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  :مستخلص الدراسة
ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام أعضاء ھیئة التدریس لنظام إدارة التعلم 

، وبناء على "في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل) Black Bord(اإللكتروني 
 أھداف الدراسة، وتم تصمیم أسئلتھا استخدم الباحث المنھج الوصفي لمناسبتھ وأھداف الدراسة

عضو ھیئة تدریس ) ٤١(فقرة، وتطبیقھا على عینة الدراسة والتي بلغت ) ٤٠(استبانة تتكون من 
في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل، ممن درس خالل الفصل الدراسي " رجال"

أن استخدام  منظومة : تالیةتوصل الباحث إلى النتائج ال و،٢٠١٨/٢٠١٩األول من العام الدراسي 
بالك بورد جاء بدرجة متوسطة، وأبانت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

 بین متوسط استجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  ٠،٠٥
)Black Board  ( ذات داللة إحصائیة عند بورد تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة، وعدم وجود فروق

 بین متوسط استجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام ٠،٠٥مستوى 
كما أوضحت الدراسة وجود فروق ذات . بورد تعزى لمتغیر الخبرة)  Black Board(بالك  

 التدریس  بین متوسط استجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة٠،٠٥داللة إحصائیة عند مستوى 
بورد تعزى لمتغیر الدورات التدریبیة لصالح )  Black Board(نحو استخدام نظام بالك  

  .المجموعة التي تدربت على نظام بالك بورد
  :مقدمة 

   أضحى التعلم اإللكتروني نمطًا تعلیمیًا مھمًا في العقد األخیر، نظرًا للتطور الكبیر في 
ن میل المتعلمین لھذا النمط من التعلیم، مما ساھم في زیادة االھتمام بھ التقنیات الداعمة لھ، فضًال ع

بشكل كبیر المؤسسات التعلیمیة، وانتشار ھذا النمط في معظم المؤسسات التعلیمیة، أن اتخاذ التعلم 
اإللكتروني في معظم الجامعات كمنھج تربوي داعم أمر ملح كما ورد في التقریر الذي صدر 

في الوالیات المتحدة األمریكیة والذي َخلص إلى أن اإلقبال " نحو تحقیق الھدفالسعي "بعنوان 
سنویًا % ١٩٫٧على التعلم اإللكتروني قد تضاعف بشكل كبیر وینمو بمعدل یصل إلى 

  ).٢١، ص٢٠١٥عامر،(
تقدیم البرامج " ھو ) ٢١٧، ص ٢٠١٥(   والتعلم اإللكتروني كما تعرفھ العبید والشایع 

، فھو "التعلیمیة عبر تقنیة الحاسب اآللي واإلنترنت بأسلوب متزامن أو غیر متزامنالتدریبیة و
بذلك نمط تعلیمي یعتمد على االستفادة من الحاسب وبرمجیاتھ وشبكات اإلنترنت وأدوات االتصال 
الحدیثة لربط أطراف العملیة التعلیمیة مع بعضھم البعض، دون التقید بالظرف المكاني والزماني، 

  .ك لتحقیق األھداف التعلیمیةوذل
، وشعیب )٢٠١٣(، ، والشھري )٢٠١٣(الشھري :    وتشـیر العدیـد مـن الدراسـات مثـل

إلى ) ٢٠١٧(، وشعیب )٢٠١٧(،والعتیبي )٢٠١٧(،والغامدي )٢٠١٦(،  والشھري )٢٠١٤(
والداعمة لعملیات المعلمین والمؤسسات التعلیمیة لتقنیات التعلیم الحدیثة عمومًا،  أھمیـة اسـتخدام

) Toyama & Murphy & Baki,2013(التعلم اإللكتروني خصوصًا، كما أكدت دراسة 
على فاعلیة التعلم اإللكتروني، فھو تعلم لھ إسھامات ) Gyamfi & Gyaase,2015(ودراسة 

ى جلیة في العملیة التعلیمیة، حیث یوفر بیئة تعلیمیة غنیة ومتعددة المصادر، وُیعد جیل قادر عل
  .التعامل مع التقنیة متسلحین بأحدث المھارات العصریة

أن من أھم متطلبات التعلم ) ٢٠١٨(الضالعي  و)٢٠١٣(   وأكدت دراسة الرویلي 
اإللكتروني توفر نظام إدارة تعلم الكتروني، لما لھا من دور في بناء بیئة تعلم الكترونیة ُتحقق 

علیمي في أي وقت وفي أي مكان، والقیام بالعدید من المھم تواصًال بین المعلم والمتعلم والمحتوى الت
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مثل تسجیل الطلبة ومتابعتھم وتقییمھ وتوفیر المواد التعلیمیة على مدار الساعة، ھذا البرامج ُتعرف 
  ).LMS(بأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 

 مسؤولة عن منظومة متكاملة"نظام إدارة التعلم اإللكتروني بأنھا ) ١٤٢٤(   وعرف سالم 
، وتتضمن مھام ھذه " اإلنترنت" إدارة العملیة التعلیمیة الكترونیًا عبر الشبكة العالمیة للمعلومات 

األنظمة اإللكترونیة عملیات التسجیل والتسجیل في المقررات، وإدارة المقررات، والواجبات 
كما أشارت ". ة االختباراتومتابعة تعلم الطالب،واستخدام االتصال التزامني والغیر تزامني، وإدار

تسجیل : لالستخدامات المتعددة ألنظمة إدارة التعلم اإللكتروني، مثل) Lopes,2014(دراسة لوبیز 
المقررات الدراسة، وتوصیل المحتوى التعلیمي، تصمیم االختبارات اإللكترونیة، تفعیل المنتدیات 

اصل والتفاعل، فعلى ذلك یمكن النظر ألنظمة التعلیمیة، مما یشكل بیئة تعلیمیة الكترونیة تتسم بالتو
أنھا المنصة التي ینطلق منھا التعلم اإللكتروني، والبیئة التي ) LMS(إدارة التعلم اإللكتروني 

  . تحتوي على جمیع العملیات واألنشطة التعلمیة الخاصة بالمتعلم
، وذلك لقوة )Black Board(   ومن أھم أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني نظام البالك بورد 

ھذا النظام ومزایاه، باإلضافة لدعمھ للمؤسسات التعلیمیة في نشر التعلیم عن طریق اإلنترنت 
أن أكثر نظم ) David and Ben,2007(، وقد دلت دراسة دیفید وبین )٢٠٠٨الشحات وعوض، (

