer, Jeremy:2007( ویري  د الت ذي یول یم ال أن أفضل أنواع التعلیم ذلك التعل

ر              ة وكثی ن المحاضرات التقلیدی ل م ع قلی ة م للمعرفة ویجعل العملیة التعلیمیة أكثر متعة وأكثر حیوی
  .الطالب ال المعلم من المشاریع والقراءات واالطالع في تعلم یتمركز حول 

ى       ) ٢٠١٥: الخلیفة ، مطاوع ، ضیاء  ( ویري   د عل ي تعتم ة الت ن االستراتیجیات الحدیث أن م
تعلم      : استخدام التقنیات الحدیثة لتفعیل التعلم الرقمي     ي ، وإستراتیجیة ال تعلم االلكترون إستراتیجیة ال

  .تیجیة التعلم المقلوب وإسترا) الویب كویست ( المدمج وإستراتیجیة الرحالت المعرفیة 
وب  تعلم المقل د ال وس / ویع ذي   ) Flipped Learning( المعك دمج ال تعلم الم واع ال د أن أح

  ).Chipps( یستخدم التقنیة لنقل المحاضرات خارج الفصل الدراسي 
ھ               دیًثا وُیعرف بأن ي ظھرت ح دمج الت ي الم تعلم االلكترون وُیعد التعلم المقلوب كأحد أشكال ال

وذج ت  داد          نم م بإع سمح للمعل ة ت ت بطریق ة وشبكة اإلنترن ات الحدیث تخدام التقنی ى اس وي یرمي إل رب
ي            ا الطالب ف ع علیھ ن الوسائط، لیطل ا م الدرس عن طریق مقاطع فیدیو أو ملفات صوتیة أو غیرھ
منازلھم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسیبھم أو ھواتفھم الذكیة أو أجھزتھم اللوحیة قبل حضور     

دریبات        ال شاریع والت شات والم رة للمناق ت المحاض صص وق ین ُیخ ي ح ة  (درس، ف حذیف
  )٥٦،  2008السامرائي،

م سواء            ویتطلب تعلم الطالب عن طریق المقرر المقلوب مشاركة المتعلمین مسئولیة تعلمھ
دفعھ          م داخل القاعة الدراسیة أو خارجھا وتصمیم مواقف تشاركیة ذات عالقة بخصائص المتعلمین ت

ھ       ل       ) ٣، ٢٠١٥أكرم مصطفى،    (نحو ثقتھم فیما یتعلمون ي تمث تعلم االلكترون ارات ال إن مھ ھ ف وعلی
  أحد مخرجات التعلم التي یكتسبھا الطالب من خالل التعلم االلكتروني

شأن ،    ذا ال ي ھ د ف ي تفی تراتیجیات الت اط االس د أنم د أح وس یع تعلم المعك تخدام ال ل اس   ولع
داء       / كوسة  فالفصول الدراسیة المع   ع ابت المقلوبة ھي الفكرة الرائجة ھذه األیام والتي ینادي بھا الجمی

ة مایكروسوفت     Bill Gates" بیل غیتس " من  شركة العمالق سابق لل  المؤسس والرئیس التنفیذي ال
رى كل   Eric Mazu" إیرك مازو " و   عالم الفیزیاء الكبیر والتربوي ذي الشھرة العالمیة ، حیث ی

ین  التعّلم مھام  ھذا النوع من التعلیم مثاال لالبتكار التعلیمي المثیر الواعد ، حیث یتم قلبمنھما في  ب
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داد  الحدیثة واإلنترنت التقنیات باستغالل المعلم یقوم بحیث والمنزل ، قاعة المحاضرات درس   إلع ال
م  ومن في المنزل، المعلم شرح على الطالب لیّطِلع ،)فیدیو( مرئي شریط طریق عن ، وم  ث أداء  یق  ب

شطة  ي  األن ت  الت ة  فروضاً  كان ي  منزلی ا  الفصل ،  ف ھ  یعزز  م ة    فھم ادة التعلیمی  Bill Gates.( للم
Talks about flipped Learning. (   

ھو نموذج تربوي یرمي  ) التعلم المعكوس ( بأن الفصل المقلوب  ) ٢٠١٥سلیمان ،   ( ویري  
بكة اإلنتر  ة و ش ات الحدیث تخدام التقنی ى اس ق   إل ن طری درس ع داد ال م بإع سمح للمعل ة ت ت بطریق ن

ي أي              ازلھم أو ف ي من ا الطالب ف ع علیھ ن الوسائط، لیطل مقاطع فیدیو أو ملفات صوتیة أو غیرھا م
درس        ي حین   . مكان آخر باستعمال حواسیبھم أو ھواتفھم الذكیة أو أجھزتھم اللوحیة قبل حضور ال ف

ذا     . والتدریباتُیخصص وقت المحاضرة للمناقشات والمشاریع    ي ھ یا ف ویعتبر الفیدیو عنصرا أساس
ین      ا ب ھ م دیو مدت ى  ٥النمط من التعلیم حیث یقوم المعلم بإعداد مقطع فی ع     ١٠ إل شاركھ م ائق و ی دق

   .الطالب في أحد مواقع الـویب أو شبكات التواصل االجتماعي 
وب    صل المقل وم الف إّن مفھ ذا ف وس ( وھك تعلم المعك د )  ال ى ح ضمن إل ـتغالل  ی ر االس  كبی

صّمم                م ُی ة الحصة ث ي بدای م مستوى الطالب ف ّیم المعل ث یق اء الحصة ، حی م أثن ت المعل ل لوق األمث
ارات          ارف و المھ ت المع ن  . األنشطة داخل الصف من خالل التركیز على توضیح المفاھیم وتثبی وم

الي ت        نھم وبالت رین م ب للمتعث دعم المناس دُم ال شطتھم ویق ى أن شرف عل ّم ی م   ث ستویات الفھ ون م ك
  .والتحصیل العـلمي عالیًة جدًا، ألن المعلم راعى الفروق  الفردیة بین المتعلمین 

ین             / والفصول الدراسیة المعكوسة      ادة التفاعل واالتصال ب ي زی سھم ف ستطیع أن ت ة ت المقلوب
ي تحمل مسؤو          م وال  المتعلمین والمعلمین ، كما أنھا بیئة تعلیمیة تحفز مشاركة المتعلمین ف لیة تعلمھ

دلیل         یكون المعلم فیھا ھو ذلك الحكیم الواقف على المسرح والذي یعرف كل شيء ولكنھ المرشد وال
م     ن أھ ذاتي ، وم تعلم ال ر وال تعلم المباش ین ال ع ب تلط یجم م مخ ا تعل ن اعتبارھ ا یمك ین ، كم للمتعلم

   ) ٢٠١٥: حمدي : ( المقلوب ما یلي / ممیزات التعلم المعكوس 
 المعلمین مزیدا من الوقت لمساعدة الطالب وتلقي استفساراتھم  یمنح . 
  یضمن االستغالل الجید لوقت المحاضرة . 
  یبني عالقات أقوى بین الطالب والمعلم . 
  یمكن الطالب من إعادة الدرس أكثر من مرة بناءا على الفروق الفردیة بینھم . 
 لدراسي  یساعد على خلق بیئة للتعلم التعاوني في الفصل ا. 
  یساعد على تطبیق التعلیم النشط بكل سھولة . 
  یجعل المعلم یستغل الوقت داخل الفصل في التوجیھ والتحفیز والمساعدة . 
  یشج على االستخدام األمثل للتقنیة الحدیثة في مجال التعلیم . 
  یحول الطالب إلى باحث عن مصادر معلوماتھ . 
 ة التي تحدث بسبب التغیب عن المحاضرات یساعد الطالب على سد الفجوة المعرفی. 
  یساعد الطالب الذین یواجھون صعوبات مع اللغة المنطوقة للمحاضرة . 
  یجعل المحتوى قصیر وممتع وسھل االستیعاب . 
  یستطیع الطالب التعلم بالسرعة التي تناسبھم والمكان والزمان المالئمین . 
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 ء الخبرات ومھارات التواصل والتعاون بین  یعزز التفكیر الناقد والتعلم الذاتي وبنا
 .  الطالب 

وس        تعلم المعك ة ال ى أھمی د عل ي التأكی سابقة ف اث ال ن األبح ره م ع غی ث م ذا البح ق ھ ویتف
ة    ل دراس ة مث صیلیة والمھاری ب التح ة الجوان ي تنمی ة ودوره ف تراتیجیة حدیث یبس " كإس " ( ش

Chipps , 2013(  ة ى معرف ة إل دفت الدراس ي ھ ة ، والت دیوھات التفاعلی ف الفی ة توظی مدىفاعلی
بمدخل حل المشكالت بشكل جماعي في الفصول المقلوبة ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر دال      
ة ،                  ي الفصول المقلوب اعي ف شكل جم دخل حل المشكالت ب إیجابي لتوظیف الفیدیوھات التفاعلیة بم

د  " ودراسة  دفت إ   ) Herreid , 2013" ( ھری ي ھ ي       ، والت سابقة الت ائج الدراسات ال ة نت ى معرف ل
ي         د ف تعلم المعكوس یفی ى أن ال تناولت التعلیم باستخدام الفصول المعكوسة ، وقد توصلت الدراسة إل
ال                    م فع ى تعل ؤدي إل ا ی اعلي، مم تعلم التف شط وال تعلم الن ارات ال تنمیة مھارات حل المشكالت، ومھ

م ،        تعلم والمعل ة للم أعلى دافعی ل وقت وب سون  " ودراسة  بأق ي   ) Johnson ,2012" ( جون ، والت
ھدفت إلى معرفة أثر توظیف نموذج الفصول المعكوسة في تعلیم مقرر تطبیقات الحاسب من خالل        
لت            د توص ي ، وق صیل الدراس ستوى التح ى م أثیره عل دى ت ین ، وم الب والمعلم صورات الط ت

ا ساھم       الدراسة إلى أن الطالب والمعلمین یرون أن التعلم المعك       یمھم مم م وتعل ي تعلمھ د عل وس مفی
تعلم المعكوس ، ودراسة        اه ال ر إیجابي تج ارلو  " في تكوین أث ي   ) Marlowe ,2012" ( م ، والت

د              ھ بالضغوط ، وق ى التحصیل الدراسي وعالقت ھدفت إلى معرفة مدى تأثیر الفصول المعكوسة عل
ة    توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیا في التحصیل   صالح المجموعة التجریبی  الدراسي ل

تعلم      ر ال ى أث دل عل ا ی ضابطة، مم صالح ال ضغوط ل ستوى ال ان م ا ك وس، بینم تعلم المعك ع لل یرج
 .المعكوس في رفع مستوى التحصیل الدراسي، وخفض  مستوى الضغوط 

  :مشكلة البحث
ب   اصة وخ الحیاة جوانب مختلف على التكنولوجیا مجال في والتقدم التطور أثر لقد ي الجان  ف
ي ضوء   مباشر، بشكل التدریس واسالیب الطرائق مختلف التطور ھذا المس وقد التعلیمي، ذا  وف  ھ

دم  م  استجابت  التق ة  المؤسسات  معظ ا  إلدخال  التعلیمی ا  التكنولوجی ي  وتوظیفھ ة،   ف ة التعلیمی  العملی
ا  التكنولوجیا ھذه وأصبحت ن  تتضمنھ  بم ات  م ى  مقوم ن  درجة  عل ة  م ي  االھمی ة  ال ف ة التعلیمی  عملی

Mazur, Amber D , 2015, 20)( 
ع            ن خالل استقراء الواق ین م ورد یتب بالنظر إلى طبیعة العالقة بین التعلم المعكوس والبالك ب
ورد                      بالك ب ن نظام ال د ع ة المزی دریس لمعرف ة الت ن أعضاء ھیئ ر م دى كثی أن ھناك حاجة ماسة ل

ي أ   سي         إلدارة التعلم االلكتروني، وبخاصة أنھم  ف امي التدری ي ظل التن ة ف ذه المعرف س الحاجة لھ م
ن     دة م الذي یحثھم على ضرورة ھذا االستخدام، فلم یعد ھناك مناص من استخدام البالك بورد كواح
ة                  ض أعضاء ھیئ درة بع دم ق ن المالحظ ع ھ م ر أن تعلم، غی یم وال ة التعل ي عملی ة ف الوسائط التعلیمی

ل،   التدریس على استخدام ھذا النظام باعتب    ن قب اره نظاًما جدیًدا ولم یسبق لھم التعامل معھ تدریسًیا م
م                  ددة معھ اءات المتع ن خالل اللق دریس حین أشاروا م وقد أكد ذلك غیر عضو من أعضاء ھیئة الت
دفعھم الستخدام الطرق          ا ی ذا م ورد وھ بالك ب إلى أنھ لیس لدیھم أي فكرة عن كیفیة استخدام نظام ال

ھ          التقلیدیة القائمة على     ى أن بعض اآلخر إل م، وأشار ال المحاضرة والشرح  التي تعد أیسر بالنسبة لھ
تخدام       تخدامھ االس ة اس ى كیفی ة عل ة دورات تدریبی م إقام ن المھ ھ م ام فإن ذا النظ ود ھ ل وج ي ظ ف
الصحیح، فكیف یطلب مثًال التدریس باستخدام نظام البالك بورد ولیس لدینا أي مھارة في ھذا األمر  

ض رؤساء               ، مما ینعك   ة بع اء المحاضرة، وبمقابل اه الطالب أثن شتت انتب دریس وی س على األداء الت
ة                یح ألعضاء ھیئ دریبي یت امج ت د برن األقسام في مختلف التخصصات أكد الجمیع على ضرورة عق
التدریس التمكن من مھارات استخدام البالك بورد، فلیس من المقبول اآلن أعطاء كم من المعلومات         
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وا          العامة حو  ن تلق ض الطالب مم ة بع ل ھذا النظام، ولكن من المھم إكساب مھارات إدارتھ، وبمقابل
ف                     ع المواق اعلون م سر، ویتف سھولة وی ارفھم ب سبون مع م یكت ین أنھ ذا النظام تب محاضراتھم عبر ھ
تھم        تثارة  دافعی دریس دون اس ة الت ا أعضاء ھیئ ي یلقیھ ن المحاضرات الت شكل أفضل م ة ب التعلیمی

  .  التعلیم والتعلملعملیة
ول        ل ح دریبي متكام امج ت اء برن ة لبن ة ماس اك حاج ھ أن ھن سابق بیان رض ال ن الع ین م یتب
دریس       ة الت مھارات استخدام نظام البالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني لیفي باحتیاجات أعضاء ھیئ

یم ا  تراتیجیة التعل تخدام إس ى اس ة إل ة الماس ین الحاج ا تتب ة ،  كم ن التدریبی دة م وس كواح لمعك
ك        سر وذل سھولة وی ارات ب االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة التي یمكن عن طریقھا إكساب تلك المھ

  : لألسباب التالیة 

  انشغال معظم أعضاء ھیئة التدریس بالعبء التدریسي طوال أیام األسبوع مما یجعل ھناك
 .صعوبة من تدریبھم بالشكل التقلیدي 

  في الكلیة مما سیجعل ھناك صعوبة في حضور ضعف شبكة االنترنت 
 .عضو ھیئة تدریس بالكلیة ودخولھم على شبكة الكلیة في نفس التوقیت  ) ٢٥( 

  قلة عدد الساعات التي قد تخصص للتدریب بالشكل التقلیدي مما سیجعل ھناك صعوبة في
 .  إعادة المھارة أكثر من مرة حتى یتم إتقانھا 

  : كلة البحث في المحاور التالیة من خالل ما سبق برزت مش

أوال الحاجة إلى تدریب أعضاء ھیئة التدریس بجامھة القصیم على مھارات استخدام  -
 .إلدارة التعلم االلكتروني " البالك بورد " نظام 

ثانیا الحاجة إلى استخدام التعلم المعكوس في تدریب أعضاء ھیئة التدریس بجامعة  -
 . إلدارة التعلم االلكتروني " البالك بورد " ظام القصیم على مھارات استخدام ن

 :بحثأسئلة ال
     -:من خالل العرض السابقة تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئیس التالي 

ما فعالیة برنامج تدریبي قائم على التعلم المعكوس  في تنمیة مھارات استخدام نظام بالك بورد 
  ئة التدریس بجامعة القصیم ؟إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھی

   - :ویتفرع من ھذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 
ما المھارات الالزمة الستخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة  .١

  التدریس بجامعة القصیم ؟ 
 نظام بالك بورد ما صورة برنامج تدریبي قائم على التعلیم المعكوس بھدف تنمیة مھارات .٢

  إلدارة التعلم االلكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم؟
ما فعالیة البرنامج التدریبي القائم على التعلیم المعكوس في تنمیة مھارات استخدام نظام بالك  .٣

 بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم؟
  : أھداف البحث
ي         یھدف ا  تعلم االلكترون ورد إلدارة ال بالك ب ارات استخدام نظام ال لبحث الحالي إلى تنمیة مھ

  .لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم 
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     -:كما یھدف إلى 
التعرف على  المھارات الالزمة الستخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى  .١

  . أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
ناء  برنامج تدریبي قائم على التعلیم المعكوس  بھدف تنمیة مھارات نظام بالك بورد ب .٢

  .إلدارة التعلم االلكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
تحدید فعالیة البرنامج التدریبي القائم على التعلیم المعكوس  في تنمیة مھارات استخدام  .٣

 .لكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم نظام بالك بورد إلدارة التعلم اإل
  :  البحثأھمیة
قد یفید أعضاء ھیئة التدریس ممن یقومون باستخدام نظام البالك بورد في التمكن من  .١

مھارات استخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم اإللكتروني، األمر الذي ینعكس على نواتج 
 . ة لطالبھمالتعلم المتوخاة من المحاضرات المقدم

قد یفید أعضاء ھیئة التدریس في تنویع استراتیجیات التعلیم والتعلم بحیث یعطي فرصة  .٢
قف التعلیمیة المصممة لھذا اكبر للتفاعل بین الطالب وبین المادة المتعلمة من خالل الموا

 . الغرض
تحقیق ھدف یعد بناء برنامج تدریبي قائم على التعلیم المعكوس أساس یمكن اإلیفاء بھ في  .٣

تنمیة مھارات استخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس 
ویمكن التأسیس لفكرة استخدام ھذه اإلستراتیجیة مع مختلف المواد . بجامعة القصیم 

  . الدراسیة في مختلف التخصصات في حال إتقان التعلم باستخدامھا والتدریب علیھا
 ترجمة ما یتم تعلمھ في التدریب على المواقف التعلیمیة التعلمیة بحیث یستطیع قد یفید في .٤

عضو ھیئة التدریس استخدام التعلیم المعكوس في تدریس محاضراتھ بشكل أكثر ثراء 
 . وحیویة 

   :مصطلحات البحث
   :Black Boardالبالك بورد 

ة ومراق    ة الطلب تعلم ومتابع ام إلدارة ال ورد نظ بالك ب ام ال ي   نظ ة ف ة التعلیمی اءة العملی ة كف ب
ى       المؤسسة التعلیمیة، ھو نظام إلدارة التعلم على اإلنترنت مصمم لمساعدة المدرسین و الطالب عل
ت،            ى اإلنترن واد الدراسیة عل ت أو استخدام الم ق اإلنترن ن طری التفاعل في المحاضرات المقدمة ع

  ). وجھًا لوجھ  (باإلضافة إلى النشاطات المكملة للتدریس الصفي العادي
ا ھي     ا تعرف بانھ ة  حزم  كم یح  برمجی ة  لعضو  تت دریس  ھیئ ل  الت واد  تحمی ي  الم وم   الت یق

سھا  ى  بتدری ع  عل ي،  موق یح  الكترون ب  وتت ي  االستمرار  فرصة  للطال ة  ف تعلم،  عملی ث  ال سح   حی تف
نھم  فیما والتفاعل التواصل للمتعلمین المجال ع  والتواصل  بی ة  عضو  م دریس  ھیئ ن  الت ام  ا أجل  م لقی

 إلى وسط  االنترنت تحویل في التعلیمیة المؤسسات تساعد كما وممتعة، جدیدة بطرق مشترك بعمل
  . (Hashim & Mulembwa, 2012:35 )التعلیمیة العملیة إدارة في وفعال قوي

   )  :L M S( أنظمة إدارة التعلم 
ي         تعلم اإللكترون ة إدارة ال ى أنظم ق عل   Learning Management systems     یطل

ة      مصطلح بیئات التعلم االفتراضیة، وتعرف بأنھا األنظمة التي تعمل كمساند ومعزز للعملیة التعلیمی
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ا أن     بحیث یضع المدرس ع النظام كم المواد التعلیمیة من محاضرات و امتحانات و مصادر في موق
اش   ا للنق ادة الدراس        ھناك غرًف ة للم ة المدعم دمات اإللكترونی ن الخ ا م م    .یةوغیرھ ذلك تعرف نظ  ك

ل،        ررات، التفاع ث المق ن حی یم، م تعلم والتعل شاطات ال إدارة ن وم ب ات تق ا برمجی تعلم بأنھ إدارة ال
 الخ ...التدریبات والتمارین 
  : )Flipped Learning( الفصول المعكوسة 

م ھي نموذج تربوي یرمي إلى استخدام التقنیات الحدیثة و شبكة اإلنترنت بطریقة تسمح للمعل     
ا       ع علیھ ائط ، لیطل ن الوس ا م وتیة أو غیرھ ات ص دیو أو ملف اطع فی ق مق ن طری درس ع داد ال بإع
ة        الطالب في منازلھم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسیبھم أو ھواتفھم الذكیة أو أجھزتھم اللوحی

دریبات        شاریع والت ر . قبل حضور الدرس ، في حین ُیخصص وقت المحاضرة للمناقشات والم  ویعتب
ین       ا ب ھ م دیو مدت  ٥الفیدیو عنصرا أساسیا في ھذا النمط من التعلیم حیث یقوم المعلم بإعداد مقطع فی

  . دقائق و یشاركھ مع الطالب في أحد مواقع الـویب أو شبكات التواصل االجتماعي ١٠إلى 
  :فیة النظریة والدراسات ذات الصلةالخل
           The Flipped Learning/ Classroomالصف المقلوب  /التعلم: أوال

ي عام        وب ف تعلم المقل شأت فكرة ال ر      ٢٠٠٠  ن سلي بیك دم جي وی دما ق  J. Wesley(، عن
Baker (   ة ة البحثی  The Classroom Flip: Using Web Course Management“الورق

Tools to Become the Guide ”)    ب نظام الفصل الدراسي رر   : قل باستخدام أدوات إدارة المق
ي دلیل  الدراس صبح ال ب لت ر الوی یم     )  عب دریس والتعل ول الت شر ح ادي ع دولي الح ؤتمر ال ي الم ف
امعي ب    . الج م أدوات وی ھ المعل ستخدم فی یة ی صول الدراس ام الف ب نظ وذج قل ر نم رح بیك ث اقت حی

یم            ب بتقی وم الطال ین یق ي ح ت ف ر اإلنترن یم عب دیم التعل ب لتق ر الوی ررات عب رامج إدارة المق وب
شطة       ". زليالواجب المن " ع األن وفي الفصل الدراسي، یكون لدى المعلم الوقت الكافي للتعمق أكثر م

  ).:Ogden, Lori , 2015 780(التعلیمیة الفعالة والجھود التعاونیة مع طالب آخرین 
بكة       ة وش ات الحدیث تخدام التقنی ى اس ي إل وي یرم وذج ترب ھ نم وب أن تعلم المقل رف ال    وُیع

ا             اإلنترنت بطریقة تسمح     ات صوتیة أو غیرھ دیو أو ملف اطع فی ق مق ن طری درس ع للمعلم بإعداد ال
واتفھم          من الوسائط، لیطلع علیھا الطالب في منازلھم أو في أي مكان آخر باستعمال حواسیبھم أو ھ
شات      رة للمناق ت المحاض صص وق ین ُیخ ي ح درس، ف ضور ال ل ح ة قب زتھم اللوحی ة أو أجھ الذكی

دریبات شاریع والت م   وُی. والم وم المعل ث یق یم حی ن التعل نمط م ذا ال ي ھ ًیا ف صًرا أساس دیو عن د الفی ع
ین           ا ب ھ م ى   ٥بإعداد مقطع فیدیو مدت ـویب أو         ١٠ إل ع ال د مواق ي أح ع الطالب ف شاركھ م ائق وی  دق

  ).(Thomas, k. , 2006: p66شبكات التواصل االجتماعي 
وب      تعلم المقل ھ شبكة ال ا ُتعرف ھ   The Flipped Learning Network      كم دخل  " أن م

ة               ة، تفاعلی ادة دینامیكی ى زی ؤدي إل تربوي یسمح بالتحول من التعلیم الجماعي إلى تعلم فردي، مما ی
شاركة        ى الم شجعھم عل ادة وی اھیم الم ق مف اء تطبی الب أثن م الط ھ المعل ث یوج تعلم حی ة ال بیئ

تكنولوجیا في التعلم خارج الفصول ، وھو شكل من أشكال التعلیم المدمج الذي یستخدم ال   " االبتكاریة
اء               ن إلق دًال م الب ب ع الط ل م ي التفاع ت ف ن الوق د م ضاء مزی م ق ن للمعل ث یمك یة، بحی الدراس

  .(Love, Betty; Hodge, Angie; C. 2015)المحاضرات 
سة   صول  Educause  وُتعرف مؤس یم، الف ة التعل ال لتقنی تخدام الفع ز االس ي تعزی دة ف  الرائ

ي        الدراسیة الم شاھدتھا كواجب منزل تم م ة ی س محاضرة نموذجی وذج یعك  ,Educause (قلوبة كنم
م                 ). 2013 ت المعل ل لوق ر االسـتغالل األمث د كبی ى ح وب یضمن إل وم الصف المقل وبذلك  فإّن مفھ

أثناء الحصة، حیث یقّیم المعلم مستوى الطالب في بدایة الحصة ثم ُیصّمم األنشطة داخل الصف من   
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ارات        خالل التركیز    ارف والمھ ت المع اھیم وتثبی ى توضیح المف شطتھم      . عل ى أن شرف عل ّم ی ن ث وم
دًا،           ًة ج ـلمي عالی م والتحصیل الع ستویات الفھ ویقدُم الدعم المناسب للمتعثرین منھم وبالتالي تكون م

  ألن المعلم راعى الفروق الفردیة بین المتعلمین 
تخدام التكنولوجی یم باس وب التعل صف المقل زز ال ق  ویع ل تحقی ن أج ة م ت الدراس ارج وق ا خ

دریس                تبدال للت ھ اس ي الصف، أي إن ت الدراسة ف اء وق تعلم أثن شاركة الطالب وال أقصى قدر من م
واد الدراسیة خارج الصفوف               المباشر في الصفوف الدراسیة إلى طرق الستكشاف واستعراض الم

شاشة     راءات، أو لقطات ال دیو، والق ا  ..الدراسیة من خالل مقاطع الفی  & Mazur; Brownوغیرھ
Jacobsen, 2015,1) .(  

ا     ت وأنھ ى اإلنترن دیو عل رطة الفی ة مرادف ألش صفوف المقلوب ًأ أن ال بعض خط د ال    ویعتق
ین          ادة التفاعل واالتصال ب یلة لزی ة وس صفوف المقلوب ن ال دیو، لك شاھدات الفی ین بم تبدال للمعلم اس

شار   ز م ة تحف ة تعلیمی ي بیئ ین وھ الب والمعلم ث  الط م، بحی سؤولیة تعلمھ ل م ي تحم الب ف كة الط
  ).٢٠١٣ھیام الحایك،(یحدث تعلم مختلط یجمع ما بین التعلم المباشر والتعلم الذاتي 

   ,Mazur; Brown & Jacobsen, 2015, 5-6 ) .( (Robert ممیزات التعلم المقلوب 
  . لقائمة على االستقصاءیضمن االستغالل الجید لوقت المحاضرة، مما یتیح وقًتا أكبر لألنشطة ا -
 .التعلم متمركز حول الطالب ویتیح إعادة الدرس أكثر من مرة بناءًا على فروقھم الفردیة -
  .توفیر أنشطة تفاعلیة وتعاونیة في الفصل تركز على مھارات االبتكاریة واالستقصاء -
ین         - وى ب ات أق ي عالق ساعدة ویبن ز والم ھ والتحفی ر للتوجی صل أكث م الف ستغل المعل ب ی الطال

  .والمعلم
اء                  - ذاتي وبن تعلم ال د وال ر الناق ا یعزز التفكی ھ مم ن مصادر معلومات یتحول الطالب إلى باحث ع

  .الخبرات ومھارات التواصل والتعاون بین الطالب
ارات           - منح الطالب حافز للتحضیر واالستعداد قبل وقت المحاضرة وذلك عن طریق إجراء اختب

 .ى اإلنترنت أو حل أوراق عمل مقابل درجاتقصیرة أو كتابة واجبات قصیرة عل
ب ھي          - ا الطال ي یجریھ ات القصیرة الت توفیر آلیة لتقییم استیعاب الطالب، فاالختبارات والواجب

 .مؤشر على نقاط الضعف والقوة في استیعابھم للمحتوى، مما یساعد المعلم على التركیز علیھا
 والزمان والسرعة التي یتعلمون بھاتوفیر الحریة الكاملة للطالب في اختیار الوقت  -
رة       - ت المحاض ي وق ین ف ن المعلم ب م ة للطال ة فوری ة راجع وفیر تغذی الج  .ت دریس الع ، والت

  .للطالب الضعاف
  .تحفیز التواصل االجتماعي والتعلیمي بین الطالب عند العمل في مجموعات تشاركیة صغیرة  -
  .یاب الطالب عن الفصول الدراسیة المساعدة على سد الفجوة المعرفیة التي یسببھا غ  -

 ;Mazur) (Robert,2014)) ٢٠١٤ولید جمیل،  (: الصف المقلوب التحدیات التي تواجھ
Brown & Jacobsen, 2015, 7) .  
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على الرغم من االھتمام بالتعلم المقلوب كنموذًجا تعلیمًیا إال أن ھناك بعض التحدیات التي تواجھھ 
  :ومنھا

ة           تسجیل المحاضرات یت  - ى عاتق المؤسسة أو الجھ ان عل ر عادیین یقع ا غی ًدا ووعًی ب جھ طل
  .المنتجة لھذه المحاضرات

دود        - ھناك عناصر أساسیة في نموذج التعلم المقلوب، منھا العناصر المرتبطة بأدائھا خارج ح
م                ا لضمان فھ ا بینھم ا فیم ي یجب أن یتكامًل ؤدي داخل الصف، والت الصف والعناصر التي ت

  .فعیتھمالطالب ودا
ي               - دة ف ارات جدی ب مھ ا یتطل ًال إضافیًا؛ مم ي عم إن تقدیم نموذج التعلم المقلوب یمكن أن یعن

 .أداء المعلم
شاھدة               - ى م وب عل تعلم المقل د ال امھم، إذ یعتم قد یشكو الطالب من افتقاد المعلم وجًھا لوجھ أم

د اإلح           ا ویتزای ئلة أثنائھ د، ال   المحاضرة وال یتاح للطالب الفرصة لطرح األس ذا الفق ساس بھ
 .سیما إذا شعروا بأن ھذه المحاضرات المخصصة لھم متاحة ألي شخص على اإلنترنت

ي اس      - سرعة ف ة ل ة اإلتاحی دات ودرج وافر المع د ال تت ا ق دیو أو  غالًب رات الفی تالم محاض
 .الوسائط

ل ان       - ض الطالب أق ا  نظرا ألن المحاضرات تبث في بیئة تعلیمیة أقل رسمیة، فقد یكون بع تباھ
 .ویتأثر االنضباط الذاتي بالمقارنة مع التعلیم المباشر الواقعي

د یصعب      - سھم وق یرى البعض أن التعلم المقلوب ال یزید عن ترك الطالب یعلمون أنفسھم بأنف
 .ذلك على بعضھم وقد یصبح المتعلم سلبي كمستمع فقط بالمنزل

ث ال ینبغي أن ی    ھ مجرد         ویمكن الرد على بعض تلك التحدیات حی وب وكأن تعلم المقل دو ال ب
وي آخر                نھج ترب ل أي م ا مث ل إنھ م، ب ن المعل ًدا ع سھم بعی ا بأنف واجبات تعھد إلى الطالب لینجزوھ
ة داخل             م مھم تنطوي على الشراكة والتفاعل بین الطالب والمعلم الذي یركز بدوره على خبرات تعل

  .ه الخبراتالصف، حیث یفتح التعلم المقلوب الباب على أمام مثل ھذ
تعلم                 دور الطالب ال یس بمق سھم، فل تعلم بأنف ى ال درة الطالب عل   أیًضا من الخطأ قول عدم ق

ساعدة،       -بأنفسھم وحسب، بل أنھم قد تعلموا أھم المھارات          دون م ام ب اول الطع راءة، تن  التحدث والق
ت  . (Robert,2014) في حیاتھم بأنفسھم -المشي، االنصات إلى اآلخرین وفھم ما یقولون       وقد حاول

 . الباحثة التغلب على بعض من ھذه التحدیات أثناء تطبیق البحث
 )٣ ،٢٠١٥أكرم مصطفى،  (:متطلبات المقرر المقلوب

مشاركة المتعلمین مسئولیتھم عن تعلمھم من المقرر سواء داخل القاعة الدراسیة أو  -١
  .خارجھا

 .علمین عن المقرركیفیة تحفیز الطالب نحو االستفادة من المقرر ورضا المت -٢
 .ارتباط محتوى المقرر بحاجات المتعلمین بحیث تثیر انتباه المتعلمین -٣
 .ثقة المتعلمین في مصادر التعلم االلكتروني باعتبارھا مصدر التعلم داخل المنزل -٤
تصمیم مواقف تعلیمیة تشاركیة ذات عالقة بخصائص المتعلمین تدفعھم نحو ثقتھم فیما  -٥

 .یتعلمونھ
 .مین ألسالیب متنوعة لدعم األداء المتوازن عبر بیئات التعلم االلكترونيحاجة المتعل -٦
 .التعلم الذاتي یحتاج فیھ المتعلم دائما إلى تحفیز نفسھ للتعلم من المقرر -٧
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توظیف استراتیجیات التعلم االلكتروني التي تقدم مخفزات تدفع المتعلم نحو التعلم، حیث  -٨
 المقلوب في كونھا تجمع بین التعلم الذاتي الفردي تختلف استراتیجیات التعلم في المقرر

والجماعي كما أنھا تجمع بین استراتیجیات التعلم وجھا لوجھا واستراتیجیات التعلم القائمة 
 .على الویب

رات متنوعة            ى متغی ره عل وب وتعرف أث التعلم المقل    وھناك بعض الدراسات التي اھتمت ب
د          استھد (Pedroza,2013)دراسة  : ومنھا ث أك وب، حی تعلم المقل فت رصد اتجاھات الطالب نحو ال

ع              ث التفاعل م ن حی ر م ا أكث م فرًص ر لھ م، ووف ة تعلمھ معظم الطالب أن التعلم المقلوب دعم طریق
ا صرح        أقرانھم ومع المعلم في بیئة تعلم نشطة وتم االنتھاء من حل الواجبات في وقت الصف، بینم