أن نظام بالك بورد ) ٢٠١٠(وترى الخلیفة . إدارة التعلم اإللكتروني استخدامًا ھو نظام بالك بورد
ُیقدم فرصًا تعلیمیة متنوعة، وذلك من خالل مزایاه المتعددة، وتذلیل الحواجز التي تواجھ 

  .المؤسسات التعلیمیة ومنسوبیھا
 تستخدمھ حیث بشكل كبیر،) Black Board(بورد  بالك التعلم إدارة نظام    لذلك انتشر

 والطالب، للمعلم راقیة تعلیمیة خدمات تقدیم يف العالم مستوى على تعلیمیة  مؤسسة٣٦٠٠ من أكثر
 من متنوعة تعلیمیة فرص النظام من التعلیمیة، وذلك لما یقدمھ ھذا  اإلدارة عناصر من وغیرھا

 كثیر ساعد كما التعلیمیة والمتعلمین، المؤسسات تواجھ التي والعوائق الحواجز جمیع كسر خالل
 وقابلیتھ للتطویر بالمرونة لتمیزه اإلنترنت طریق عن قوةب التعلیم نشر في التعلیمیة المؤسسات من

  ). ٢٠١٥عامر، (والتوسع 
   وحتى ُیحقق التعلم اإللكتروني أھدافھ، یجب أن یتمكن عضو ھیئة التدریس من استخدام 
نظم إدارة التعلم اإللكتروني بكفاءة وفاعلیة، وذلك یتطلب امتالك أعضاء ھیئة التدریس القناعة 

، وإزالة وتذلیل المعوقات التي تحول دون )Black Board(میة نظام البالك بورد بقیمة وأھ
  .استخدامھ، حتى یتم استخدامھ بالشكل المطلوب

   لذلك من المھم التعرف على واقع استخدام النظام، والمعیقات التي تحول دون تفعیلھ في 
التي تستھدف الكشف عن واقع البیئات التعلیمیة، وقد أجریت العدید من الدراسات والبحوث 

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد، وتحدید معوقات استخدامھ، وتقدیم الحلول 
، البالصي )٢٠١٥(، المنھراوي )٢٠١٥(، السدحان )٢٠١٢(المناسبة، مثل دراسة العمرو 

  ). ٢٠١٨(، الضالعي )٢٠١٦(، الشمري )٢٠١٦(
د الدراسة الحالیة إلى الكشف عن واقع استخدام أعضاء ھیئة    وتأسیسًا على ما سبق َتعم

بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل في مدینة الدمام، ) قسم الطالب(التدریس في كلیة التربیة 
  .والتعرف على أھمیة النظام وأبرز استخداماتھ، وما معوقات استخدامھ
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  :مشكلة الدراسة 
  :  لتالیةتتحد مشكلة الدراسة من خالل المحاور ا            

 من خالل استعراض الدراسات السابقة وما أشارت إلیھا من نتائج: المحور األول: 
  :  فقد أكدت الدراسات السابقة في مجملھا على ما یلي

  أھمیة إجراء دراسات للكشف عن واقع استخدام بیئات التعلم اإللكتروني، ممثلة في أنظمة
 ).LMS(إدارة التعلم اإللكتروني 

 تحد من استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالشكل المطلوب، واختالف وجود معوقات 
 .ھذه المعوقات من مؤسسة تعلیمیة إلى أخرى

 أنھ بالرغم من تطبیق نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد : المحور الثاني)Black 
Board ( في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل منذ عام)تتم إجراء أي إال أنھ لم) ٢٠١٠ 

دراسة على مستوى الجامعة أو كلیة التربیة تستھدف الكشف عن واقع نظام إدارة التعلم 
والتي أوصت بأھمیة إجراء دراسات للكشف عن ) ٢٠١٢(اإللكتروني، عدا دراسة عمر

بضرورة تدریب ) ٢٠١٢(العقبات التي تحول دون تطبیق النظام، كما أوصت دراسة عمر
س على النظام لالستفادة من مزایا وخصائص نظام البالك بورد، إال أن أعضاء ھیئة التدری

الباحث لم یقف على أي دراسة سواء على مستوى الجامعة أو حتى مستوى الكلیة تستھدف 
 .الكشف عن الواقع الحالي الستخدام النظام

 ما الحظھ الباحث من خالل عملھ في كلیة التربیة لوحظ وجود بعض :  المحور الثالث
بالنسبة ألعضاء ھیئة ) Black Board(المشكالت الخاصة باستخدام نظام بالك بورد

التدریس، والمتعلقة بكیفیة استخدامھ، وذلك قد یعود لوجود مؤثرات سلبیة تعیق من استخدام 
  . النظام وفق الشكل المأمول، مما یتطلب التعرف على الواقع الفعلي الستخدام النظام

الدراسة الحالیة في عدم وجود دراسة تستھدف الكشف عن واقع استخدام ومن ھنا تتحدد مشكلة 
في كلیة التربیة، بالتالي وجد الباحث ) Black Board(نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد 

الحاجة الماسة إلجراء دراسة تھدف للتعرف على واقع استخدام أعضاء ھیئة التدریس لمنظومة 
في كلیة التربیة في الدمام بجامعة اإلمام ) Black Board(الك بورد التعلم اإللكتروني الب
  .عبدالرحمن بن فیصل

  :أسئلة الدراسة
انطالقًا من كل ما تقدم ، وفي ضوء المؤشرات السابقة حاولت الدراسة الحالیة اإلجابة             

  : على األسئلة التالیة

  ما أھمیة نظام بالك بورد)Black Board (یس في كلیة التربیة لدى أعضاء ھیئة التدر
 بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل؟

  ما مستوى استخدام نظام بالك بورد)Black Board ( من قبل أعضاء ھیئة التدریس في كلیة
 التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل؟

  ما المعوقات التي تحول دون استخدام نظام بالك بورد)Black Board ( من قبل أعضاء ھیئة
 تدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل؟ال

  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات عینة الدراسة من أعضاء
 بورد تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة؟)  Black Board(ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  
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 رتب درجات عینة الدراسة من أعضاء ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات 
 بورد تعزى لمتغیر الخبرة؟)  Black Board(ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  

  ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو
 یبیة؟بورد تعزى لمتغیر الدورات التدر)  Black Board(استخدام نظام بالك  