تعلم     % ٦ت في التعلم المقلوب ومن الطالب بأن دافعیتھم انخفض % ٥ ن ال وع م شعروا بأن ھذا الن
  .لم یحسن طریقة تعلمھم للمقرر

وم حول    Schiller,2013) &(Herreid     وفي دراسة    تم فیھا استطالع رأي معلمي العل
د   دریس، وأك ي الت وب ف تعلم المقل روا  ) ٢٠٠(استخدام ال وب وذك تعلم المقل تخدموا ال م اس ا أنھ معلًم

ب ا    األس وب ومنھ تعلم المقل ستخدمون ال م ی ي تجعلھ ى     : اب الت ل عل ب للعم اف للطال ت ك وفیر وق ت
ن    ون ع ذین یتغیب الب ال ین الط ط، وتمك یة فق ات الدراس ي القاع وفرة ف دات المت زة والمع األجھ
ر                  ز للتفكی وب التعزی تعلم المقل دم ال ا یق اتھم، كم ا ف شاھدة م شطة وم المحاضرة من اشتراكھم في األن

  .ارج وقت الفصل لدى الطالب ویزید من تفاعلھم في العملیة التعلیمیة بصورة أكبرداخل وخ
ة  ) ٢٠١٥نوال البلوشیة،    (    ودراسة   التي أثبتت فاعلیة استراتیجیة الصف المقلوب في تنمی

ة    ة العربی یم اللغ صیل تعل و(تح ات     ) النح دى طلب وب ل صف المقل تراتیجیة ال و اس ات نح واالتجاھ
ا   ) ١٢(ألساسي بمحافظة الداخلیة وُأجریت الدراسة على عینة مكونة من   الصف العاشر ا   ة، كم طالب

زین،     (أكدت دراسة     ان ال ة           ) ٢٠١٥حن ات كلی ادیمي لطالب ي التحصیل األك وب ف تعلم المقل ة ال فاعلی
ن           ت م ة تكون ى عین ت عل د أجری رحمن وق ي   ) ٧٧(التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد ال ة ف طالب

  .ة الخاصة والطفولة المبكرةتخصص التربی
رر         ) ٢٠١٥إكرم مصطفى، (   وفي دراسة    زي للمق وذج تصمیم تحفی ر نم ین أث ة ب م المقارن ت

ي  دمج (االلكترون وب والم ستحدثات  ) المقل ل م ات وتقب ز المعلوم ستوى تجھی تعلم وم واتج ال ى ن عل
ي التر     دبلوم     التكنولوجیا المساندة لذوي االحتیاجات الخاصة في مقرر الحاسوب ف دى طالب ال ة  ل بی

وق         ائج لتف ارت النت ز، وأش د العزی ك عب ة المل ث بجامع ستوى الثال ة الم ة الخاص ي التربی الي ف الع
دمج          رر الم ت المق ي درس ة الت ن المجموع وب ع رر المقل ت المق ي درس ة الت ة التجریبی المجموع

ات ال    ذوي االحتیاج ساندة ل ا الم ستحدثات التكنولوجی رض م ة بع ت الدراس ات واھتم ة ومتطلب خاص
 . تقبلھا من قبل المعلم وأیضا عوامل رفض استخدام تلك المستحدثات

دیات      )  (Mazur; Brown & Jacobsen, 2015دراسة   ا وتح ي اھتمت بدراسة مزای الت
نموذج التعلم المقلوب حیث طبقت الدراسة على طالب الصف التاسع في مادة الدراسات االجتماعیة      

ارت دا وأش ي كن ا ف ل   بألبرت ي العم صامیم ھ الث ت ى ث اد عل وب باالعتم تعلم المقل ة ال ائج لفاعلی  النت
تعلم باالستقصاء            ي تحسین ال سھم ف ھ ی ا، وأن الجماعي، التعلم التعاوني، سھولة الوصول للتكنولوجی
ى الصف             ال وحت اض األطف ن ری دء م وأوصت الدراسة بتجریب النموذج في مواد دراسیة أخرى ب

  .الثاني عشر
د   ا أك تعلم   ) Love; Hodge; Corritore & Ernst, 2015(ت دراسة    كم أن استخدام ال

وب            تعلم المقل المقلوب فكرة مثالیة لتحول الصفوف التقلیدیة إلى بیئة تعلم نشطة واستخدم الباحثون ال
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ساب               ي اكت ر االیجابي ف ھ األث ان ل ا ك خارج الصف والتعلم القائم على االستقصاء  داخل الصف مم
  .الب الجامعةالمفاھیم لط

ل       (Little,2015)وفي دراسة    ن خالل تحلی وب م  اھتمت بعمل دراسة حالة حول التعلم المقل
دة،     ة المتح ا والمملك ي أمریك ة ف وب وخاص التعلم المقل ت ب ي اھتم سابقة الت ات ال ات والدراس األدبی

شاركة داخل الفص            ي تحسین التحصیل والم وب ف تعلم المقل ة ال ي   أشارت النتائج إلى فعالی ل سواء ف
  . التعلیم اإللزامي أو التعلیم العالي، ویحقق فوائد كبیرة للمتعلمین

م   (Ogden, 2015) وفي دراسة   طبقت التعلم المقلوب في ثالث فصول لتدریس الجبر وأشارت أھ
النتائج إلى أن التعلم المقلوب ساعد الطالب على طرح مزید من األسئلة في الصف، مما عزز زیادة 

  .ذاتي للطالب لھمالتعلم ال
 Blackboard):  بورد  بالك برامج: ثانیا

ر  نحو یقدم نظام وھو ن  أكث ة  م ط  مائ ن  نم ب  األزرار م ع  والقوال دیم  م م  تق صیغ  دع ات   ل الملف
ة  ن  المختلف ات  م ات  وصیغة  MS Word ملف شر  PDF ملف ي  للن ا  اإللكترون دم  كم اً  یق اًال    نظام فع

ظ  ى إ باإلضافة  الطالب  درجات  واسترجاع  لحف دیم  ل اذج  تق ارات  نم از  .اختب ذا  ویمت د   النظام  ھ یوج
 مع محتوى الطلبة معھا یتفاعل التي األدوات ھي : Announcement المتعلم تفاعل أدوات بداخلھ
ار  آخر وتتیح :اإلعالنات :وتشمل النظام ات  األخب ي  واإلعالن لھا  الت دریس   عضو  یرس ة الت ى  ھیئ  إل
ات  المتعلم تخبر : Calendar الزمني والتقویم .المتعلم داث  بتوقیت تعلم،  المرتبطة بموضوع   األح  ال

دریس  لعضو ویمكن . المباشر اللقاءات او واالجتماعات المحاضرات مثل ا  یضیف  أن ھیئة الت  إلیھ
شاء  ما ام  .ی ر  : Tasks والمھ ة  تخب ا  الطلب ھ  أن یجب  بم ن  یؤدی ام، وتنظیم   م ك  مھ ام  تل  حسب  المھ

ین   معینة مھمة التدریس ھیئة عضو یرسل أن ویمكن الموضوع ب مع ن  لطال الھا  دون م نفس  إرس  ل
 لیتعرفوا المقرر، في سواء الطلبة بتقدیراتھ بإخبار األداة ھذه تختص : Grades والتقدیرات .الطلبة

 التواصل یرید من بیانات فیھ یضع شخصي للطالب دفتر وھو العناوین ودفتر .البعض بعضھم على
م  ن  معھ  Learning Management Systems Evaluation Committee النظام  خالل  م

(2011, p68)(  
  :وممیزاتھ بورد بالك برنامج

 یقوم بتدریسھا التي المواد تحمیل للمعلم تتیح برمجیة حزم أو برمجیة ھي بورد بالك برمجیة
ى  ع  عل ي،  موق یح  الكترون تعلم  وتت ي  االستمرار  فرصة  للم ة  ف تعلم،  عملی ث  ال سح المجال   حی  تف

ام  اجل  من معلمیھم مع والتواصل بینھم فیما والتفاعل التواصل للمتعلمین  بطرق  بعمل مشترك   القی
ة  جدیدة ساعد  وھي  .وممتع ة  المؤسسات  ت ي  التعلیمی ل  ف ت  تحوی ى  االنترن وي   إل ي  وسط ق ة  ف  عملی
یم  شیر  .التعل ن  كل  وی یم Thomas, 2008)، ) وثوماس  ،( Dam, 2004 ) دام م  ,Lime ) ول

 :منھا متعددة بمیزات تمتاز بورد بالك ةبرمجی أن إلى ( 2012
 عن المادة الدراسیة مع والتفاعل التواصل للمستخدم بورد بالك برمجیة تسمح :الوصول سھولة) ١

ب  حیث .مكان أي ومن وقت أي في االنترنت مع الربط طریق ة  یستطیع الطال ادة  مراجع  الم
ة  والواجبات والمحاضرات، الدراسیة، ساعدات  وأی ا  أخرى،  صریةسمعیة وب   م ستطیع  كم  ی

شاریع  من منھ یطلب وما واجباتھ بإرسال القیام ى مدرسھ   م ت  بأسرع  إل ا  وق رغ  حالم ن  یف  م
 .انجازھا

ارات   عن فوریة راجعة تغذیة البرمجیة توفر :ومستمرة سریعة راجعة تغذیة توفیر) ٢ ائج االختب  نت
ن  سواءًا الطالب استفسارات وعن درس  م ن  أو الم ھ  م ن  زمالئ ق  ع شة،   طری  أو لوحة المناق
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د  ي  البری ا،  اإللكترون ا  وغیرھ دم  كم ة  تق ة  تغذی ا  حول  راجع ق  م ب   یتعل امج الطال  ببرن
 .واستفساراتھ

 مع للطالب بالتواصل تسمح متعددة بخصائص البرمجیة تمتاز :االتصال عملیة وتسھیل تحسین) ٣
ا  توفرھا خیارات عدة خالل من زمالئھم، ومع مدرسیھم شات،  ت،البرمجیة كاإلعالن  والمناق

د  االفتراضیة،  والصفوف  ي  والبری ة   اإللكترون ا، إن وظیف  للطالب  متاحة  اإلعالن  وغیرھ
ع  اإلعالن  مادة یضمن وصول وھذا البرمجیة، على الدخول تسجیل بعد مباشرة ة  لجمی  الطلب

 ھافإن المناقشة لوظیفة بالنسبة أما .والمؤسسة التعلیمیة المدرس على اإلداري العمل یسھل مما
م  وسائل  لھم الطالب، وتوفر بین الزمالة تطور على تساعد ن  إضافیة  دع شجیعھم  خالل  م  ت
ى  رد  عل ى  ال ئلة  عل م،   أس داخالت زمالئھ ي  وم ت  وف سھ  الوق یح  نف ة  لعضو  تت دریس  ھیئ  الت

   .المراقبة
ین  الحي  التفاعل تتیح متزامنة بیئة ھي الصف االفتراضیة غرفة إن         شاركین  ب ن  الم  خالل  م
و   بورد البالك برمجیة في الموجود اإللكتروني البرید خیار أن كما .متعددة ستخدام وسائطا ھ

ى  أو واحد، لطالب الكتروني برید إرسال یتیح جدا مرن ن  مجموعة  إل ت   الطالب  م ي الوق  ف
 .نفسھ

ع ) ٤ ة  إن :التتب الك  برمجی ورد  ب ى  تعمل  ب ع  عل ذه  الطالب  استخدام  تتب ة  لھ داع   البرمجی وم بإی  وتق
ات   الحصول المدرس یستطیع حیث .التعلیم فترة خالل إحصائي ملف في لنتائجا ى معلوم  عل

ن  إحصائیة  ع  ع ھ  جمی ن  أو طالب ة  مجموعة  ع نھم،  جزئی ن  م درس  ویمك ات   للم ع الواجب  تتب
ھ،  من لھ إرسالھا تم التي الواجبات واستالم طبع ووقت وتاریخ الفردیة، ا  قبل طالب ن  كم  یمك
 .بأنفسھم دمھمتق متابعة أیضا للطالب

ورد  بالك برمجیة تقدمھا عدیدة إضافیة مھارات ھناك :المھارات بناء) ٥ ب  ب ى   للطال ساعدتھ عل  لم
ة  ھ  تأدی اءة،  واجبات ل  بكف ت،  وإدارة تنظیم  :مث ث  الوق تم  حی د  ی اریخ  تحدی ة  ت ل   بدای ة لك  ونھای

 . بحكمةالوقت استخدام على الطالب یساعد مما وغیرھا، واختبار ونشاط، وواجب، قراءة،
ا          ساعد  كم ة  ت الك  برمجی ورد  ب م  ب ى  المعل اط  مراعاة  عل تعلم  أنم دى  ال ھ،  ل ساعده  طلبت ي   وت ف

ا  التدریسیة، المادة تحمیل ا  وم ن  یلزمھ شطة  م دریبات  أن ات  وت ارات،  وواجب  باستخدام  واختب
ددة   ة، ) وسائط متع ة  ورسومات  وصور  كتاب ة،  ثابت سجیالت  ومتحرك اطع  أو صوتیة  وت  مق

ظ،  السمع على یعتمد الذي القارئ فالمتعلم .(وغیرھا للمحاضرات،فیدیو  ذي  واللف  یفضل  وال
ة  یمكن المنطوقة، والتفسیرات المكتوبة، الكلمات، واللغة ھ  تلبی سھولة؛  حاجات ذلك  ب تعلم  ك  الم

تفادة  وذلك متعددة زوایا من األمور إلى والنظر المراقبة الذي یفضل المتأمل ن  باالس  لوحة  م
رة  موضوعات عن البحث في للمتعلم تتیح حیث البرمجیة، الموجودة في المناقشة  وعمل  كثی
ام  ة  األحك ئلة   واإلجاب ن أس ة  ع م  معین دادھا  ت داعھا  إع ن  وإی ل  م م  قب ن  أو المعل ل  م  طالب  قب
ا  آخرین؛  ة  إن كم ي حاجات   البرمجی تعلم  تلب ي  الم ذي  أي المرئ تعلم  ال ن  ی  العرض  خالل  م
 تلبیة إلى باإلضافة واألفالم؛ والصور الزمنیة، ائط، والجداولوالخر البیانیة، الرسوم ویفضل

 من بالتعلم یستمتع الذي أي بعمل، القیام خالل من یفضل التعلم الذي المتعلم حاجات البرمجیة
اة،  خالل  ات  ولعب  المحاك ة،  األدوار، والحرك شاریع  وعمل  اإلبداعی  .Fictumova, J الم

(2010: p44).(  
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  :تكنولوجیًا  بورد لبالكا برنامج استخدام
سامرائي  أشار  ى  ( 2008 ) ال ة  إل رر  وضع  كیفی ى  مق ك  المنصة،  عل ن  وذل اع   خالل  م إتب

شاء  :اآلتیة الخطوات رر  إن ة  المق ھ،  وطریق اء  الطالب،  سجالت  وإدارة إدارت داخل  وبن األساسیة   الم
دى م وإدارة وتصمیم بالنظام، ربطھا وكیفیة التعلیمیة المصادر وأنواع للمقرر، رر، وإرسال   نت  للمق

تقبال  ات  واس ام،  الواجب اء  والمھ دة  وبن رر  أجن ة  المق شطة  ومتابع ع  وطرق التواصل   الطالب،  أن  م
 .إدارتھ آللیة شرح تفصیلي یلي وفیما . االختبارات وبناء التقییم أسالیب االستفتاءات، وبناء الطالب

 اآلتیة المحاور على ارتھإد وطریقة المقرر إنشاء ویحتوي :إدارتھ وطریقة المقرر إنشاء
افة ) ١ ر  إض ررات  وتحری ن  :الدراسیة  المق دیر  یمك ررات  تصنیف  النظام  لم ث  الدراسیة  المق  بحی

وي  ى  صنف  كل  یحت ررات  عل ة  المق ھ،  التابع ثالً  ل ن  فم ررات  تصنیف  وضع  یمك ة  للمق  األدبی
 . صنف كل إلى تنتمي التي المختلفة المقررات وإضافة العلمیة والمقررات
ة  األساسیة  العناصر  من المقررات نافذة كونتت حیث ص  .التالی ص  :والملخ و  الملخ  وصف  ھ

ھ  الموضوع أو المنھج وصف فیھ یتم دراسي موضوع أو لمنھج قصیر ب  وطبیعت  عضویة  او للطال
 للمنھج الرئیسیة الصفحة إلى یدخل عندما لزائر حتى أو التدریس ھیئة

اموس  اموس  : والق و  الق ف  سرد  ھ ع  وتعری اھیم  صطلحاتالم  جمی رر  داخل  الموجودة  والمف  المق
تمكن  لكي الدراسي المقرر مواضیع من محدد موضوع داخل أو اإللكتروني الدراسي ن  الطالب  ی  م
 الذي وھو رئیسي قاموس :نوعان منھ ویوجد المصطلح ھذا فھم في صعوبة وجود عند إلیھ الرجوع

 .سھبنف الطالب یدخلھ الذي وھو ثانوي وقاموس المدرس، یضعھ
شمل  :الطالب  سجالت  إدارة) ٢ دد  المستخدمین  وإضافة  الطالب  سجالت  إدارة وت ن  الج ة  م  الطلب

ة  لعضو یمكن : مستخدمین إضافة ( 2008 ) المجید عبد أدوارھم وتحدید وغیرھم دریس  ھیئ  أو الت
دد  مستخدمین  إضافة  النظام عن المسؤول رر  ج د  ، الدراسي  للمق ن  :المستخدمین  أدوار وتحدی  یمك

 ھو الدور ھذا كان سواء اإللكتروني المقرر داخل وتحدیدھا المستخدمین أدوار تعریف النظام مدیرل
 )٥٨: .( 2008 ) أحمد المجید،  عبد(.إداري مدیر حتى أم طالب أم للمادة مدرس