  :أھمیة البحث
   تنبع أھمیة الدراسة في استھدافھا الكشف على واقع استخدام أعضاء ھیئة التدریس في كلیة 

  :التربیة لنظام بالك بورد والمعیقات التي تحول دون استخدامھا، وبالتالي قد تسھم  الدراسة بما یلي

  وعمادة التعلم اإللكتروني عن تساھم الدراسة الحالیة في توفیر معلومات إلدارة كلیة التربیة
المعیقات التي تحول دون استخدام نظام بالك بورد، وبالتالي العمل على رسم خطط لمعالجة 

 .الوضع الراھن
  قد تشكل الدراسة الحالیة وتساھم في دراسات وأبحاث جدیدة تتناول موضوعات أخرى تتعلق

، ودراسة )بنات(في كلیة التربیة واقع استخدام أعضاء ھیئة التدریس : بمجال الدراسة، مثل
اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس والطالب نحو نظام بالك بورد، باإلضافة إلى تصمیم برامج 

  .تدریبیة مقترحة للتدریب على النظام
  :أھداف الدراسة

  :تتلخص أھداف الدراسة فیما یلي           

  التعرف على أھمیة منظومة التعلم اإللكتروني)Black Bord (یئة التدریس في لدى أعضاء ھ
 .كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل

  التعرف على استخدام منظومة التعلم اإللكتروني)Black Board ( من قبل أعضاء ھیئة
 .التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل

 روني التعرف على المعوقات التي تحول دون استخدام منظومة التعلم اإللكت)Black Board (
 .من قبل أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل

  التعرف على الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس، وإعزائھا
 .الدرجة العلمیة، الخبرة، الدورات التدریبیة: إلى العوامل التالیة

  :منھج الدراسة 
من خالل االطالع الباحث على العدید من الدراسات والبحوث ذات العالقة، تم اعتماد             

 دقیًقا، بوصفھا وصًفا ویھتم الواقع في توجد كما الظاھرة دراسة على یعتمد المنھج الوصفي، والذي
لحالي أو كمًیا، وذلك ألن الدراسة الحالیة تھدف إلى الكشف على الواقع ا كیفًیا تعبیًرا عنھا ویعبر

  .الستخدام نظام بالك بورد، والمعیقات التي تحول دون استخدامھ
  :عینة الدراسة

قسم "   تتكون عینة الدراسة من جمیع أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بالدمام          
عضو ھیئة تدریس، یمثلون ) ٧٠(في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل، والبالغ عددھم " الطالب

ة في كلیة التربیة، ولدیھم مھام تدریسیة في الفصل الدراسي األول تسعة أقسام علمی
  م،٢٠١٨/٢٠١٩
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  :حدود الدراسة
  : تقتصر حدود الدراسة الحالیة على اآلتي            

  .بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل) شطر الطالب فقط(كلیة التربیة في الدمام : ــ الحدود المكانیة
حث في الفصل الدراسي األول من العام تم تطبیق أداة الب: ــ الحدود الزمانیة

  .م٢٠١٨/٢٠١٩الجامعي
في كلیة التربیة في " الذكور"تقتصر ھذه الدراسة على أعضاء ھیئة التدریس : ــ الحدود البشریة

الدمام بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل والذین تم تكلیفھم بتدریس المقررات الدراسیة 
  .٢٠١٨/٢٠١٩خالل الفصل الدراسي األول 

تشمل الدراسة الحالیة واقع استخدام  نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك : ــ الحدود الموضوعیة
  ).Black Board(بورد 

  :مصطلحات الدراسة 
 أسلوب التعلم المرن والذي یستخدم " بأنھ ) ٢٠٠٩(عرفھ إسماعیل : التعلم اإللكتروني

ت عبر اإلنترنت، معتمدًا على االتصاالت المستحدثات التكنولوجیة وتجھیزات شبكات المعلوما
متعددة االتجاھات، وتقدیم مادة تعلیمیة تھتم بالتفاعالت بین المتعلمین وھیئة التدریس والخبرات 

، ویعرف الباحث التعلم اإللكتروني إجرائیًا بأنھ "والبرمجیات في أي وقت وفي أي مكان
نترنت في تقدیم المحتوى التعلیمي في أسلوب تعلم یعتمد على الحاسب وبرمجیاتھ وشبكات اإل

 . أي وقت وفي أي مكان بشكل یتسم بالتفاعل
  أنظمة إدارة التعلم)LMS :( ُیعرف إسماعیل)برنامج "نظام إدارة التعلم بأنھ ) ٥٣٧، ٢٠٠٩

ُصمم للمساعدة في إدارة ومتابعة وتقدیم األنشطة التعلیمیة والتعلم المستمر، فھي تعمل على 
أوجھ التعلم في المؤسسة التعلیمیة بما في ذلك االتصال المباشر أو القاعات إدارة جمیع 

، ویعرفھ الباحث بأنھا أنظمة "االفتراضیة أو المقررات الموجھة من قبل ھیئة التدریس
إلكترونیة تساعد على دعم العملیة التعلیمیة، وعملیات التعلم اإللكتروني، من خالل المساھمة 

تعلیمیة ومتابعة المقررات الدراسیة والطالب، عبر مجموعة من األدوات في إدارة العملیة ال
 . والخدمات، والتي تعتمد على شبكة اإلنترنت

  نظام بالك بورد)Black Board :( ُتعرف العبید والشایع)نظام البالك ) ٢٤١، ص ٢٠١٥
 فرصًا تعلیمیة نظام إدارة تعلم تجاري من شركة بالك بورد یتمیز بالقوة، وُیقدم" بورد بأنھ 

، "متنوعة من خالل كسر جمیع الحواجز والعوائق التي تواجھ المؤسسات التعلیمیة والمتعلمین
ویعرفھ الباحث بأنھ أحد أنظمة إدارة التعلم، والتي ُتستخدم إلدارة المقررات الدراسیة عبر 

العروض رفع مقاطع الفیدیو والواجبات و: مجموعة من األدوات والخدمات المختلفة، مثل
إلخ، وھو النظام ... التوضیحیة والملفات اإللكترونیة وتصمیم االختبارات اإللكترونیة

اإللكتروني المعمول فیھ بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل، إلدارة المقررات الدراسیة عبر 
  .اإلنترنت