داخل ) ٣ رر  األساسیة  الم ي  :للمق ذه  وف ة  ھ تم  المرحل اء  ی دول  بن ات  ج رر  المحتوی  الدراسي  للمق
  .الصلة ذات البیانات من وغیرھا ووحداتھ المساق خطة يأ اإللكتروني

 :بالنظام ربطھا وكیفیة التعلیمیة المصادر أنواع) ٤
 المقرر أو المنھج داخل واستخدامھا تحمیلھا یمكن التي الملفات من العدید یوجد :الملفات تحمیل -أ

 اإللكتروني
 :اإللكتروني المنھج محتوى لعرض المختلفة المصادر - ب
 التنسیق من نوع أي فیھا یكون وال فقط نصیة صفحات وإدراج إلعداد وذلك :نصیة صفحة إعداد -
سیق  .الصور أو ا  المسموح  والتن ط  فیھ ي  فق ص  ف ب  صفحة  إعداد  الملخ ك  :وی داد  وذل  وإدراج إلع

 ... ورموز صور إدراج أو وإضافة ما، خطوط وأحجام وألوان أنواع من تنسیقات تتضمن صفحات
سیقات  تتضمن  حیث HTML بتنسیق أو Word ب شبیھ بتنسیق سواء الخ، ق  تن ل  أعم ك  مث  تحری

 ,وغیرھا واألزرار النص
تم  أن االلكتروني المنھج محتوى لعرض ویمكن :موقع أو بملف ربط - ف  ربطھ  ی ع  أو بمل  أو بموق

ي  المنھج محتوى لعرض المختلفة المصادر نربط وھنا .بمجلد عرضھ ف  اإللكترون ي  موجود  بمل  ف
ل  المقرر، ملفات نطقةم ات  مث دیو،  صورة،  صوت،  ملف خ،  PowerPoint... شرائح  ، PDF فی  إل
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ة  وعضو دریس  ھیئ ربط  الت ف  ی سمح  بمل شاھدة  للطالب  لی ل  بم ذه  وتنزی ات،  ھ دون  الملف ك  وب  ال ذل
ف  ألي الوصول الطالب یستطیع ن  مل ات  م رر  ملف تم  .المق ا  وی ط  ھن ة  المصادر  رب  لعرض  المختلف
ا  بمجلد بعرضھ یتعلق وفیما .أخرى صفحة أو لموقع إنترنت بوصلة لكترونياإل المنھج محتوى  فھن
د  فیھا بما المقرر، ملفات منطقة على الموجودة المجلدات بكل قائمة نشاھد د  إسمھ  مجل ات  مجل  الملف

 .للطلبة متاحة تكون وبالتالي الملفات كل یعرض الذي الرئیسیة
 Forum) : المنتدى( للمقرر منتدى وإدارة تصمیم) ٥

و  المتزامن غیر التواصل وسائل أحد ھو ساطة  وھ دى  بب دیات  شبیھ  حواري  منت ة  بمنت  حواری
دیات  بھذه والمعلمین الطالب یشارك اإلنترنت، عبر منتشرة كثیرة دون  المنت ى  وجودھم  شرط  ب  عل
ي  الخط  س  ف ث  اللحظة،  نف ب  وبحی ا  موضوع  یكت ن  م ا  مشترك  م وم  م الرد  آخرون  فیق ھ  ب  أو علی

د  موضوع  یضعون  وم  جدی الرد  اآلخرون  لیق ھ  ب ن  وكل  .علی ان  م المقرر،  مسجال  ك ى  ودخل  ب  إل
دى،  ھ  المنت ھ  یرسل  فإن د  ل ي  بری ع  إلكترون شاركات  بجمی دة  الم م  عطل  إذا إال الجدی ذه  المعل  ھ
 )٨٧،  2012 التركي،(الخاصیة

 :والمھام الواجبات واستقبال إرسال) ٦
ر  ل  األشقر  یعب أن  ( 2009 ) وعق تقبال و إرسال  ب ات  اس ام  الواجب شاط  ھي  والمھ سمح  ن  ی

ن  بھا، القیام التدریس ھیئة عضو یطلب (الواجبات) وواجب مھمة أي بإرسال للطالب تم  أن ویمك  ی
سلیم  یسمح وال خاللھا من الملفات بتسلیم یسمح زمنیة فترة تحدید ات  بت د  الملف اء  بع ذه  انتھ ة  ھ  المھل

 .بتمدیدھا المعلم قام إذا إال الزمنیة
 :الطالب أنشطة ومتابعة المقرر أجندة بناء )٧

ة  الدراسي  المقرر أجندة بناء یمكن شطة  ومتابع ن  الطالب  أن ن  مجموعة  خالل  م  العوامل  م
 ).( 2008 المجید، عبد(
ھ  الخاصة  المقررات لكل جدیدة أحداث إضافة المعلم یستطیع :جدید حدث إضافة - أ ث  ب ر  بحی  تعتب

 .الدراسي بالمقرر الخاصة لالعم أجندة بمثابة األحداث ھذه
ي  المختلفة األنشطة متابعة للمعلم یمكن التقاریر خالل من :التقاریر - ب وم  الت ا  یق  داخل  الطالب  بھ

 .نشاط كل في یقضیھ الذي الوقت مراقبة خالل من األنشطة ھذه مع تفاعلھم ومدى الدراسي المنھج
 :االستفتاءات وبناء الطالب مع التواصل طرق) ٨

دد  خالل من االستفتاءات وإجراء الطالب مع التواصل التدریس ھیئة لعضو ویمكن ن  ع  الوسائل  م
 )٥٩ :  ٢٠١٢،عوض( واألدوات

ة  -أ ة  غرف ) : Chat المحادث ؤتمرات  المحادث دیو  وم ي  (الفی ر  والت ن  تعتب م  م  اللحظي  التواصل  أھ
 .بینھم فیما المتعلمین أو المتعلمین مع للتواصل المعلم یستعملھا التي

و  :االستبیان  -ب ن  موضوع  طرح  وھ دة  ووجود  سؤال  خالل  م ات  ع ى  للتصویت  إجاب ذا  عل  ھ
 .والتعلم التفكیر حیال الطلبة مواقف تقویم في تفید وھي الموضوع

تفتاء  أو اقتراع وھو :االختیار -ج سمح  سریع،  اس م  وی د  سؤال  بطرح  للمعل ى  واح  سؤال  شاكلة  عل
 اختیار للمعلم ویمكن ) یصوتون أي ( اإلجابة ویختارون السؤال الطالب یقرأ حیث متعدد، اختیاري

 .االقتراع نتیجة یرون متى
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دى  - د یح  :المنت ذه  تت ة  ھ ة  الواجھ تفادة  إمكانی ن  االس امج  م ي  الموودل  البرن دى  استخدامھ  ف  كمنت
 .بعضھم مع التفاعل من التعلم أطراف تمكن الكتروني

ل  العمل ورشة أن إلى ( 2008 ) المجید عبد یشیر : Workshop العمل ورشة -ه ة   تعم ى تھیئ  عل
دیم  العملیة إمكانیة في منھا األساسي الغرض ویعتبر البعض بعضھم الطالب عمل لتقویم مناظرة  تق

ب  لعمل  عرض  أو ة  الطال ل  لمراجع ھ  زمی نظم  عمل  إطار  ضمن  ل اییر  م س  ومع وم  وأس م  یق  المعل
  .بوضعھا

 :االختبارات وبناء التقویم أسالیب) ٩
اج  م ا یحت ین  ألسلوب  لمعل ة  مع درة  لمعرف ى  الطالب  ق ادة  تحصیل  عل ة  الم ن  .التعلیمی ا   وم ھن

ث  التقییم فكرة جاءت ھ  حی ر  أن ن  یعتب م  م ي  الوسائل  أھ یس  الت ا  یق م  بھ درة  المعل ى  الطالب  ق م   عل فھ
 نأو بدو بتحدید إما للمتدربین ذاتیة اختبارات إنشاء میزة بورد البالك نظام في یتوفر .العلمیة المادة
وم  للوقت، تحدید سجیل  بالتصحیح  النظام  ویق درجات  وت ا  ال اییر  حسب  أوتوماتكی ددھا   المع ي یح  الت

م (المدرب ارات  )المعل ددة  الختب ارات  متع ارات  أو الخی ئلة  والخطأ  الصحة  اختب ة  واألس  ذات اإلجاب
ع  القصیرة  ین  م درب  تمك ن  الم ات  وضع  م ط  وشرح  اإلجاب المحتوى  صلة  ذات ورواب وفر   ب ا ی  كم

  .إلكترونیا االختبارات تخص التي الممیزات جمیع دربللم
ن خالل   بورد، البالك نظام واألجنبیة العربیة السابقة الدراسات العدید من تناول  الباحث  اطالع  وم

ة  الحظ فقد ي  الدراسات  قل ت  الت ذا  تناول شكل  الموضوع  ھ ذا اقتصر   مباشر،  ب ي  الباحث  ل ھ  ف  تناول
  :على ما یلى السابقة للدراسات

ة  رتأج  ویم  لجن تعلم  إدارة نظام  تق  Learning Management System  Evaiuation ) ال
Committee, 2011 ) دفت   دراسة ى  ھ ة  إل ین  المقارن م  ب تعلم  إدارة نظ م   ال ورد ونظ  إدارة البالكب

ن  استبانة تطبیق خالل من الوصفي المنج الدراسة واستخدمت .المودل التعلم رة  ( 53 ) مكونة م  فق
م  والمودل البالكبورد التعلم إدارة نظامي بین قالفر تقیس ا  وت ین،   توزیعھ ى عینت ى  عل ة  األول  مكون

ن  اً  ( 80 ) م ة،  طالب ة  وطالب ة  والثانی ن  مكون ة  عضو  ( 56 ) م دریس  ھیئ ة   ت ي جامع ا  ف  كالیفورنی
 رةإدا نظام  نحو  ایجابیة عالیة اتجاھات وجود :اآلتي النتائج وأظھرت .األمریكیة المتحدة بالوالیات

ة  وأعضاء  الطالب  اعتبر حیث البالكبورد التعلم دریس  ھیئ ذا  الت ي  النظام سھالً   ھ تعلم  ف اً  ال  .ومرن
تعلم  إدارة نظام نحو سلبیة اتجاھات وجدت بینما ودل  ال ث  الم روه ضعیف   حی  وصعب  التنظیم  اعتب

شكل  الستخدامھ قبل الطلبة من التدریب في الكبیرة لمتطلباتھ إضافة الثمن، وباھظ التطبیق  .فاعل  ب
شجیع  من تحفیز لھم بد ال استخدامھ في یستمروا وحتى أنھم الطلبة وأكد م  وت ن  دائ ل  م درس،  قب  الم
دم  أو الحاسوب أجھزة توفر عدم وقد یحول الكتابة طریق عن للتواصل استعداد على یكونوا وأن  ع

ت  بشبكة  االتصال إتاحة ع  االنترن تفادة  الطالب  لجمی ھ  دون االس م  .من ائج  تظھر  ول اً  النت ة  فروق  دال
ي  إحصائیاً  ة  تصورات  ف ورد   إدارة لنظامي  الطلب تعلم البالكب ودل  ال رات  تعزى  والم  .الجنس  لمتغی

 ولصالح الطالب فیھا یدرس التي الجامعیة نوع الكلیة لمتغیر تعزى إحصائیًا دالة فروق وجدت بینما
 .والعلمیة الطبیة الكلیات

ة  اتجاھات عرفةم إلى ( 2011 ) الجراح دراسة وھدفت ة  طلب ة  الجامع ین  األردنی ي   الملتحق ف
 برمجیة بالك استخدام نحو التربیة، في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا في العالي الدبلوم برنامج

م  في بورد ت  .تعلمھ ة  تكون ن  الدراسة  عین اً  ( 365 ) م ة،  طالب د  وطالب ت  وق ائج  دل ى وجود   النت  عل
راد  أشار حیث ؛ تعلمھم في بورد بالك برمجیة استخدام نحو اسةالدر أفراد لدى ایجابیة اتجاھات  أف
ي  ساعدتھم  قد بورد بالك برمجیة أن إلى الدراسة سھیل  ف ة  ت تعلم  عملی دیھم،  ال شاركتھم   ل ادة م  وزی
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صفیة  الي  ال ادة  وبالت ي  زی ا  تحصیلھم،  ف ة  أن كم سھل  البرمجی ة  ت دریس  عملی ي   الت ساعد ف وفیر  وت  ت
  .غبینللرا بعد عن تعلیمیة فرص

دفت  دراسة  ( 2012 ) التركي  وأجرى  ى  ھ ة  إل ر  معرف تعلم  إدارة نظام  استخدام  أث بالك   ال ال
 .سعود الملك بجامعة المعلمین بكلیة التعلیمیة البرمجیات تصمیم مقرر طالب تحصیل على بورد

 .سؤاًال ( 25 ) من مكون تحصیلي اختبار استخدام تم حیث طالبًا، ( 52 ) من الدراسة عینة تكونت
ائج  أظھرت  ي  النت رق  وجود  : اآلت ي  ف ي  الحسابي  الوسط  ف ة  ذي الكل ى  إحصائیة  دالل  عل

رق  ووجود التجریبیة، المجموعة لصالح االختبار التحصیلي ي  ف ي  الحسابي  الوسط  ف ة   ذي الكل دالل
 .الدراسي التحصیل في العلمي التخصص لصالح إحصائیة

سلوم  وأجرى  دفت  دراسة  ( 2012 ) ورضوان  ال ى  ھ شاء  إل ب  إن سھل  قال ع  ی ررات   رف المق
ة  ة  اإللكترونی ى  التفاعلی تعلم  إدارة نظام  عل بالك  ال ورد  ال ة  ب ك  بجامع ة  سعود  المل ة   بالمملك العربی

رحین  قالبین بتصمیم الدراسة وقامت .السعودیة رر  مقت ق  الرقمي  للمق الك  لنظام  المواف ورد  ب ق   ب وف
س  األول القالب ویتمیز .التربویة األدبیات تحلیل ب  استخدامھ  ھولةب د  ویتطل ى  الح ن  االدن ارات   م مھ

ن  األول للقالب مشابھ اآلخر والقالب .النظام إمكانات من األدنى والحد الحاسوب ي   ولك  االختالف ف
ى  الدراسي  المقرر تحویل یتطلب مما سكورم ملف على یحتوي إذ المحتوى مجلد ف سكورم   إل  .مل
 وبلغ العربیة السعودیة بالمملكة سعود الملك بجامعة التدریس ھیئة أعضاء على الدراسة تطبیق وتم

ا   بلغ رأي استطالع استمارة توزیع خالل من تدریس ھیئة عضو ( 67 ) عدھم دد فقراتھ  ( 46 ) ع
سھیل  حول التدریس ھیئة أعضاء اتفاق :اآلتي النتائج وأظھرت فقرة، ع   ت البین لرف ة  أعضاء  الق  ھیئ

ة  في والمساعدة والتدریب یھا،عل التعدیل وسھولة لمقرراتھم التدریس ع  تیسیر منھجی ررات  رف  المق
ى  ھیئة التدریس أعضاء احتیاج النتائج أظھرت كما .عالیة وبدرجة القالبین عبر دریبات  إل ة  ت  متقدم

 .سكورم ملفات إلى مقرراتھم لتحویل
دفت  دراسة  ( 2014 ) العمرو  وأجرت  ى  ھ ع  دراسة  إل ات  استخدام  واق ة   وأعضاء  طالب ھیئ

بالك  التعلم إدارة لنظام سعود الملك بجامعة التعلیم تقنیات بقسم یسالتدر ورد  ال  Black Board ) ب
رت  البحث عینة و الوصفي المنھج الدراسة استخدمت .( ع  قصدیا  اختی ة ( 20 ) شمل  لمجتم    طالب
 أن الدراسة إلى توصلت .التعلیم تقنیات تخصص من النسوي القسم في تدریس ھیئة عضو ( 19 )و
راد  دیراتتق  ة  أف ع  الدراسة  عین ت  االستخدام  لواق ث  متوسطة،  كان ان  حی د  ك ي   البری اإللكترون

 أعضاء ھیئة لدى تفعیال األكثر ھي والواجبات الطالبات، قبل من تفعیال المھام أكثر ھي والمنتدیات
یال  المھام أقل المصطلحات معجم كون في واشتركن التدریس، ا  .تفع ت  كم ن  اتفق ون   آراؤھ  حول ك

دیراتھم   . النظام إیجابیات من وفاعلیة بمرونة التواصل في مفیدة النظام مكونات اصیةخ  وجاءت تق
 وحاجتھ لموقع المقرر األساتذة بعض متابعة بعدم المعوقات ھذه وتمثل متوسطة االستخدام لمعوقات

ة  أعضاء نظر وجھة من المقررات وإدارة للمتابعة طویل وقت إلى دریس  ھیئ ائج ال  وأظھرت .الت  نت
 نظام استخدام نحو ھیئة التدریس أعضاء استجابات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم أیضًا

  .التدریبیة والدورات العلمیة الدرجة لمتغیري تعزى بورد البالك
 :الحالیة للدراسة بالنسبة السابقة الدراسات أھمیة

 عام والبالك بشكل التعلم إدارة أنظمة عن شامل تصور في الباحث السابقة الدراسات ساعدت
ره  تحدیدًا بورد ى  وأث یم  عل ن  التعل ث  م ة  المشكالت  حل  حی ة   وتحسین  التعلیمی  .المخرجات التعلیمی

بالك  نظام وخصائص مكونات على نظریًا التعرف في الباحث وساعد ورد  ال تفاد الباحث   ب ن  واس  م
سابقة  الدراسات  ي  ال ھ  ف ة  الدراسة  توجی ى  والتعرف  الحالی ة والطرق   الخصائص  مأھ  عل  المنھجی

 .المطلوبة بالصورة األداة وإعداد الموضوع ھذا لدراسة الالزمة
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 : حدود البحث 
  الحدود المكانیة : 