  :خطوات الدراسة
  :لتحقیق ھدف الدراسة الحالیة قام الباحث باإلجراءات التالیة          

طالع على األدبیات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة بغرض االستفادة منھا اال .١
 .اختیار منھج الدراسة، تصمیم أدوات الدراسة، وخطوات تنفیذھا: في
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  .إعداد أداة الدراسة، والمتمثلة في أداة االستبانة، والتأكد من صدقھا وثباتھا .٢
 .الكترونیًاتحدید مجتمع الدراسة، وتوزیع االستبانة  .٣
 .تحلیل البیانات ومعالجتھا إحصائیًا .٤
 .عرض النتائج ومناقشتھا .٥
 .تقدیم التوصیات والمقترحات البحثیة .٦

  :اإلطار النظري للدراسة
  ( E- learning ) :مفھوم التعلم اإللكتروني 
إن مفھوم التعلم اإللكتروني لم یستقر بعد على ) ٢٠١٣(  أشارت نتائج دراسة الشھري         

وقد أسھم ذلك في تتعدد تعریفات مفھوم التعلم اإللكتروني نتیجة ألسباب مختلفة .  علیھمفھوم متفق
منھا اختالف وجھات النظر في الرؤیة التي ُینظر بھا إلى التعلم اإللكتروني، فھناك من یراھا عملیة 

 حتى تتم عبر مجموعة من التقنیات واألجھزة الحدیثة، وآخر یراھا كموصل للمحتوى التعلیمي، أو
  . النظر إلى ھذا المفھوم عبر ما یقدمھ من خدمات للمتعلم

أن من أسباب عدم تحدید معنى لھذا النمط من التعلم ھو تداخل ) ٢٠٠٥(   ویرى زیتون          
التعلم المعتمد على الحاسب، : معناه مع أنواع أخرى من التعلم التي توظف الوسائط اإللكترونیة مثل

التعلم : مد على الشبكات، ومن المسمیات األخرى للتعلم اإللكترونيالتعلم الرقمي، التعلم المعت
الرقمي، التعلم الذكي، التعلم التخیلي، التعلم االصطناعي، التعلم اإللكتروني، التعلیم االفتراضي 

بالرغم من تعدد ھذه المسمیات یرى أن التعلم ) ٢٠٠٥(إال أن زیتون ). ٢٠١٣الشھري، (
  . ویتفق الباحث مع ھذا الرأي.  التعلم السابقةاإللكتروني یضم كل أنواع

أنھ من أسباب ھذا التباین الذي یحصل في مفھوم التعلم اإللكتروني، ) ٢٠٠٥(   كما یضیف زیتون 
  :  العوامل التالیة

النظر إلیھ على أنھ نمط لتقدیم المناھج أو المعلومات، وھذه النظرة تنظر إلى التعلـم اإللكتروني  .١
سیلة أو أسلوب لتقدیم المناھج الدراسیة عبر شـبكة المعلومـات الدولیـة، أو أي على أنھ و

وســیط إلكــتروني آخــر، األقــراص المدمجــة، أو األقــمار الصــناعیة أو غیرھــا مــن 
  .المستخدمة في المجال التعلیمي التقنیــات

اب ھـذه النظـرة أن الـتعلم اإللكتروني النظر إلیھ عـلى أنـھ طریقـة للـتعلم، حیـث یـرى أصـح. ٢
المتعددة،  طریقة للتعلیم أو التدریس، یستخدم فیھا وسائط تكنولوجیة متقدمـة، كالوسـائط

واألقمار الصناعیة وشـبكة المعلومـات الدولیـة، حیـث یتفاعـل طـرفي العلمیة التعلیمیة من 
  .خالل ھذه الوسائط لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة

أنھ بالرغم من ذلك فھناك رؤیة مجمع علیھا ) ٢٠١٣(قد أوضحت نتائج دراسة الشھري    و
نحو ھذا المفھوم، فإنھا تكمن في وصفھ بالوعاء التقني لكل أنواع التعلم القائمة على استخدام 

  . التقنیات بجمیع أنواعھا من خالل بیئة تعلیمیة غیر تقلیدیة
ت لمفھوم التعلم اإللكتروني، في محاولة للوصول إلى    ویستعرض الباحث عددًا من التعریفا

والذي عرف التعلم ) ٥٥، ص ٢٠١٠(مفھوم لھذا النمط من التعلم، ونبدأ بتعریف صبري 
منظومة لتقدیم البرامج التعلیمیة عبر أوعیة ووسائط إلكترونیة مستمدة من "اإللكتروني بأنھ 

 واالتصاالت تتیح بیئة تعلیم وتعلم متعددة المصادر التطبیقات التفاعلیة الحدیثة لتقنیات المعلومات
، وبین التعریف أن التعلم "وتستخدم بشكل تزامني أو غیر تزامني لتحقیق أھداف تعلیمیة محددة
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اإللكتروني بیئة الكترونیة قائمة على تقنیات المعلومات واالتصال وتعمل لتحقیق أھداف تعلیمیة 
  .   محددة ُمسبقًا

تقدیم المحتوى التعلمي مع ما " التعلم اإللكتروني أنھ ) ٤٧١ص : ٢٠١١(   وعرف كرار
یتضمنھ من شروحات وتمرینات وتفاعل ومتابعة بصورة جزئیة أو شاملة في الفصل أو عن بعد 

وأبان ھذا التعریف أن " بواسطة برامج متقدمة مخزنة في الحاسب االلي أو بوساطة شبكة االنترنت
 قد ُتقدم للمتعلم بشكل كامل أو جزئي، حیث یتلقى فیھ المحتوى التعلیمي عملیة التعلم اإللكتروني

  .الكترونیًا عبر الحاسب وشبكاتھ
نظام تعلیمي متكامل، یقوم على أسس نظریة "بأنھ ) ٦٦، ص ٢٠١٢(   كما عرفھ سرایا 

 وتطبیقیات عملیة، تستھدف عرض محتوى دراسي إلكتروني منظم وقابل للتعلم الذاتي في صورة
تفاعلیة عبر عدة وسائط رقمیة متعددة، بشكل فردي أو جماعي، وذلك داخل بیئات افتراضیة عبر 

، واستخدم ھذا التعریف "LMSنمط اتصال متزامن وغیر متزامن باستخدام نظام إدارة تعلم 
مصطلح بیئات افتراضیة، فضًال على التأكید على أن ھناك أساس فكري یتم االنطالق منھ، مع 