یقتصر تطبیق البحث على عینة من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم واآلداب بالرس 
  . جامعة القصیم 

  الحدود الزمانیة : 
  .  م ٢٠١٩ / ٢٠١٨ ھـ ، ١٤٤٠ ــ ١٤٣٩ام الجامعي یتم تطبیق البرنامج خالل الع

  الحدود الموضوعیة : 
  .االقتصار على المھارات األساسیة  لنظام البالك بورد 

من خالل إعداد اختبار معرفي في مستویات التذكر ، ( االقتصار على الجانبین المعرفي            
قة مالحظة لبعض مھارات استخدام البالك بورد من خالل بناء بطا( واألدائي )  والفھم ، والتطبیق 

 – تمییز مكونات الصفحة الرئیسیة للنظام –الدخول على نظام البالك بورد الخاص بالجامعة : مثل 
 الدخول على إحدى المقررات الدراسیة والتعامل معھ - تغییر اإلعدادات الشخصیة ألستاذ المقرر

 محتوى ، إضافة عنصر ، إضافة ملف ، رفع إنشاء مجلد: إضافة محتوى ویشمل : من حیث 
صورة ، رفع ملف فیدیو ،  إضافة رابط موقع الكتروني ، إنشاء واجب ، إنشاء إعالن ، إنشاء 
اختبار ، إنشاء لوحة نقاش ، إنشاء المجموعات عبر النظام ، إرسال برید الكتروني ، إنشاء 

قرر الدراسي ، تخصیص نمط معین مدونات ، إنشاء مھمة خاصة بالمقرر ، إنشاء رسائل الم
للتدریس ، إعداد تقاریر المقرر الدراسي ، متابعة األداء الخاص بالطالب والمساعدین ، تصدیر 

الستخدام نظام البالك بورد ، وقد تم االعتماد على الحقائب التدریبیة ) المقرر وحفظھ على الجھاز 
 حیث المادة العلمیة التي سیتم تقدیمھا خالل الخاصة بعمادة التعلم االلكتروني بجامعة القصیم من

  .  البرنامج التدریبي 

  الحدود البشریة : 
         أعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم واآلداب بالرس بجامعة القصیم ممن یقومون بالتدریس 

  . وممن لدیھم الحاجة والرغبة  في التدریب على نظام البالك بورد

  عینة البحث:  
خمس وعشرین عضًوا من أعضاء ھیئة تدریس التدریس بكلیة العلوم  ) ٢٥(  اختیار 

استخدم تصمیم المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي (واآلداب بالرس بالطریقة العشوائیة، 
   ). One Group Pretest Posttest Designواالختبار البعدي 

  أدوات البحث :  
 البالك بورد والواجب توافرھا لدى أعضاء ھیئة قائمة بالمھارات األساسیة الستخدام نظام -١

  .التدریس بجامعة القصیم
 .    اختبار تحصیل الجانب المعرفي لبعض مھارات نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني -٢
لمھارات استخدام نظام البالك بورد إلدارة )  بطاقة المالحظة ( بطاقة تقییم الجانب األدائي  -٣

 . التعلم االلكتروني
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  فروض البحث:  
بین متوسطي درجات أعضاء ھیئة التدریس 0,05 ≤  یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوى   .١

في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار تحصیل الجانب المعرفي لمھارات استخدام نظام البالك 
 . بورد إلدارة التعلم االلكتروني، لصالح التطبیق البعدي

 بین متوسطي درجات أعضاء ھیئة التدریس في 0,05≤  مستوى یوجد فرق دال إحصائیا عند .٢
التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة تقییم الجانب األدائي لمھارات استخدام نظام بالك بورد إلدارة 

  . التعلم االلكتروني، لصالح التطبیق البعدي

  منھج البحث:  
ا ،        ى تحقیقھ سعى إل ي ی داف الت الي واألھ ة البحث الح نھج   نظرا لطبیع ى الم دت عل د اعتم  فق

ن     ل م داد ك ي إع ي ف في التحلیل رح ، وأدوات    : الوص دریبي المقت امج الت ري ، والبرن ار النظ اإلط
ى         . البحث   رح عل دریبي المقت امج الت كما اعتمدت على المنھج التجریبي في الكشف عن فاعلیة البرن

  . النحو المبین باإلجراءات التجریبیة للبحث 

 متغیرات البحث  :  
  :تناول البحث الحالي دراسة أثر متغیر تجریبي واحد على متغیرین تابعین  وذلك كما یلي 

  :المتغیر التجریبي
  البرنامج التدریبي المقترح لتنمیة مھارات استخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني   

  :المتغیرات التابعة ھي 
   .ك بورد إلدارة التعلم االلكترونينظام بالالتحصیل في الجانب المعرفي لمھارات استخدام  .١
 .ترونيبورد إلدارة التعلم االلكالنمو في الجانب األدائي لمھارات استخدام نظام بالك  .٢

  إجراءات البحث:  
 : لإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث والذي ینص على التساؤل األتي -١

رد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة ما المھارات الالزمة الستخدام نظام بالك بو" 
 : تم القیام بالخطوات اآلتیة" التدریس بجامعة القصیم ؟ 

إعداد قائمة بالمھارات األساسیة الواجب توافرھا لدى أعضاء ھیئة التدریس لیتمكنوا من  .١
یة التعامل من نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني وذلك بعد مراجعة األطر النظر

والدراسات والبحوث المختلفة التي تناولت نفس المجال معتمدا في ذلك على الحقائب التدریبیة 
المعدة من قبل عمادة التعلم االلكتروني والتعلیم عن بعد والمتضمنة المھارات األساسیة التي 

رد یجب أن یمتلكھا كل عضو ھیئة تدریس بالجامعة حتى یتمكن من التعامل مع نظام البالك بو
إلدارة التعلم االلكتروني بشكل جید ، وقد تضمنت ھذه القائمة مجموعة من المھارات األساسیة 

 تمییز مكونات –الدخول على نظام البالك بورد الخاص بالجامعة : والتي تمثلت في التالي 
 أدوات – إضافة محتوى – الدخول على إحدى المقررات الدراسیة –الصفحة الرئیسیة للنظام 

 – التخصیص – المستخدمون والمجموعات – مركز التقدیرات – التقییم –رر الدراسي المق
  .الحزم واألدوات المساعدة 
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 عدد وصلاستنباط مجموعة من المھارات الفرعیة من قائمة المھارات الرئیسة السابقة حیث  .٢
لقصیم كي مھارة یجب أن یتقنھا أعضاء ھیئة التدریس بجامعة ا ) ٣٥( المھارات الفرعیة إلى 

  .یتمكنوا من التعامل مع نظام البالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني 
من المتخصصین في تكنولوجیا  ) ٨( عرض قائمة المھارات على مجموعة من المحكمین  .٣

التعلیم ، والتعلم االلكتروني وذلك  للتعرف على أرائھم حول الدقة العلمیة ووضوح الصیاغة 
كفایتھا لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس لمھارات التعامل مع نظام اللغویة للمھارات ومدى 

إعادة صیاغة بعض : البالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني ، وقد أوصى المحكمون بما یلي 
المھارات ، وتحلیل بعض المھارات المركبة إلى مھارات فرعیة أقل ، كما أوصوا بضرورة 

 تسلسل المھارات ، وبإجراء ما أوصى بھ المحكمون من إعادة تسلسل بعض المفردات لتناسب
 . آراء أصبحت قائمة المھارات صادقة وصالحة 

طبقت قائمة المھارات في صورة استطالع رأي على مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة  .٤
العلوم واآلداب بمحافظة الرس بمختلف التخصصات، وقد أظھروا حاجاتھم الماسة ال تقان تلك 

 . ھارات نظًرا لعدم معرفتھم بھا أو بكیفیة أداءھاالم
 : اسفرت الخطوة السابقة عن النتائج التي یوضحھا الجدول األتي  .٥

المھارات األساسیة الواجب توافرھا لدى أعضاء ھیئة التدریس لیتمكنوا من التعامل ) ١(جدول 
  من نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني

حتاجون متوسط من ی  المھارة  م
  % إلیھا من أفراد العینة

  ٩٥  الدخول على نظام البالك بورد الخاص بالجامعة    .١
  ٩٥   الدخول على إحدى المقررات الدراسیة–   .٢
  ٩٠   تمییز مكونات الصفحة الرئیسیة للنظام–   .٣
  ١٠٠   إضافة محتوى–   .٤
  ١٠٠   أدوات المقرر الدراسي–   .٥
  ١٠٠   التقییم–   .٦
  ١٠٠   مركز التقدیرات–   .٧
  ١٠٠  المستخدمون والمجموعات –   .٨
  ١٠٠   التخصیص–   .٩

  ١٠٠  . الحزم واألدوات المساعدة – .١٠
سة            ورد الرئی بالك ب ام ال ارة نظ تعلم مھ ة ل ة ماس اك حاج سابق أن ھن دول ال ن الج ین م یتب
رأي         والمھارات الفرعیة المرتبطة بھا، كما یشیر إلى ذلك متوسط المستجبین عن فقرات استطالع ال

   .في الجدول السابق المشار الیھا 
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ما صورة برنامج تدریبي قائم على التعلیم : لإلجابة على السؤال الثاني والذي نصھ  -٢
المعكوس  بھدف تنمیة مھارات نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني لدى أعضاء ھیئة 

 : التدریس بجامعة القصیم ؟ اتبعت الخطوات االتیة
 قائم على التعلم المعكوس لتنمیة مھارات نظام بالك بورد تحدید أسس بناء وتصمیم برنامج .١

إلدارة التعلم االلكتروني، فقد تمم الرجوع إلى النماذج التي تناولت تصمیم البرامج التعلیمیة 
الشمول ، والعمق أو طبیعة األھداف ونواتج التعلم أو مستویات : تبعا لمستویاتھا من حیث 

دد من نماذج التصمیم مثل نموذج جیرولد كمب ، ونموذج التمكن ، وقد اطلع الباحث على ع
جیرالش وإیلي ، ونموذج عبد اللطیف الجزار ، ونموذج محمد خمیس ، وقد الحظ أن أغلب 

  :ھذه النماذج تشترك بالمراحل اآلتیة 
 وتشمل احتیاجات الفئة المستھدفة ، وتحدید العناصر المتوفرة في  : مرحلة تحلیل االحتیاجات

  .  التعلیمیة البیئة 
  وتشمل تحدید األھداف ، واالستراتیجیات ، واألسالیب التعلیمیة المختلفة :مرحلة التصمیم 

  .لتحقیق األھداف 
  یتم فیھا إخراج البرنامج ، أو المنتج في شكلھ النھائي :مرحلة اإلنتاج .  
  تتضمن التقویم التشخیصي القبلي ، والتكویني ، والنھائي :مرحلة التقویم .  
  أي تطبیق البرنامج على الفئة المستھدفة :مرحلة التنفیذ .  

واتبع الباحث نموذج عبد اللطیف الجزار في تصمیم البرنامج المقترح مع إجراء بعض 
  : التعدیالت علیھ لیناسب طبیعة البحث الحالي ، وذلك لألسباب التالیة 

  . األخرى   تتضمن مراحل النموذج جمیع العملیات المتضمنة في النماذج-١
  .  وضوح ومرونة تطبیق خطوات النموذج إلنتاج البرنامج -٢

  : والشكل االتي یبین ذلك 
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  نموذج التصمیم المتبع في تصمیم البرنامج ) ١( شكل 

مرحلة 
 التحلیل

 .تحدید خصائص المتعلمین  -

تحدید الحاجات التعلیمیة للموضوع  -
 .والغرض العام 

  دراسة الواقع والمصادر والمواد المتاحة -

مرحلة 
 التصمیم 

صیاغة األھداف السلوكیة ، وتحدیدھا ،  -
 .وترتیب تتابعھا 

 .تحدید عناصر المحتوى التعلیمي  -

 .إعداد أدوات القیاس  -

 .ار وسائط التعلیم اختی -

 .تصمیم المحتوى على الوسائط التعلیمیة   -

 .تصمیم األحداث التعلیمیة  -

 .وضع إستراتیجیة تنفیذ التعلیم  -

 اإلنتاج مرحلة 
 .الحصول على الوسائط الالزمة  -

  .إنتاج البرنامج  -

  رفع البرنامج على الیوتیوب -

مرحلة 
 االستخدام 

  تجریب البرنامج  -

 التقویم مرحلة 
   .االستخدام والتنفیذ  -

  

  

  

  

  

  

  

  التغذیة الراجعة

  

  

  

  

  

عملیات المراجعة 
 والتعدیل
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واتج ال            ق ن ستھدف تحقی ذي ی رح ال امج المقت سابق لتصمیم البرن شكل ال ف ال م توظی دریب  وت ت
  :  على مھارات نظام البالك بورد وفق أھداف الدراسة الحالیة واتخذ التصمیم الخطوات االتیة 

  :  الدراسة والتحلیل –المرحلة األولى 
ل               ة للتعام ارات الالزم ة بالمھ دریس واحتیاجاتھم المتعلق ة الت تم تحدید خصائص أعضاء ھیئ

  :و التالي مع نظام بالك بورد إلدارة التعلم وذلك على النح
 :تحدید خصائص أعضاء ھیئة التدریس  -١

تشمل ھذه الخطوة تحدید وتوصیف الخصائص األكادیمیة واالجتماعیة والنفسیة ألفراد العینة، 
من خالل تصمیم استبانھ تضمنت عددا من العبارات التي استفسرت عن بعض خصائص 

خبرة في التدریس، والدورات الدرجة العلمیة ، ال: أعضاء ھیئة التدریس موضع التجریب مثل 
التي حصلوا علیھا في مجال التعلم االلكتروني وأنظمة إدارة التعلم ، وبینت نتائج تطبیق 

  : االستبانة بعض جوانب خصائص أعضاء ھیئة التدریس، والتي تتمثل في الجوانب االتیة 

 من أعضاء ھیئة التدریس من حملة درجة الدكتوراه  % ١٠٠.  

 سنوات ٥ھیئة التدریس خبرتھم في مجال التدریس ال تقل عن من أعضاء  % ١٠٠ .  

 من أعضاء ھیئة التدریس لدیھم خبرات سابقة في التعلم االلكتروني ونظام إدارة % ١٠٠
  .التعلم جسور 

 من أعضاء ھیئة التدریس لدیھم قصور في معارف ومھارات نظام بالك بورد  % ١٠٠
 . إلدارة التعلم االلكتروني 

  من أعضاء ھیئة التدریس رغبتھم في التمكن من مھارات نظام البالك بورد %  ١٠٠ابدى
 .نظًرا الستخدامھ في حیاتھم العملیة

  من أعضاء ھیئة التدریس رغبتھم في التعامل مع مقرراتھم وفق نظام البالك  % ١٠٠أبدى
 .بورد باعتباره النظام المعتمد في جامعة القصیم

  دریس اھتماًما بالبرنامج التدریبي واستعدادھم لترك من أعضاء ھیئة الت % ١٠٠أظھر
 .مھامھم الیومیة القھریة واالنخراط في البرنامج

  من أعضاء ھیئة التدریس قدرتھم على استیعاب كل ما یستجد في مجال  % ١٠٠أظھر
التكنولوجیا، إذ یمتلكون أجھزة الكمبیوتر ویستخدمونھا بشكل روتیني ویودون تجربة 

  .  أنظمة غیر مألوفة ألكتساب معارف جدیدةاستعمالھا في
تحدید احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس موضع التجریب من مھارات استخدام نظام بالك  -٢

   -:بورد إلدارة التعلم االلكتروني 
د          ن تحدی ي ، یمك تعلم االلكترون ورد إلدارة ال الك ب في ضوء قائمة المھارات الخاصة بنظام ب

ضاء ھ الي ألع ع الح ي ،   الوض تعلم االلكترون ورد إلدارة ال الك ب ام ب تخدام نظ ي اس دریس ف ة الت یئ
تعلم        ورد إلدارة ال بالك ب ة لنظام ال ومدى احتیاجھم لھ ، فقد تم تطبیق وتحلیل قائمة المھارات الفرعی

د   –أحتاج إلیھا بدرجة كبیرة ( االلكتروني حیث یطلب من عضو ھیئة التدریس اإلجابة عنھا       ى ح  إل
، واإلجابة إلى حد ) درجتان ( ، حیث تعطى اإلجابة أحتاج إلیھا بدرجة كبیرة  ) حتاج إلیھا    ال أ  –ما  
  ) .صفر ( ، واإلجابة ال أحتاج إلیھا تعطى ) درجة واحدة ( ما 
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اجھم       ن احتی ر ع ي تعب  وببعد تفریغ البیانات وحساب النسب المئویة نجد أن نسبة اإلجابات الت
ى أن نظام      % ١٠٠ت إلى للتعریف بنظام بالك بورد وصل    ي رأي الباحث إل ، وتعزي ھذه النسبة ف

ى                        نھم عل م یحصل أي م ل ول ن قب ھ م تم التعامل مع م ی ة ول ى الجامع د عل ورد ھو نظام جدی بالك ب
  .دورات تدریبیة لتعریفھم بالنظام 

د                 سیة للنظام فق ة الرئی ى الواجھ ى التعرف عل اجھم إل ن احتی ر ع ي تعب ات الت سبة اإلجاب أما ن
ت  ف            %  ٩٤بلغ ى التعری ھ إل ي برنامج ث ف رض الباح وف یتع ذلك س ة ، ول سبة مرتفع ي ن وھ

  .بالواجھة الرئیسیة لنظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني 
ورد               الك ب ق بنظام ب ي المتعل ب المعرف اجھم للجان أما نسبة اإلجابات التي تعبر عن نسبة احتی

ذلك سوف یتعرض الباحث         % ٩٢ى  إلدارة التعلم االلكتروني فقد وصلت إل      ة ، ل سبة مرتفع وھي ن
  .في برنامجھ التدریبي للجانب المعرفي الخاص بنظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني 

وأما نسبة اإلجابات التي تعبر عن احتیاجھم إلى المھارات األساسیة والفرعیة الستخدام نظام     
النظام بالنسبة لھم ، لذلك سوف یتعرض الباحث في ، وذلك لحداثة  % ١٠٠بالك بورد وصلت إلى   

  .برنامجھ التدریبي على الجانب المھاري الستخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني 
ة            اج أعضاء ھیئ وبالنظر إلى نسب االحتیاجات السابقة یالحظ أنھا تكاد تتفق مع متوسط احتی

  . الرأي في الخطوة المشار ألیھا آنًفاالتدریس الذین اجابوا على عبارات استطالع 
  : تحدید واقع الموارد والمصادر المتاحة -٣

تم تحدید اإلمكانات والموارد والمصادر المتوافرة في قاعة التدریب بكلیة العلوم واآلداب 
  :بالرس والالزمة لتنفیذ جزء من البرنامج وھي على النحو التالي 

  توفر جھاز كمبیوتر بملحقاتھ.  