  .LMS على توافر مجموعة من التجھیزات التقنیة والبرمجیات مثل برامج إدارة التعلم التأكید
تقدیم محتوى الكتروني عبر "التعلم اإللكتروني بأنھ ) ٥٥، ص ٢٠١٤(   وتعرف سحتوت 

الوسائط المعتمدة على الحاسب وشبكاتھ إلى المتعلم بشكل یتیح لھ إمكانیة التفاعل النشط مع ھذا 
 أقرانھ، بصورة متزامنة أو غیر متزامنة، فضًال عن إمكانیة إدارة ھذا التعلم من المحتوى ومع

، وقد تناول ھذا التعریف مزایا التعلم اإللكتروني، منھا إدارة التعلم،  وعرف "خالل تلك الوسائط
 نظام تفاعلي للتعلیم عن بعد ویقدم للمتعلم وفقًا" التعلم اإللكتروني بأنھ ) ٢٤، ص ٢٠١٥(عامر 

للطلب ویعتمد على بیئة الكترونیة رقمیة متكاملة تستھدف بناء المقررات وتوصیلھا بواسطة 
الشبكات اإللكترونیة واإلرشاد والتوجیھ وتنظیم االختبارات أو إدارة المصادر والعملیات أو 

 ، أشار التعریف ضمنًا أن التعلم اإللكتروني عبارة عن تعلم عن بعد، ُیمكن من إدارة"تقویمھا
  .  المصادر وعملیات التعلم وتقویمھا

استخدام تكنولوجیا االتصال في العملیة " بأنھ ) Baris,2015,P423(   كما عرفھ باریس 
، ھذا التعریف ُیقدم التعلم "التعلیمیة لتقدیم الخدمات المختلفة بھدف تعزیز النتائج المتحققة

، ٢٠١٥(یة، وعرفت العبید والشایع اإللكتروني كوسیلة من وسائل دعم عملیة التعلم التقلید
تقدیم البرامج التدریبیة والتعلیمیة عبر تقنیة الحاسب اآللي "التعلم اإللكتروني بأنھ ) ٢١٧ص

، وھنا نالحظ أن التعریف تناول خصائص التعلم "واإلنترنت بأسلوب متزامن أو غیر متزامن
  .اإللكتروني

تروني والتعلیم عن بعد في المملكة العربیة للتعلیم اإللك    في حین عرف المركـز الـوطني
توظف فیھ آلیات  أسلوب حدیث من أسـالیب التعلـیم،" بأنھ) ٢٠١٦(السعودیة  التعلم اإللكتروني 

وصورة، ورسومات  االتصال الحدیثة مـن حاسـب، وشـبكاتھ، ووسـائطھ المتعـددة مـن صـوت
بعد أم في الفصل  نترنت سواء أكان عـنوآلیات بحث، ومكتبات إلكترونیة، وكذلك بوابات اإل

، ویمكن مالحظة أن التعلم اإللكتروني على ضوء ھذا التعریف ھو أحد أسالیب عملیة "الدراسي
  .التعلیم

للتعلیم باستخدام آلیات االتصال الحدیثة  طریقة" بأنھ ) ٣٣، ص ٢٠١٩(   ویعرف األتربي 
من أجل إیصال المعلومات للمتعلمین بـأسرع  كالحاسب والشبكات والوسائط المتعددة واإلنترنت
العملیة التعلیمیة وضبطھا وقیاس وتقییم أداء  وقـت وأقـل تكلفـة وبصـورة تمكـن مـن إدارة
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 ومن خالل ما تقدم من تعریفات تناولت مفھوم التعلم اإللكتروني، یشیر الباحث إلى "المتعلمین
  : النقاط التالیة

 ت انطلقت من نظرة معینة إلى التعلم اإللكتروني كطریقة أو یمكن مالحظة أن بعض التعریفا
االتصال المتزامن : أسلوب تعلم حدیثة، أو المزایا العالیة التي ُیقدمھا التعلم اإللكتروني، مثل

والغیر متزامن مع أطراف العملیة التعلیمیة، وتعریفات أخرى قدمت مفھوم التعلم اإللكتروني 
ة والمعلومات، وھذا التباین قد یرجع إلى الرؤیة المختلفة التي كمنتج أو وسیط لنقل المعرف

یتبناھا كل باحث، نتیجة لخلفیتھ الفكریة أو تبنیھ فكرة معینة، فضًال عن النظر إلى الجانب 
التقني الموجود في التعلم اإللكتروني على أنھ أساس وجوھر للتعلم اإللكتروني، وبطبیعة الحال 

 .   ك أن أكبر من مجرد عتاد وأجھزةالتعلم اإللكتروني ال ش
  من المھم اإلشارة إلى أن ھناك مصطلحات أخرى تستخدم أحیانًا مترادفة لمفھوم التعلم

التعلیم اإللكتروني، والتعلم عن بعد، وھي من المصطلحات التي : اإللكتروني، مثل
  .سنستعرضھا الحقًا

 جود بعض االختالفات بینھا في النظر إلى أن التعریفات السابقة بینھا تقارب كبیر، بالرغم من و
التعلم اإللكتروني، حیث قدمت تصورًا كامًال عن المنظومة التي یتكون منھا التعلم اإللكتروني، 
فھي منظومة تعتمد على مكون بشري وتقني، ینطلق من أساس فكري معین، یھدف لتحقیق 

 .أھداف محددة
 لكتروني أنھ یتم تقدیم محتوى تعلیمي رقمي، وھذا اتفقت التعریفات السابقة لمفھوم التعلم اإل

المحتوى عبارة عن مجموعة من المعلومات والحقائق والمھارات والعروض التفاعلیة، والتي 
ُتقدم بأشكال مختلفة، فقد تكون عبارة عن نصوص مكتوبة أو منطوقة أو نصوص تشعبیة، أو 

إلخ، والتي یتفاعل معھا ... تحركةرسوم خطیة، أو صور ثابتة، أو صور متحركة، أو رسوم م
 .المتعلم سواء كان ذلك بشكل متزامن أو غیر متزامن

  كما أوضحت التعریفات السابقة أن منظومة التعلم اإللكتروني تعمل على تواصل المتعلم مع
أطراف العملیة التعلمیة، من معلمین ومتعلمین، سواء كان ذلك یتم بشكل متزامن أو غیر 

 .كات الحاسب وبرمجیاتھمتزامن، عبر شب
  ُینظر للتعلم اإللكتروني أنھ بیئة افتراضیة الكترونیة یتعامل معھا المتعلم، عبر إدارة تعلمھ

 .وتفاعلھ مع المحتوى التعلیمي أو أطراف العلمیة التعلیمیة
أنھ من األفضل لتعریف ) ٢٠٠٥(   ولتحدید مفھوم واضح للتعلم اإللكتروني یرى زیتون 

تحدید نوع الوسائط المستخدمة في نقل المحتوى، اإلشارة : م اإلشارة إلى النقاط التالیةمفھوم التعل
إلى أنھ تعلم یحدث وُیدار الكترونیًا، اإلشارة إلى خصائص أساسیة لھذا النمط من التعلم، علیھ 

جیاتھ ُیعرف الباحث التعلم اإللكتروني بأنھ عملیة تعلیمیة تسعى لالستفادة من شبكات الحاسب وبرم
والتي تتیح مجموعة من الخدمات المتنوعة للمتعلم تتضمن اتصاًال متزامنًا وغیر متزامن، وتساعد 

  . المتعلم على إدارة تعلمھ بنفسھ لتحقیق أھداف تعلیمیة
  :التعلم اإللكتروني والتعلیم اإللكتروني

وني والتعلیم التعلم اإللكتر:  إلى العربیة بلفظتین ھما( E- learning )    ترجم مصطلح 
، ویتناول كثیر من البـاحثین مصـطلحي التعلـیم اإللكتروني )٣٨، ص ٢٠٠٥زیتون، (اإللكتروني 

مصطلحین مترادفین، فیما یرى البعض األخر أن ھناك فرقا كبیر  والـتعلم اإللكتروني عـلى أنھـما
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، ص ٢٠١٩ألتربي، ا(االستخدام والتطبیق ووسیلة التعلم ذاتھا  بین كال المصطلحین مـن حیـث
٢٤.(  

   على ذلك یمكن القول إن النقطة األساسیة في االختالف ما بین المصطلحین تنطلق في 
الفرق بین مصطلحي التعلیم والتعلم، فالتعلم یشیر إلى الجھد الذي یبذلھ المتعلم إلنجاز عملیة التعلم، 

، أما التعلیم فھو عملیة )Philips et al,2012, p26(بمعنى أنھ جھد ذاتي یقوم بھ المتعلم بنفسھ 
، )Sherman,2002(مقصودة تھدف إلى تشكیل بیئة المتعلم بصورة تمكنھ من القیام بسلوك معین 

بمعنى أنھ جھد مقصود من قبل المعلم والمؤسسة التعلیمیة إلحداث تغیر في السلوك، أي حدوث 
  .التعلم

تروني ھو األنسب، بالرغم من أن مصطلح التعلم اإللك) ١٢، ص ٢٠١٣(   وترى الجھني 
أن بعــــض المتخصصــــین في ) ٢٠٠٨(شیوع مصطلح التعلیم اإللكتروني، كما ذكرت الكنعان 

اإللكتروني ھـــو المصـــطلح المناســـب بســـبب أن  ھــــذا المجــــال یــــرون أن الــــتعلم
نھ یدیر تعلیمھ بنفسھ حیث أن الفرق بین التعلیم المـــتعلم یســـتخدم وســـائط إلكترونیـــة، مما یعني أ

شخصي ونشاط ذاتي یصدر من المتعلم نفسھ في حین أن التعلیم  والتعلم ھو أن األخـیر مجھـود
  .مجھود بمساعدة شخص آخر

إن الـــتعلم اإللكتروني یقـــوم عـــلى الفعـــل ) ٢٠١٩(   وعلى نفس السیاق یرى األتربي 
 الطالـــب نفســـھ للـــتعلم مــن خــالل اســتخدام المحتــوى اإللكتروني الــذي الـــذي یمارســـھ

وفــره المعلــم، كما أن التعلم اإللكتروني ال یشترط وجود المعلم والمتعلم في وقت واحد ولكن 
یكتفـى بوجود المادة أو المصدر بشكل یتیح للمتعلم الوصول إلیھا بسھولة وفي أي وقت، بالتالي 

  .یدیر عملیة تعلمھ
أن التعلیم ) ٢٠١١(   ویقابل ذلك رأي آخر بأن مصطلح التعلیم ھو األنسب، فقد ذكر المنیع 

  :اإللكتروني ھو المصطلح األنسب التربویة لعدة اعتبارات ھي
إن التعلم اإللكتروني ینحصر في النشاط التعلیمي المرتبط بموضوعات الـدروس وطـرق . ١

التعلیم اإللكتروني منظومـة متكاملـة تشـمل جوانـب تعلیمیـة التدریس في حین أن 
وإداریة ومالیة واجتماعیة مثل اإلعمال اإلدارة للمدرسة والعالقات بین المدرسة  وتربویـة
  .واألسرة

إن التعلیم اإللكتروني في معظم حاالتھ یتطلب وجود النظـام التعلـیم التقلیـدي مثـل حضور . ٢
علیمي إلجـراءات القبـول والتسـجیل، وأسـالیب التقـویم، ولقـاءات، تعلیمیة المتعلم للمقر الت

  .وتربویة بین الطالب واألستاذ
التطبیقات الحالیة للتعلیم اإللكتروني تتم في المدارس والجامعات القائمة مما یعني أنھ نظام . ٣

 مـن یشرف تعلیمي مساند أو معاون للنظام التقلیدي، فـالمعلمین واألسـاتذة ھـم
  .المتعلمین في التعلیم اإللكتروني عـلى

   وبالرغم من ھذه المبررات إال أننا نستطیع الرد على بعضھا، فمثًال فیما یخص النقطة 
نستطیع القول أنھ یمكن توظیف التعلم اإللكتروني بشكل كامل أو ) ٢٠١١(الثالثة التي ذكرھا المنیع 

م والمساندة، وسیتضح ذلك عند تناولنا ألنواع التعلم جزئي، فھو لیس محصورًا على دور الدع
  .اإللكتروني

   وإجماًال وبمراجعة األدبیات التي تناولت التعلم اإللكتروني، نستطیع القول أن الرأي انقسم 
إلى ثالثة فرق فیما یخص المصطلح الصحیح، فریق یرى أن المصطلح الصحیح ھو التعلم 
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المصطلح األنسب ھو التعلیم اإللكتروني، وفریق ثالث یرى أنھ ال اإللكتروني، وفریق آخر یرى أن 
  .فرق بین المصطلحین