 ر األجھزة الملحقة بالكمبیوتر مثل الطابعة تواف.  

  توافر جھاز فیدیو بروجیكتور )Data show. (   

  توافر شاشة عرض.  

  توافر االنترنت    . 

  وقد یطلب من أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في البرنامج إحضار جھاز الكمبیوتر
  . االستفادة القصوىالخاص بھم تحسًبا لعدم صیانة بعض االجھزة في المعمل وحتى تتم

  :   التصمیم–المرحلة الثانیة 
دیو      اطع فی ) ملحق   ( تم تصمیم عشر جلسات تدریبیة وذلك عن طریق تسجیلھا على ھیئة مق

سة          تغطي المحاور الرئیسیة التي تضمنتھا قائمة احتیاجات أعضاء ھیئة التدریس ، وتتضمن كل جل
ة التصمیم     األھداف العامة والتعلیمیة ، وعناصر المحتوى   د مرت عملی  الخاص بھ ، واألنشطة ، وق

  :للبرنامج بالخطوات اآلتیة 
 :   تحدید أھداف البرنامج المقترح -١

 وھي األھداف المراد تحقیقھا من خالل البرنامج المقترح ، ورغم أنھا :األھداف العامة) أ 
، تیار المحتوىتصاغ بصورة عامة إال أنھا ضروریة في ھذه المرحلة ألنھا تساعد على اخ

، ویتمثل الھدف العام من دراسة البرنامج ، وكذلك صیاغة األھداف التعلیمیةوتحلیلھ



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٥

تنمیة مھارة استخدام نظام بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة " المقترح في 
  " .القصیم 

ھ من  وھي األھداف التي تم اشتقاقھا من الھدف العام وھي ان:األھداف التعلیمیة ) ب
  :المتوقع بعد نھایة البرنامج أن یكون كل عضو ھیئة تدریس قادرا على أن 

 .ُیعرف أنظمة إدارة التعلم   )١
 .ُیعرف نظام بالك بورد إلدارة التعلم  )٢
 .یتعرف على الواجھة الرئیسیة للنظام  )٣
 .یرفع توصیف المقرر  )٤
 .ینشئ مجلد محتوى تعلیمي  )٥
 .یضیف ملف داخل المحتوى التعلیمي  )٦
 . عنصر داخل المحتوى التعلیمي یضیف )٧
 .یضیف صورة داخل المحتوى التعلیمي  )٨
 .یضیف فیدیو داخل المحتوى التعلیمي  )٩

 .ینشئ إعالن داخل صفحة المقرر  )١٠
 .ینفذ ارتباط بأداة من أدوات المقرر )١١
 .یضیف رابط لموقع الكتروني  )١٢
 .ینشئ واجب  )١٣
 .ینشئ لوحة نقاش  )١٤
 .ینشئ مجموعة عبر النظام  )١٥
 .لكتروني للطالب یرسل برید ا )١٦
 .ینشئ مدونة خاصة بالمقرر عبر النظام  )١٧
 .ینشئ مھمة خاصة بالمقرر  )١٨
 .ینسخ المقرر الحالي  )١٩
 .یأرشف المقرر  )٢٠
 .یحفظ المقرر على جھاز الكمبیوتر  )٢١

  :اختیار محتوى البرنامج القائم على التعلم المعكوس ) ج
ا              سعى لتحقیقھ ي ی داف الت ة األھ المحتوى   یتأثر محتوى أي برنامج بنوعی ة  :  ، ویقصد ب نوعی

المعارف والخبرات والمھارات التي یتم تحدیدھا وتنظیمھا بشكل معین لبلوغ األھداف الموضوعة ،     
ویشمل محتوى البرنامج الحالي التعرف بالمھارات الرئیسیة الستخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم      

ارات الف    ى المھ ا إل م تحلیلھ ي ضوئھا ت ي ، وف ة   االلكترون ى الحقیب ا عل ث ھن د الباح د اعتم ة وق رعی
م               ة القصیم والمتضمنة أھ د بجامع ن بع یم ع ي والتعل تعلم االلكترون التدریبیة المعدة من قبل عمادة ال
ى           ھا عل م عرض م ت ي ، ث تعلم االلكترون ورد إلدارة ال الك ب ام ب تخدام نظ سیة الس ارات الرئی المھ
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شاركین   للتأكد من م) ملحق   ( مجموعة من المحكمین     دى صالحیتھا، واالطمئنان إلى مناسبتھا للم
  . وقد تأكد الباحث من صالحیة البرنامج المطروح. في البرنامج

  : مرحلة اإلنتاج: المرحلة الثالثة
  : وقد أنتج الباحث محتوى البرنامج المقترح على النحو التالي 

 .شكال والرسوم كتابة النص بأسلوب واضح ، وقد روعي تنظیم النص ، واستخدام األ )١
تسجیل لقطات فیدیو لخطوات أداء المھارات التي تضمنتھا قائمة االحتیاجات التدریبیة  )٢

  Snagit 11ألعضاء ھیئة التدریس باستخدام برنامج 
رفع ملفات الفیدیو على القناة الخاصة بالباحث على الیوتیوب وذلك لكي تكون متاحة  )٣

 . للمتدربین 
، وخصائص أعضاء ھیئة التدریس موضع المقترح ومحتواهوبناء على أھداف البرنامج 

  : ، وعناصر عملیات التعلم على النحو اآلتي یب ، تم تصمیم األحداث التعلیمیةالتجر
  : إثارة انتباه أعضاء ھیئة التدریس *

وذلك بشرح أھمیة البرنامج ، ومبررات دراسة كل أنشطة اللقاءات العشرة من خالل الجلسات 
  لى الیوتیوب لخطوات األداء العملي للمھاراتالمرفوعة ع

   :تعریف أعضاء ھیئة التدریس على أھداف التعلم *
بتقدیم أھداف التعلم قبل بدء التعلم حیث قام الباحث بعرض أھداف كل جلسة من جلسات 

  .البرنامج قبل البدء في عرض المھارات الواجب تعلمھا 
   : التغذیة الراجعة*

دریبیة على الیوتیوب یتم تخصیص جلسة في قاعة التدریب وذلك       بعد كل جلسة ت
لمالحظة مھارات المتدربین ، ولإلجابة على استفساراتھم ، ولحل أي مشكالت قد تكون 

  .  واجھت أي منھم أثناء تلقي الجلسة التدریبیة على الیوتیوب 
  : مرحلة تنفیذ البرنامج : المرحلة الرابعة 

علم المعكوس من خالل بعض األنشطة المستخدمة في البرنامج استخدام استراتیجیة الت  - أ
  :  وذلك على النحو اآلتي 

  یتم عرض البرنامج على أعضاء ھیئة التدریس المشاركین في التدریب علیھ،  وتوضیح
أھم أھداف البرنامج ، وتوضیح دوره كمتدرب في البرنامج القائم على التعلم المعكوس 

لتدریبیة إلى مقاطع فیدیو ویتم رفعھا على برنامج حیث سیتم تحویل الجلسات ا
الیویتیوب ، ویقوم كل متدرب بالدخول على كل جلسة لیتلقى كافة المعلومات 

 .والمھارات المتضمنة في الجلسة ثم یطبق ما تعلمھ 

  تحدید مواعید للقاء بالمتدربین في قاعة التدریب وذلك لمالحظة مھاراتھم ولالستماع
م ولحل أي مشكالت تكون قد واجھت أي منھم أثناء تلقیھ للجلسة إلى استفساراتھ

 .التدریبیة من خالل عرض الفیدیو الموجود على الیوتیوب 
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  لتقویم األنشطة المستخدمة ) ملحق   ( عرض البرنامج على مجموعة من المحكمین ،
في البرنامج ، والوقوف على مواطن الضعف في عرض المھارات الخاصة باستخدام 

 .ظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني، ووضعھ بصورتھ النھائیةن

  تحدید نماذج من الوسائط التعلیمیة المستخدمة في عرض المھارات الالزمة الستخدام 
 .نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني 

 م عرض لبعض نماذج من المقررات المعدة بشكل جید على نظام بالك بورد إلدارة التعل
االلكتروني ، وقد روعي في اختیارھا أن تكون على درجة عالیة من الجودة مع مراعاة 
شرح المھارات المستخدمة في إعداد ھذه المقررات على نظام بالك بورد إلدارة التعلم 

 . االلكتروني 

  إنشاء أعضاء ھیئة التدریس تطبیقات عملیة في مجال تخصصھم بحیث ینتجون برنامًجا
 .  وثیق بمادة تخصصھم وفق نظام البالك بوردعلى ارتباط

  یتم عرض البرامج المنتجة على فرق العمل المختلفة إلبداء مالحظتھم علیھا، وتقدیم
 .التغذیة الفوریة لعالج جوانب الضعف 

     :اختیار الوسائط التعلیمیة   - ب
  في ضوء أھداف البرنامج المقترح وخصائص مجموعة أعضاء ھیئة التدریس موضع

جریب ، وأسلوب تنفیذ البرنامج والقائم على التعلم المعكوس ، تم اختیار الوسائط الت
  :والمواد التعلیمیة اآلتیة 

  تصمیم حقیبة تدریبیة مطبوعة لكل جلسة من جلسات البرنامج: النص المطبوع.  

  حیث قام الباحث بتسجیل مقاطع فیدیو تتضمن شرحا للمھارات : مقاطع الفیدیو
  .دام نظام بالك بورد إلدارة التعلم االلكتروني الالزمة الستخ

  : تقویم البرنامج : المرحلة الرابعة 
  :تم استخدام ثالثة انواع من التقویم بیانھا كاآلتي

االختبار القبلي وبطاقة المالحظة وتم تطبیقھما قبل تعریض أعضاء ھیئة : التقویم المبدئي 
جة أعضاء ھیئة التدریس لدراسة البرنامج أم التدریس للبرنامج المقترح للتأكد من مدى حا

  ال ؟ 
المقترح ، ویقوم الباحث  أجزاء البرنامج وتم بعد دراسة كل جزء من: التقویم المرحلي 

  .بتصحیح أي خطأ وذلك في الجلسات التي ستعقد في قاعة التدریب ، وبطاقة المالحظة 
 تدریس قد حقق األھداف ة وتم بعد شعور الباحث بأن كل عضو ھیئ:التقویم النھائي 

  .، فیعطى االختبار البعدي لقیاس مدى تحقق األھداف التعلیمیة
  : التأكد من صالحیة البرنامج المقترح 

ارات        ترتیًبا على ذلك كلھ أخذ البرنامج المقترح صورتھ االولیة التي تكونت من عدد من المھ
ا    المرتبطة بمھارة استخدام نظام البالك بورد، وكان لكل م      ین تحقیقھ ي یتع ھارة عدد من االھداف الت

ي ضوء                     امج وتصمیمھ ف داد البرن م إع امج، وت ي البرن شاركین ف دریس الم ة الت في أداء أعضاء ھیئ
شكل موضوعي،              ة ب ي مجال التصمیم التعلیمي، واتبعت الخطوات المنھجی التصنیفات المعتد بھا ف
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ى م       ھ عل م عرض امج، ت ة للبرن صورة االولی ن ال د م ال     وللتأك ي مج صین ف ن المتخص ة م جموع
ى استخدام                 ي صمیمھ عل د ف امج یعتم ار ان البرن تكنولوجیا التعلیم، وفي مجال طرق التدریس باعتب
ن             ى مجموعة م ى عرضھ عل استراتیجیة التعلم المعكوس كإحدى استراتیجیات التدریس، عالوة عل

اك بال        ت ھن ن     المتخصصین في مجال نظام البالك بورد ومستخدمیھ، وكان ًرا م رت كثی فعل آراء غی
بالك      ام ال تخدام نظ ارات اس شمل مھ ث ت داف بحی یاغة االھ دیل ص ل تع ة مث امج االولی صورة البرن
ي            بورد، واستعراض اھم الخطوات التي یتعین مراعاتھا عند استخدام استراتیجیة التعلم المعكوس ف

صیاغات     إطار البرنامج بحیث تتحقق وحدة البرنامج وتتشكل طبیعتھ، باالضاف     ض ال دیل بع ى تع ة إل
وى،            ى صعید المحت امج عل دق البرن ن ص ق م م التحق ذلك ت اللغویة والفنیة، التي أخذ بھا الباحث، وب
ة      ن أعضاء ھیئ ولتأكید أن البرنامج مناسب للعنیة التي سیتم تطبیقھ علیھا تم تطبیقھ على مجموعة م

ة االساسیة ل          ر العین ن غی راد م ي       التدریس بلغ عددھم ستة أف ب الت م الجوان ى اھ لبحث والتعرف عل
ي صورة        ك ف ان ذل تشكل بالنسبة لھم صعوبة عند عرض المھارات المختلفة لنظام البالك بورد، وك

    وبذلك أخذ البرنامج صورتھ النھائیة   . مكثفة لتحدید أھم الصعوبات وتقدیم العالج المناسب لھا

یة البرنامج التدریبي القائم على التعلیم ما فعال" االجابة عن التساؤل الثالث والذي نصھ  ٣
المعكوس  في تنمیة مھارات استخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة 

 : التدریس بجامعة القصیم ؟ ولالجابة عن ھذا التساؤل اتبعت الخطوات االتیة 
 :اختیار عینة الدراسة   - أ

لتدریس في كلیة العلوم واآلداب بالرس  جامعة القصیم تكونت عینة الدراسة من أعضاء ھیئة ا
 م  وعینة البحث ھي مجتمع األصل ٢٠١٩ / ٢٠١٨ ھـ ، ١٤٤٠ / ١٤٣٩في العام الدراسي 

وقد أستبعد ثالثة أعضاء منھم ، لعدم استكمالھم دراسة البرنامج  ) ٢٨( نفسھ ، والبالغ عددھم 
مر الذي قد یؤثر على نتائج البحث ، وبالتالي حتى نھایتھ بسبب عدم انتظامھم في التدریب األ

  .   عضًوا من أعضاء ھیئة تدریس  )٢٥( تكونت عینة البحث من
  : وضع التصمیم التجریبي  - ب

  :استخدم الباحث التصمیم التجریبي المصمم كما یلي 
مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس موضع التجریب ، الذین تم عرض البرنامج القائم على التعلم 

  :المعكوس علیھم ، ویمكن توضیح التصمیم التجریبي من خالل الجدول التالي 
  التصمیم التجریبي للبحث ) ٢( جدول 

  القیاس البعدي  البرنامج التدریبي  القیاس القبلي  المجموعة

أعضاء ھیئة التدریس 
  موضع التجریب

تطبیق اختبار 
التحصیل المعرفي 

لمھارات نظام البالك 
  بورد

  

ار تطبیق اختب
التحصیل المعرفي 

لمھارات نظام 
  البالك بورد

  

تطبیق بطاقة مالحظة 
قیاس الجانب األدائي 
لمھارات نظام البالك 

  بورد

البرنامج التدریبي 
القائم على التعلم 

  المعكوس

تطبیق بطاقة مالحظة 
قیاس الجانب األدائي 
لمھارات نظام البالك 

  بورد
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  :أدوات البحث
  :دوات، شملت اآلتىتضمن البحث مجموعة من األ

  .موضوعياختبار تحصیلي * 
دى                *  ورد ل بالك ب ارات استخدام نظام ال ة مھ اري الخاص بتنمی ب المھ بطاقة مالحظة لقیاس الجان

  .أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
  : االختبار التحصیلي الموضوعى - )أ(

اختبار تحصیلي من في ضوء األھداف اإلجرائیة، والمحتوي التعلیمي، تم تصمیم وبناء 
  .النوع الموضوعي

بالتعرف على وقد قام الباحث بتطبیق االختبار قبلیا؛ بھدف قیاس الجانب المعرفي الخاص 
أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم قبل دراسة البرنامج القائم على نظام البالك بورد لدى طالب 

بي القائم على التعلم المعكوس في بناء المعرفة وبعدیا؛ لقیاس أثر البرنامج التدری. التعلم المعكوس
لدى أعضاء ھیئة التدریس بعد دراستھم للبرنامج، وقد مر بناء االختبار التحصیلى بالخطوات 

  :التالیة
  : تحدید الھدف من االختبار التحصیلى-١

ھدف االختبار التحصیلي إلى قیاس الجوانب المعرفیة لدى عینة البحث من أعضاء ھیئة 
  .ریس بجامعة القصیم، في الجانب المعرفي المرتبط بمھارات استخدام نظام البالك بوردالتد
  : تحدید نوع األسئلة وعددھا-٢