   یرى الباحث أن االختالف ما بین المصطلحین التعلیم والتعلم لیس اختالفُا جذریًا، فمحصلة 
كال العملیتین  ھو إحداث تغیر في سلوك المتعلم، سواء كان جھدًا فردیًا، أو نتیجة لعمل نظام 

  :كامل، عالوة على ذلك یفضل الباحث مصطلح التعلم اإللكتروني للمبررات التالیةمت
التعلیم والتعلم، لكن بالمجمل ناتج ھاتین : ال جدال على أن ھناك تباین ما بین مصطلحي. ١

  .العملیتین ھما إحداث تغیر في سلوك المتعلم نتیجة لمروره بخبرة تعلیمیة
م اإللكتروني تتكون من مكون بشري وتقني ومنطلقات فكریة، من الطبیعي أن منظومة التعل. ٢

  .  لذلك ال یرى الباحث أن ھذا سبب كافي العتماد مصطلح التعلیم اإللكتروني
مصطلح التعلم اإللكتروني ھو أكثر مناسبة ألن المتعلم فیھ یتعامل بشكل فردي مع المتاح لھ . ٣

  .ت، ویدیر تعلمھ بنفسھالكترونیًا من محتوى وتطبیقات ومواقع وبرمجیا
  :التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد

   مصطلح آخر من المھم التوقف عنده، وذلك بھدف التوضیح وإزالة اللبس، وھو مصطلح 
لمفھوم التعلم عن ) ٢١٧، ص ٢٠١٥(التعلم عن بعد، ومن خالل استعراض تعریف العبید والشایع 

التعلیمیة إلى المتعلم دون االلتزام بوقت ومكان محدد نظام تعلیمي یقوم على ایصال المادة " بعد 
التعلم اإللكتروني والتعلم (، نستدل على أن المصطلحین "باستخدام تقنیة المعلومات واالتصاالت

یتقاطعان بشكل كبیر مع بعضھا البعض، وذلك ألنھا ینطلقان من فكرة واحدة، وھي عدم ) عن بعد
  .سیر العملیة التعلیمیةالتقید بالظرف المكاني والزماني ل

   لذلك یرى الباحث أن الرجوع إلى التطور التاریخي یساعد على الفھم السلیم للمصطلحین، 
- ٣٦٩، ص ٢٠٠٣(وقد كتب خمیس . وسیتضح لنا العالقة بین التعلم اإللكتروني والتعلم عن بعد

أن بدایات : التاليعن مراحل تطور التعلم عن بعد بشكل مفصل، یمكن ایجازھا على النحو ) ٣٧٣
التعلیم عن بعد ترجع إلى فكرة التعلیم بالمراسلة واالستفادة من تطور الخدمات البریدیة، وساعد 

على االستفادة منھ في التعلم عن بعد، وكان یستخدم ألغراض ) ١٩٠١(نجاح أول بث للرادیو سنة 
  .التدریب والتأھیل، حتى ظھر التلفزیون وشاع استخدامھ تعلیمیًا

أن البدایة الحقیقیة للتعلیم عن بعد كان في سبعینات القرن ) ٢٠٠٣( ویضیف خمیس   
الماضي عندما ظھرت النظم التعلیمیة الغیر تقلیدیة للتعلم عن بعد، متمثلة في إنشاء الجامعة 

، نتیجة للتطور الكبیر في تكنولوجیا التعلیم )١٩٦٩(البریطانیة المفتوحة والتي أنشئت في أبریل 
  .علومات، والحراك االجتماعي والمھني والذي طالب بتكافؤ الفرص التعلیمیة لجمیع المواطنینوالم

   وشھدت الثمانینات اتساع نطاق التعلیم عن بعد وانتشاره، وزیادة المؤسسات التعلیمیة 
المعتمدة علیھ، وصدور العدید من الدوریات التعلیمیة بشأنھ، ونتیجة للتطورات المستمرة خالل 

تسعینات من القرن العشرین والتي شھدت استخدام أقراص اللیزر وأقراص الفیدیو واللقاءات ال
والمؤتمرات المسموعة والمرئیة عن بعد والبرید اإللكتروني واالتصال القائم على أساس الحاسب 

  ).٢٠٠٣خمیس، (وشبكاتھ المحلیة والواسعة، أحدث ذلك نقلة كبیرة في مفھوم التعلم عن بعد 
للتعلیم اإللكتروني والتعلیم عن بعد في المملكة  ي نفس السیاق قّدم المركـز الـوطني  وف

  :مراحل تطور التعلم عن بعد ھذه المراحل ھي) ٢٠١٦(العربیة السعودیة
  .التعلم بالمراسلة عن طریق المطبوعات، وذلك باالستعانة بالخدمات البریدیة: الجیل األول. ١
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الوسائل السمعیة، والسمع بصریة، : استخدام الوسائط التعلیمیة التالیةالتعلم ب: الجیل الثاني. ٢
  .والمطبوعات، وبرامج الحاسب

  .االستعانة بالبحث الحي، سواء كان تلفزیونیًا أو إذاعیًا: الجیل الثالث. ٣
وقد استخدام شبكات  الحاسب وشبكة اإلنترنت والبرمجیات اإللكترونیة، والتي : الجیل الرابع. ٤

مت في تقدیم خدمات تعلیمیة متنوعة ومتمیزة، ساھمت في تحقیق  تواصل وتفاعل بین المتعلم ساھ
  .وعناصر النظام التعلیمي

على أن التعلم عن بعد ھو تفاعل موجھ ) ٢١٧، ص ٢٠١٥(   كما أشارت العبید والشایع 
 طرق تواصل بین طرفین المعلم والمتعلم بحیث یتواجدان في أماكم وأوقات مختلفة ویستخدمان

  .ومواد تعلیمیة بصیغ متنوعة
أن التعلم عن بعد یتم فیھ استخدام كافة وسائط التعلم ) ٣٥، ص ٢٠٠٥(   كما أضاف زیتون 

سواء التقلیدیة أو الحدیثة، ویكون فیھ  المتعلم بعیدًا مكانیًا أو زمانیًا أو االثنین معًا عن المعلم، 
كما أكدت . لكتروني یقع ضمن مجال التعلم عن بعدأن التعلم اإل) ٣٨، ص ٢٠٠٥(وأضاف زیتون 
على أن التعلم اإللكتروني یقوم على فلسفة التعلم عن بعد، حیث یعتمد ) ٢٠١٣(دراسة الشھري 