قام الباحث بإعداد جدول مواصفات االختبار التحصیلي، بھدف التحقق من عدد األسئلة لكل 
  .یھاھدف؛ حیث تم الربط بین األھداف المراد تحقیقھا، وعدد األسئلة التي تغط

  : بناء االختبار وصیاغة مفرداتھ-٣
، )البرنامج التدریبي(حدد الباحث عدد األسئلة، ونوعھا، ومن ثم تضمینھا بداخل البرمجیة 

أي تقدیمھا بشكل (مع مالحظة أن ھناك اختالًفا في ترتیب األسئلة بالنسبة لكل عضو ھیئة تدریس 
  ).عشوائي

  :مفردة، مقسمة على جزئین كما یلى) ٣٠( منوبناء على ما سبق تم إعداد اختبار یتكون
مفردة، وقد ) ١٥(وعدد مفرداتھا ) الصواب والخطأ( مجموعة من األسئلة اللفظیة من النوع -)أ(

راعى الباحث في أسئلة الصواب والخطأ أن تكون مقدمة السؤال واضحة، ومحددة، وذات صیاغة 
  .مناسبة

مفردة، كل ) ١٥(وعدد مفرداتھا ) الختیار من متعددا( مجموعة من األسئلة اللفظیة من نوع - )ب(
  . مفردة تحتوى على رأس السؤال، وأربعة بدائل لفظیة من بینھا بدیل واحد یمثل اإلجابة الصحیحة

  :وقد روعي عند تصمیم االختبار التحصیلى الموضوعي وبنائھ وصیاغة مفرداتھ، ما یلي
  :وضع تعلیمات االختبار

  :تكونروعي في التعلیمات أن 
  . سھلة وواضحة ومباشرة وممثلة للمجال المستھدف قیاسھ-
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  . توضح ضرورة اإلجابة على كل األسئلة-
  :وبالنسبة الختبار االختیار من متعدد روعي ما یلي

  . صیاغة الفكرة الرئیسة للسؤال في مقدمتھ-
  . اتساق جمیع االختیارات والبدائل للعنصر الواحد-
  .لة؛ حتى ال یسھل تخمین الطالب لإلجابة الصحیحة وضع جمیع اإلجابات محتم-
  . مراعاة تقارب أطوال االحتماالت المختلفة لإلجابات-
  . أن تشتمل أسئلة االختبار على العدید من الصور الواضحة-

  . ترك مسافات بین كل عنصر والذي یلیھ-    
  . أن یبدأ العنصر وینتھى في الصفحة نفسھا-    
  : صدق االختبار-٤

  .قصد بصدق االختبار مدى نجاحھ في قیاس األھداف التعلیمیة التي صمم لقیاسھای
على االختبار التحصیلي في الجزء المعرفي ) صدق المحكمین(حساب الصدق الظاھري لالختبار -

  :المتعلق بمھارات استخدام البالك بورد
تخصصین، من الخبراء والم) ١٤(وذلك بعرضھ على مجموعة من المحكمین بلغ عددھم 

  :في مجال المناھج وطرق التدریس، وتكنولوجیا التعلیم؛ وذلك للتأكد من
بالك         -  صالحیة مفردات االختبار لقیاس مدى معرفة أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم بنظام ال

  .بورد
  . سالمة ووضوح تعلیمات االختبار-
ة  - ة التعلیمی داف البیئ اس أھ ار لقی ردات االختب بة مف دریبيال( مناس امج الت ى ) برن یطبق عل ذى س ال

  .أعضاء ھیئة التدریس من خاللھا
  . دقة ووضوح مفردات االختبار-
  : الصیغة النھائیة لالختبار-٥

مفردة من أسئلة ) ١٥(وبذلك أمكن التوصل إلى الصیغة النھائیة لالختبار، والذي یتكون من 
  .مفردة من أسئلة االختیار من متعدد) ١٥(الصواب والخطأ، 

  : بطاقة مالحظة لقیاس الجانب األدائي الخاص بمھارات استخدام نظام البالك بورد-)ب(
  :وقد مرت عملیة إعداد بطاقة المالحظة في ھذا البحث بالخطوات التالیة

  : تحدید الھدف من بطاقة المالحظة-١
رد لدى تھدف ھذه البطاقة إلى قیاس معدل األداء العملي لمھارات استخدام نظام البالك بو  

  .أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
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  : تحدید المھارات التي تضمنتھا-٢
تم إعداد ھذه البطاقة في ضوء قائمة مھارات استخدام نظام البالك بورد التي تم إعدادھا   

من قبل، حیث تم إعداد مھارات رئیسة، ثم تحلیل ھذه المھارات الرئیسة إلى عدد من المھارات 
  :وقد تم مراعاة ما یلي عند صیاغة تلك العبارات. یمكن قیاسھ ومالحظتھالفرعیة بشكل 

  .بدایة العبارات بفعل سلوكي في زمن المضارع* 
  .أن تكون العبارات دقیقة، وواضحة، وموجزة* 
  .أن تقیس كل عبارة سلوكًا محددًا وواضحًا* 
  .أن تصف المھارات الفرعیة المھارة الرئیسة التابعة لھا* 
  :دیر الكمي ألداء الطالب التق-٣

استخدم أسلوب التقدیر الكمي الثالثي لبطاقة المالحظة، حیث اشتملت على ثالثة   
وقد تم توزیع درجات التقییم للمستویات الثالثة وفق ما ).  جید جدًا-  جید-ضعیف: (مستویات لألداء

  :یلي
د المحاولة لمرة أخرى أو إذا عجز عضو ھیئة التدریس عن أداء المھارة بشكل صحیح، سواًء بع* 

في أداء " صفر"ویأخذ " ضعیف"في خانة ) √(رفضھ أداء المھارة، في ھذه الحالة نضع عالمة 
  .ھذه المھارة

إذا قام عضو ھیئة التدریس بأداء المھارة ولكنھ متردٌد في أدائھ لھا، في ھذه الحالة نضع عالمة * 
  .داء ھذه المھارةفي أ" درجة واحدة " ویأخذ " جید " في خانة ) √(

جید " في خانة ) √(إذا قام عضو ھیئة التدریس بأداء المھارة بدقة، في ھذه الحالة نضع عالمة * 
  .في أداء ھذه المھارة" درجتین " ویأخذ " جدًا 

  : ضبط بطاقة المالحظة-٤
یقصد بضبط بطاقة المالحظة التحقق من صدق البطاقة وثباتھا، وقد تم التحقق من ذلك   

  :اإلجراءات التالیةوفق 
  : تقدیر صدق بطاقة المالحظة-

للتأكد من صدق بطاقة المالحظة تم عرضھا على مجموعة من المحكمین المتخصصین   
في مجالي تكنولوجیا التعلیم والمناھج وطرق التدریس؛ بھدف التأكد من الصیاغة السلیمة 

  .واإلجرائیة لمفردات البطاقة ووضوحھا
من السادة المحكمین، وقد اقترح السادة المحكمون ) ١٤( عدد وتم عرض البطاقة على  

  :التعدیالت التالیة، والتي تم أخذھا بعین االعتبار والتعدیل
  . حذف بعض المھارات، وإضافة مھارات أخرى-
  . ضم مھارتین فرعیتین في مھارة فرعیة واحدة-
  : حساب ثبات بطاقة المالحظة-

م حساب معامل ثبات ألفا بإستخدام مجموعة من حزمة البرامج للتأكد من ثبات بطاقة المالحظة ت
  .نتائج معامل الثبات( ) ، ویوضح جدول (SPSS 21)الجاھزة  
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  الختبار الجوانب المھاریة ) ألفا(یوضح نتائج حساب معامل الثبات ( ) جدول 

  القیمة  عدد المفردات  عدد العینة  معامل الثبات
  ٠٫٨٩  ٥٦  ٣٢  معامل ألفا

، )٠٫٨٩( من الجدول السابق ارتفاع معامل ثبات البطاقة؛ حیث بلغت قیمتھ ویتضح    
  .مما یدل على تمتع بطاقة المالحظة بثبات في عملیة التقدیر

  :إجراءات تجربة البحث) ٤(
  :قام الباحث باإلعداد لتجربة البحث من خالل عدد من اإلجراءات، كما یلي

ولة لتطبیق البرنامج التدریبي الستخدام نظام البالك  الحصول على الموافقات من الجھات المسئ-أ
  .بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم

  : إعداد وتجھیز مكان تطبیق المقرر اإللكتروني-ب
  :قام الباحث بإجراء التالي  

  . التواصل مع أعضاء ھیئة التدریس داخل الجامعة وفي المنزل عبر اإلنترنت-
  :تدریبي واألدوات تحضیر البرنامج ال-ج

  :قام الباحث بإجراء التالي
  . قام الباحث بتجھیز البرنامج التدریبي القائم على التعلم المعكوس-١
  . تجھیز األدوات المختلفة القبلیة والبعدیة التي یحتاجھا البحث-٢
  : وضع خطة التطبیق-د

 ھـ  إلى ١٤٤٠ / ٢ / ١٧تم تحدید وقت إجراء التجربة ومدتھا شھران، بدًءا من األحد الموافق 
  .     ھـ ١٤٤٠ / ٤ / ١٧األربعاء الموافق 

  : التطبیق القبلي لألدوات-ھـ
قبل بدء أعضاء ھیئة التدریس لدراسة البرنامج التدریبي لتنمیة مھارات استخدام نظام البالك بورد، 

  :قام الباحث بالتالي
 التدریس لتوضیح كیفیة التعامل مع  في بدایة التطبیق قام الباحث بعقد لقاء مع أعضاء ھیئة-١

  . البرنامج التدریبي، وكیفیة التواصل مع الباحث
  : كما قام بتطبیق أدوات القیاس القبلیة المختلفة، وھي كالتالي-٢
  .موضوعياختبار تحصیلي * 
  .استخدام نظام البالك بوردبطاقة مالحظة لقیاس الجانب المھاري الخاص بتنمیة مھارات * 
  :البرنامج التدریبي القائم على التعلم المعكوس تطبیق -و

  :لتطبیق البرنامج التدریبي القائم على التعلم المعكوس، اتبع الباحث اإلجراءات التالیة
  . الحصول على الموافقات-١
  : اختیار عینة البحث-٢
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یم اختار الباحث عینة البحث بطریقة عشوائیة من أعضاء ھیئة التدریس، حیث قام الباحث بتقس
  :عینة البحث إلى مجموعتین، كالتالي

عضو ھیئة تدریس، وتم تطبیق البرنامج التدریبي القائم ) ٢٥(تتكون من : المجموعة األولى* 
  .على التعلم المعكوس علیھم

عضو ھیئة تدریس، وتم تطبیق التعلم باستخدام الطریقة ) ٢٥(تتكون من : المجموعة الثانیة* 
  .التقلیدیة

  :، كالتالي)برنامج تدریبي( ھذا المحتوى في شكل برمجیة تعلیمیة وقد قدم الباحث
  . بالنقر مرتین على ایقونة التشغیلEXE أو SWF الدخول إلى التطبیق من خالل ملف بصیغة -١
من خالل محرك األقراص المدمجة واستعراض محتویاتھا بمساعدة ) التطبیق( فتح البرنامج -٢

  .الباحث وتوجیھھ
  .االختبار التحصیلي القبلي، ثم تصفح الدروس: ول إلى وفیھا الدخ-٣
 یقوم كل عضو ھیئة تدریس بالدخول أوًال إلى االختبار القبلي البعدي وما إن ینتھي منھ حتى -٤

، ثم في الجامعة یقوم بحل التمارین واألنشطة، ثم )في المنزل( مثًال - یقوم بدراسة الدرس األول
، ثم في الجامعة یقوم بحل التمارین واألنشطة المقررة لھذا )المنزلفي (یقوم بدراسة الدرس الثاني 

  . وھكذا... الدرس 
 بعد االنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي كامًال، یقوم كل طالٍب بالدخول إلى االختبار -٥

  .التحصیلي البعدي
  : التطبیق البعدي لألدوات- ز

  :بي، قام الباحث بالتاليبعد انتھاء كل الطالب من دراسة البرنامج التدری
  .) بعدي-قبلي (موضوعي اختبار تحصیلي * 
ة         *  دى أعضاء ھیئ ورد ل بالك ب ام ال اص باستخدام نظ اري الخ ب المھ اس الجان ة مالحظة لقی بطاق

  . التدریس بجامعة القصیم
  :نتائج البحث والمعالجة اإلحصائیة وتفسیرھا

ئلة   فیما یلي عرض ألھم النتائج التي توصل إلیھا الب   ى أس حث ومناقشتھا وتفسیرھا لإلجابة عل
دي،     ي البع ي القبل ار المعرف ائج االختب ى نت د الحصول عل روض، بع حة الف ن ص ق م البحث والتحق

  .وبطاقة مالحظة الجانب األدائي الستخدام نظام البالك بورد
ار   تخدام اختب ات       " ت"واس طي درج ین متوس رق ب ة الف د دالل رتبطین، لتحدی طین م لمتوس

أثیر             -ء ھیئة التردیس  أعضا م ت د حج دي، ولتحدی ي والبع ین القبل ن التطبیق  مجموعة البحث في كل م
ورد، باستخدام      القائمالبرنامج التدریبي     على التعلم المقلوب في تنمیة مھارات استخدام نظام البالك ب

  .مربع ایتا، وبیان فاعلیة البرنامج التدریبي بحساب نسبة الكسب المعدل لبالك
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٦٤

  :جابة عن السؤال األول للبحث والذي ینص على ما یليولإل
ما المھارات الالزمة الستخدام نظام بالك بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة  .١

  التدریس بجامعة القصیم ؟ 
دریس          ة الت ضاء ھیئ درجات أع ة ل ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ت

ي التطبی  ة        مجموعة البحث ف م حساب قیم ا ت دي، ومنھ ي والبع ین القبل ة   T" Testت "ق ة دالل  لمعرف
  ).١(والجدول ) ١(الفرق بین متوسطي الدرجات، ویتضح ذلك من خالل الشكل 

نتائج المعالجة اإلحصائیة لدرجات مجموعة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار ) ١(شكل 
  التحصیلي
وسطي درجات في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي داللة الفرق بین مت) ١(جدول 

  ":ت"وحساب قیمة 

  األداة
المتوسط 
الحسابي 

  القبلي

المتوسط 
الحسابي 

  البعدي

االنحراف 
المعیاري 

  القبلي

االنحراف 
المعیاري 

  البعدي

الخطأ 
المعیاري 

  القبلي

الخطأ 
المعیاري 

  البعدي

درجات 
  الحریة

قیمة 
  "ت"

مستوي 
الداللة 

  اإلحصائیة

االختبار 
  ٣٠  ٦٢  ١٫٢  ٠٫٨  ٩٫٨  ٦٫٣٥  ٥٦٫٣  ١٦٫٣  التحصیلي

  دال
   إحصائیًا

دول    ن ج ضح م ستوى      ) ١(یت د م صائیة عن ة إح رق ذو دالل ود ف سابق وج ین ) ٠٫٠١(ال ب
ث     صیلي، حی ار التح دي لالختب ي والبع ین القبل ال التطبیق ي ك ث ف ة البح ات مجموع طي درج متوس

ل   بالنالمحسوبة" ت"بلغت قیمة    ة   )٣٠(سبة لالختبار التحصیلي كك ث أن قیم المحسوبة  " ت"، وحی
، وقد یرجع السبب في ذلك  إلى تحسین مستوى )٦٢(الجدولیة عند درجة حریة " ت"أكبر من قیمة 

ر                ن تغیی ھ م ا فی وب لم تعلم المقل ى ال ائم عل التحصیل لدى الطالب بعدما درسوا البرنامج المقترح الق
ى        للشكل التقلیدي المعتاد   نص عل ذي ی ة    " لدیھم، وبذلك یتحقق الفرض األول وال رق ذو دالل د ف یوج

صیل         ار التح دي الختب ي والبع ین القبل ي التطبیق ة البحث ف طي درجات مجموع ین متوس إحصائیة ب

صالح  قل ديالتطبی ع     "  البع ا تربی ة إیت ساب قیم أثیر بح م الت ة حج م معرف ك ت یح ذل "ولتوض
2 "

ستقل   ) ٥٠، ٢٠٠٦ عبدالقادر الضوى،    محسوب( ر م وذلك لبیان قوة تأثیر المعالجة التجریبیة كمتغی
  .یوضح ذلك) ٢(في تنمیة قوة التحصیل المعرفي لدى مجموعة البحث، وجدول 

حساب حجم تأثیر المعالجة التجریبیة في تنمیة التحصیل المعرفي لمھارات استخدام ) ٢(جدول 
  .نظام البالك بورد

  حجم التأثیر  t2 2قیمة  tقیمة 

  كبیر  ٠٫٩٤  ٩٠٠  ٣٠
السابق أن قوة تأثیر البرنامج القائم على التعلم المقلوب في تنمیة ) ٢(ویتضح من جدول           

التحصیل المعرفي لمھارات استخدام نظام البالك بورد، حیث بلغت قیمة معامل إیتا تربیع 
لى تأثیر المعالجة التجریبیة كمتغیر مستقل على المتغیر التابع، ، وھي قیمة عالیة تشیر إ)٠٫٩٤(

مما یعني تأثیر البرنامج المقترح في تنمیة التحصیل المعرفي لمھارات استخدام نظام البالك بورد 
  .لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
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  :قیاس فاعلیة البرنامج التدریبي
سبة        فاعلیة البرنامج المقترح القائ    لقیاس م حساب ن ة التحصیل ت م على التعلم المقلوب في تنمی

دت  )٢ : ١(والتي تتراوح ما بین   " Black"الكسب المعدل لبالك     ، حیث یرى بالك أن النسبة إذا تع
  الواحد الصحیح یمكن الحكم على فاعلیة البرنامج المستخدمز

  :حساب نسبة الكسب المعدل لالختبار التحصیلي
امج          تم تطبیق االختبار ال  دریس باستخدام البرن ل الت ا لمجموعة البحث قب ا قبلی تحصیلي تطبیق

سبة الكسب          التدریسالمقترح، وبعد    م حساب ن دیا وت  بالبرنامج المقترح تم تطبیق االختبار تطبیقا بع
  :المعدل لبالك لالختبار التحصیلي ككل كما جاء بالجدول التالي

 االختبار التحصیلي في التطبیقین القبلي متوسط درجات أعضاء ھیئة التدریس في) ٣(جدول 
  .والبعدي ونسبة الكسب المعدل لبالك

المتوسط   األداة
  الحسابي قبلیًا

المتوسط 
  الحسابي بعدیًا

النھایة العظمي 
  لإلختبار

نسبة الكسب 
  الداللة  المعدل

االختبار 
  مرتفع  ١٫٥  ٨٠  ٥٦٫٣  ١٦٫٣  التحصیلي

دى      )١٫٥( المعدل ھي السابق أن قیمة الكسب) ٣(یتضح من جدول   ي الم ع ف ة تق ، وھذه القیم
د الفاصل      ٢ : ١الذي حدده بالك وھو من    ن الح ر م ا أكب ى أن     )١٫٢( كما أنھ ة عل ذه القیم دل ھ ، وت

دى أعضاء     البرنامجاستخدام   ي ل  المقترح القائم على التعلم المقلوب ساھم في تنمیة التحصیل المعرف
  .ابة عن السؤال األولوبذلك یكون قد تم اإلج. ھیة التدریس

د  (، )٢٠١٥نبیل السید محمد حسن، (ویتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من   عبدالرحمن بن محم
ي،   ، Millard (2012), Pearson (2012),  Bergmann &Sams (2012)، )٢٠١٥الزھران

Sang (2014), Alvarez (2012(  
  :ولإلجابة عن السؤال الثاني للبحث والذي ینص على ما یلي

ما صورة برنامج تدریبي قائم على التعلیم المعكوس بھدف تنمیة مھارات نظام بالك بورد  .٢
  إلدارة التعلم االلكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم؟

ي      ث ف ة البح درجات مجموع ة ل ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ت
ین     " T – Testت " حساب قیمة التطبیقین البعدي والبعدي المؤجل، ومنھا تم رق ب ة الف ة دالل لمعرف

  ).٤(والجدول ) ٢(متوسطي الدرجات، ویتضح ذلك من خالل الشكل 
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داللة الفرق بین متوسطي درجات الطالب في التطبیقین البعدي والبعدي المؤجل في ) ٤(جدول 
  ".ت"االختبار التحصیلي وحساب قیمة 

  األداة
المتوسط 
الحسابي 

  يالبعد

المتوسط 
الحسابي 
البعدي 
  المؤجل

االنحراف 
المعیاري 

  البعدي

االنحراف 
المعیاري 
البعدي 
  المؤجل

الخطأ 
المعیاري 

  البعدي

الخطأ 
المعیاري 
البعدي 
  المؤجل

درجات 
  الحریة

قیمة 
  "ت"

مستوي 
الداللة 

  اإلحصائیة

االختبار 
غیر دال   ١٫٠٦  ٦٢  ١٫٢  ١٫٢  ٩٫٧٩  ٩٫٨  ٥٨  ٥٦٫٣  التحصیلي

  إحصائیًا
دول         ة    ) ٤(یتضح من ج سابق أن قیم ة     " ت"ال ن قیم ل م د   " ت"المحسوبة أق ة، عن الجدولی

كما أنھ تبین أن الفرق بین متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في االختبار    ) ٦٢(درجة حریة   
د أن        ( البعدي المؤجل    –البعدي  ) ككلالتحصیلي المعرفي    ا یؤك ة إحصائیة مم ھ دالل یس ل ھو فرق ل

دریس بالقصیم         البرنامج ال  ة الت مقترح القائم على التعلم المقلوب لھ أثر في تنمیة مھارات أعضاء ھیئ
ة   "الستخدام نظام البالك بورد، وبذلك یتحقق الفرض الثاني والذي ینص على       رق ذو دالل ال یوجد ف

ار      ي االختب إحصائیة بین متوسطي درجات مجموعة البحث في التطبیقین البعدي والبعدي المؤجل ف
  ".لتحصیليا

  :قیاس فاعلیة البرنامج المقترح
ة          ضاء ھیئ ارات أع ة مھ وب تنمی تعلم المقل ى ال ائم عل رح الق امج المقت ة البرن اس فاعلی لقی

بالك             دل ل سبة الكسب المع م حساب ن ورد ت ي  Blackالتدریس بالقصیم الستخدام نظام البالك ب  والت
ین    ا ب راوح م سبة إذا    )٢ : ١(تت الك أن الن رى ب ث ی ى    ، حی م عل ن الحك د الصحیح یمك دت الواح تع

  .فاعلیة البرنامج المستخدم
  :حساب نسبة الكسب المعدل لالختبار التحصیلي المؤجل

 االختبار التحصیلي تطبیقا بعدیا لمجموعة البحث بعد التدریس باستخدام البرنامج      تطبیقتم     
ار   المقترح، ثم تطبیق االختبار تطبیقا بعدیا مرة أخرى وتم حساب نسبة      بالك لالختب الكسب المعدل ل

  :التحصیلي المؤجل كما جاء بالجدول التالي

  األداة
المتوسط 

الحسابي بعدیًا 
  المؤجل

المتوسط 
الحسابي بعدیًا 

  المؤجل

النھایة العظمي 
  لإلختبار

نسبة الكسب 
  الداللة  المعدل

االختبار 
التحصیلي 

  المؤجل
  مرتفع  ١٫٥  ٨٠  ٥٦٫٣  ٥٨

دى     )١٫٥( أن قیمة الكسب المعدل ھي السابق) ٥(یتضح من جدول   ي الم ع ف ة تق ، وھذه القیم
د الفاصل   ٢ : ١الذي حدده بالك وھو من      ى أن     )١٫٢(، كما أنھا أكبر من الح ة عل ذه القیم دل ھ ، وت

دریس         ة الت ارات أعضاء ھیئ ة مھ استخدام البرنامج المقترح القائم على التعلم المقلوب ساھم في تنمی
اني للبحث    . م البالك بورد  بالقصیم الستخدام نظا   سؤال الث ا   . وبذلك یكون قد تم اإلجابة عن ال ذا م وھ

  )Hibbard, L., et. Al., 2016(یتفق مع دراسة 
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  :ولإلجابة عن السؤال الثالث للبحث والذي ینص على ما یلي
بالك  ما فعالیة البرنامج التدریبي القائم على التعلیم المعكوس في تنمیة مھارات استخدام نظام "

 بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم؟
ي      ث ف ة البح درجات مجموع ة ل ات المعیاری سابیة واالنحراف طات الح ساب المتوس م ح ت

" T – Testت " لمقیاس االتجاه نحو التعلم المقلوب، ومنھا تم حساب قیمة والبعديالتطبیقین القبلي 
دول  ) ٣(بین متوسطي الدرجات، ویتضح ذلك من خالل الشكل لمعرفة داللة الفرق   ن  ) ٦(وج ویمك

  :تمثیل متوسطي درجات طالب مجموعة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي في بطاقة المالحظة
داللة الفرق بین متوسطي درجات الطالب في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه ) ٦(جدول 

  ":ت"حساب قیمة نحو التعلم المقلوب و

  األداة
المتوسط 
الحسابي 

  القبلي

المتوسط 
الحسابي 

  البعدي

االنحراف 
المعیاري 

  القبلي

االنحراف 
المعیاري 

  البعدي

الخطأ 
المعیاري 

  القبلي

الخطأ 
المعیاري 

  البعدي

درجات 
  الحریة

قیمة 
  "ت"

مستوي 
الداللة 

  اإلحصائیة
االختبار 

التحصیلي 
نحو التعلم 

  المقلوب

دال   ٢٥٫٤  ٦٢  ١٫٦  ٢٫٠٣  ١٢٫٩  ١٦٫٢٥  ٩٢  ٢٥
  إحصائیًا

بین متوسطي ) ٠٫٠١(السابق وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى ) ٦(یتضح من جدول 
درجات طالب مجموعة البحث في كال من التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه نحو التعلم 

وھي أكبر من ) ٢٥٫٤(ة المالحظة المحسوبة بالنسبة لدرجات بطاق" ت"المقلوب، حیث بلغت قیمة 
الجدولیة، ھذا یعني تكوین اتجاھات إیجابیة للطالب نحو التعلم المقلوب وقد یرجع السبب " ت"قیمة 

في ذلك إلى تنمیة االتجاه نحو التعلم المقلوب لدى أعضاء ھیئة التدریس بعدما درسوا البرنامج 
ییر للشكل التقلیدي المعتاد لدیھم، وبذلك یتحقق المقترح القائم على التعلم المقلوب لما فیھ من تغ

یوجد فرق ذو داللة  إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب : "الفرض الثالث والذي ینص على
مجموعة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه نحو التعلم المقلوب لصالح التطبیق 

محسوب عبدالقادر الضوى، ( بحساب قیمة إیتا تربیع ولتوضیح ذلك تم معرفة حجم التأثیر". البعدي
وذلك لبیان قوة تأثیر المعالجة التجریبیة كمتغیر مستقل في تنمیة االتجاه نحو التعلم ) ٥٠، ٢٠٠٦

  :یوضح ذلك) ٧(المقلوب لدى مجموعة البحث، وجدول 
  حجم التأثیر  t2 2قیمة  tقیمة 

  ركبی  ٠٫٩١  ٦٤٥٫١٦  ٢٥٫٤
دول  ن ج ضح م ة  ) ٧(ویت ي تنمی وب ف تعلم المقل ى ال ائم عل امج الق أثیر البرن وة ت سابق أن ق ال

ث   (االتجاه نحو التعلم المقلوب لدى طالب الفرقة األولى ریاضیات عام مجموعة البحث       رة، حی كبی
ة ك        )٠٫٩١(بلغت قیمة معامل إیتا تربیع       أثیر المعالجة التجریبی ى ت شیر إل ة ت ة عال ر  ، وھي قیم متغی

ي  التابعمستقل على المتغیر    الك      ، مما یعني تأثیر البرنامج المقترح ف ارات استخدام نظام ب ة مھ تنمی
  .بورد إلدارة التعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
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  : قیاس فاعلیة البرنامج المقترح
وب  لقیاس فاعلیة البرنامج المقترح القائم على التعلم المقلوب ف     ي تنمیة االتجاه نحو التعلم المقل

بالك         دل ل ین     Blackتم حساب نسبة الكسب المع ا ب راوح م ي تت الك أن    )٢ : ١( والت رى ب ث ی ، حی
  .النسبة إذا تعدت الواحد الصحیح یمكن الحكم على فاعلیة البرنامج المستخدم

  :حساب نسبة الكسب المعدل لمقیاس االتجاه نحو التعلم المقلوب
ق   م تطبی دریس      ت ل الت ث قب ة البح ا لمجموع ا قبلی وب تطبیق تعلم المقل و ال اه نح اس االتج مقی

بالك           دل ل سبة  الكسب المع م حساب ن باستخدام البرنامج المقترح، ثم تطبیق المقیاس تطبیقا بعدیا وت
  :لالختبار التحصیلي المؤجل كما جاء بالجدول التالي

المتوسط   األداة
  الحسابي قبلیًا

المتوسط 
  ي بعدیًاالحساب

النھایة العظمي 
  للمقیاس

نسبة الكسب 
  المعدل

  الداللة

مقیاس 
االتجاه نحو 

التعلم 
  المقلوب

  مرتفع  ١٫٤٨  ١٣٥  ٩٢  ٢٥

دول   ن ج ضح م ي   ) ٨(یت دل ھ سب المع ة الك سابق أن قیم ي  )١٫٤٨(ال ع ف ة تق ذه القیم ، وھ
ن         د الفاصل        ٢ : ١المدى الذي حدده بالك وھو م ن الح ر م ا أكب ا أنھ ة    )١٫٢(، كم ذه القیم دل ھ ، وت

تعلم    و ال اه نح ة االتج ي تنمی اھم ف وب س تعلم المقل ى ال ائم عل رح الق امج المقت تخدام البرن ى أن اس عل
دریس   ث للبحث         . المقلوب لدى أعضاء ھیئة الت سؤال الثال ن ال ة ع م اإلجاب د ت ذلك یكون ق ق  . وب ویتف

  ) .Hibbard, L et al., 2016(ذلك مع نتائج دراسة كل من 
  :ة نتائج البحثمناقش

ي          وب ف تعلم المقل تشیر نتائج البحث الحالي إلى فاعلیة استخدام البرنامج المقترح القائم على ال
ر     المعرفيتنمیة التحصیل    ائج وجود أث  لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم، كما أظھرت النت

ار الت   ق االختب ادة تطبی د إع سھم بع دریس أنف ة الت ضاء ھیئ دى أع تعلم ل ة  لل رور ثالث د م صیلي بع ح
ھم             ذلك أس امج، ك تخدام البرن دریس باس ن الت اء م د االنتھ ار بع ق األول لالختب ن التطبی ابیع م أس
ى                رح إل امج المقت ة البرن ن إرجاع فاعلی وب لھؤالء ویمك تعلم المقل البرنامج في تنمیة االتجاه نحو ال

  :األسباب التالیة
لقائم على التعلم المقلوب ساھم في تنمیة التحصیل لدى  أن التعلم باستخدام البرنامج المقترح ا-١

أعضاء ھیئة التدریس العتماده على المشاركة الفعالة من قبل أعضاء ھیئة التدریس ولم یعتمد 
  .على الحفظ واالستظھار كما في التعلم التقلیدي، فالمتعلم ھنا محور العملیة التعلیمیة

 الحدیثة وتوظیفھا في العملیة التعلیمیة ألنھا مشوقة  استخدام أعضاء ھیئة التدریس للتقنیات-٢
وجذابة بالنسبة لھم وسھولة التعامل معھا، جعل التعلم عملیة محببة ومشوقة ألعضاء ھیئة 

  .التدریس 
 أسلوب التعلم المقلوب ومشاھدة موضوع الدرس وتجھیزه في المنزل قبل الحضور لقاعة -٣

  .مما زاد من دافعیتھ للتعلم، وبقاء أثر التعلمالدرس جعل المتعلم مسئول عن تعلمھ، 
 إتاحة الفرص المتعددة للمناقشة بین أعضاء ھیئة التدریس أنفسھم وبین الباحث، والحوار فیما -٤

  .بینھم داخل قاعة الدرس وخارجھا دون التقید بزمان أو مكان
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  :التوصیات والبحوث المقترحة 
بحث یمكن التوصل إلى التوصیات والبحوث المقترحة من خالل عرض وتفسیر نتائج ال           

  :التالیة
  :التوصیات : أوًال

  . االستفادة من نتائج البحث وتطبیقھا في تدریس مقررات دراسیة أخرى-١
  . االستفادة من نتائج البحث وتطبیقھا في التدریس في المراحل التعلیمیة األخرى-٢
  .أسلوب التعلم المقلوب في التدریس بالجامعة تدریب أعضاء ھیئة التدریس على استخدام -٣
  .تدریب القائمین على التدریس باالستفادة من المستحدثات التكنولوجیة لخدمة العملیة التعلیمیة-٤

  :توصیات البحث 
ضرورة االستعانة بالبرنامج التدریبي المقترح الذي تم التوصل إلیھ في ھذه الدراسة في تدریب  .١

لھیئات المعاونة لھم مثل المحاضرین والمعیدین، نظَرا للحاجة أعضاء ھیئة التدریس وا
 .التعلیمیة الماسة إلتقان المھارات الخاصة بھ ، وتوظیفھا في مجال التعلم والتعلیم 

ضرورة عقد اجتماعات شھریة لالطالع على أھم المستجدات في نظام البالك بورد، مع عقد  .٢
ین استفادوا من الدورات التدریبیة في عرض لقاءات مستمرة مع أعضاء ھیئة التدریس الذ

المشكالت التقنیة التي یجدون أنھا تسبب ضعًفا في األداء، أو یرون أن وجودھا قد یكون مبرًرا 
 . لعدم استخدام التقنیة في التعلم والتعلیم 

استعراض الخطوات المھمة إلستراتیجیة التعلم المعكوس، ألعضاء ھیئة التدریس وبیان أھم  .٣
راءات التي یتعین إتباعھا في اإلستراتیجیة وصوًال ألقصى فائدة مرجوة، والعمل على اإلج

استخدامھا في التخصصات المختلفة وبخاصة التي یرون أن بعض الطالب یتسربون من 
 . حضور محاضراتھا لكونھا تتمتع بالجانب النظري أكثر من تمتعھا بالجانب العملي

 . س بین أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة والكلیات المختلفة نشر الوعي بثقافة التعلم المعكو .٤
  : البحوث المقترحة

  : فیما یلي قائمة مقترحة ببحوث أخرى
الفعالیة النسبیة لكل من التعلم المعكوس والتعلیم المدمج في تنمیة مھارات استخدام البالك  .١

  . بورد بالتعلیم العالي 
نحو نظام البالك بورد، وبین إتقان مھارات العالقة بین اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس  .٢

  . استخدامھ لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
فعالیة استخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط في تنمیة مھارات استخدام البالك بورد  .٣

  .  لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
في خفض قلق ) الویب كویست  ( فعالیة استخدام التعلم المعكوس و الرحالت المعرفیة .٤

 . تحصیل المواد الدراسیة
برنامج الكتروني مقترح للتدریب على إستراتیجیة التعلم المعكوس، والرحالت المعرفیة  .٥

 وأثره على إتقان مھارات التدریس الفعال لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة القصیم
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