  .المتعلم فیھ على جھده الذاتي، ویتحول التعلیم إلى تعلم
 قدیمًا،    تأسیسًا على ما سبق، یمكن أن نصل إلى حقیقة أن التعلم عن بعد مفھوم ظھر

یتضمن فلسفة عامة أن المتعلم یوجد في مكان آخر خالف مكان المعلم أو المؤسسة التعلیمیة، وأن 
ھذا النمط من التعلم متاح للمتعلم في أي وقت وفي أي مكان، ویتم استخدام فیھ التكنولوجیا المتاحة، 

ثر یرى الباحث أن وھو بذلك ال یختلف عن فلسفة ومنظور التعلم اإللكتروني، ولكي نوضح أك
التعلم اإللكتروني ُیمثل أحد مراحل تطور التعلم عن بعد، یتم فیھ استخدام األدوات والبرامج 

  .اإللكترونیة
  :فلسفة التعلم اإللكتروني

   لكل نظام أي كان شكلھ ونوعھ وطبیعتھ سواء كان تعلیمي أو غیر تعلیمي فلسفة خاصة 
من   المبنیة على مبادئ تكنولوجیا التعلیم، وما تـرتبط بـھبھ؛ وللتعلم اإللكتروني فلسفتھ الخاصة

نظریات تربویة وعلمیة مثل نظریات التعلیم والتعلم، ونظریـات مـدخل الـنظم، وعلـم االتصال 
مع الموقف  ومفھومھ ومبادئھ وقنواتھ السمعیة والبصریة وغیرھا من القنوات الفاعلة المتوافقـة

  ).٣٤، ص٢٠١٩األتربي، ( المتعلم في المقام األول التعلیمي، والمتعلقة بخصائص
تتضح فلسفة التعلم اإللكتروني في خصائصھ وسماتھ، حیـث ) ٢٠١٩(   ویضیف األتربي 

وتتمركز ھذه البیئة حول نشاط المتعلم  یصـبغھ الـبعض بالفردیـة كونـھ مـرتبط في بیئتـھ بـالحاسب،
   .طار تعزیز تفرید التعلیمواالعتماد على الذات في التعلم، وذلك في إ

مجموعة من المبادئ التي تعطي فلسفة معینة ) ٥٣، ص٢٠٠٨(   وقد حدد الشناق ودومي 
  :لمفھوم التعلم اإللكتروني، ھي

 .أن التعلم اإللكتروني ھو تعلم مستمر وتعلم ذاتي یعتمد على قدرات الفرد واستعداده .١
 . ة بصرف النظر عن الزمان والمكانیجب أن ینطلق التعلم اإللكتروني من مبدأ المرون .٢
 محاولة معالجة مشكلة الفروق الفردیة بین المتعلمین، مع مراعاة تكافؤ الفرص بین المتعلمین  .٣
  .یسمح التعلم اإللكتروني بتبادل الخبرات فھو تعلم تشاركي .٤
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لك بالشكل    إن فلسفة التعلم اإللكتروني  تنطلق من حقیقة أن المتعلم مسؤول عن إدارة تعلمھ، وذ
الذي یتناسب مع قدراتھ ومھاراتھ، متفاعًال مع المحتوى الرقمي المتاح لھ، بما یتضمن علیھ من 

  .صور ورسوم ونصوص وأشكال وتطبیقات، دون التقید بالظرف المكاني والزماني
  :خصائص التعلم اإللكتروني

یا واالیجابیات،    للتعلم اإللكتروني خصائص معینة أسھمت في اكتسابھ مجموعة من المزا
أن أبرز خصائص التعلم ) ٥٤، ص٢٠٠٨(ومن أھم ھذه الخصائص ما ذكره الشناق ودومي 

  : اإللكتروني، ھي
 .عدم التقید بالحدود الزمانیة والمكانیة .١
 .تعدد مصادر المعرفة .٢
 .استخدام الوسائط اإللكترونیة .٣
 .سھولة تحدیث البیانات والمعلومات .٤

ص من أبرز العوامل التي جعلت من عملیات التعلم اإللكتروني    یمكن مالحظة أن ھذه الخصائ
  ).وجھًا لوجھ(تتمیز بمجموعة من االیجابیات، والتي قد ال تتوفر بنفس الدرجة في التعلم التقلیدي 

  :ایجابیات التعلم اإللكتروني
لتعلم    تعددت الكتابة في ایجابیات التعلم اإللكتروني وتنوعت، وذلك ألن ایجابیات تطبیق ا

االلكتروني لیس خاصة بالمتعلم فقط، وإنما تنعكس على النظام التعلیمي بشكل عام، ولعل أبرز 
في ایجابیات التعلم ) ٢٠١٢(االیجابیات في ھذا النمط من التعلم، ما تناولتھ دراسة العمرو 

  :  اإللكتروني، وھي
 .بحث عن المعرفة ینمي لدى الطالب مھارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر وكذا ال .١
یسھم في توفیر جو من الخصوصیة للطالب یتیح لھ فرصة التعلم وفقًا لقدراتھ دون الخوف  .٢

 .من الحرج من األقران
 .یوفر فرصة التواصل المستمر بین الطالب والمنھج طوال الوقت  .٣
  .فةوجود إمكانیة التواصل بین الطالب أنفسھم، وبینھم وبین أساتذتھم، من خالل قنوات مختل .٤
 .یمكن من خالل التعلیم اإللكتروني تعلیم عدٍد أكبر من الطالب  .٥
 .نفسھ عن التعبیر في للطالب والجرأة الحریة یعطي .٦
 المعتاد التدریس األسلوب مع ھذا یدمج أن فیمكن المعتاد، للتعلیم كبیًرا رافًدا التعلم ھذا یعتبر .٧

 الواجبات أو األنشطة بعض لطالب إلىا یحیل قد المعلم فإن الحالة ھذه وفي لھ، داعًما فیكون
 .اإللكترونیة الوسائط على المعتمدة

 وطبیعة بوظائف وأعمال ارتبطوا الذین المتفرغین غیر الكبار التعلم من النوع ھذا یناسب  .٨
 .الدراسة لصفوف المباشر الحضور من تمكنھم ال أعمالھم

 .قنیةالطالب قادر على التعامل مع الت وإعداد جیل من المعلمین .٩
  
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٢٦

  :سلبیات التعلیم اإللكتروني 
أساسیة  قضیة منھ جعلت والتي اإللكتروني للتعلیم المتعددة والفوائد المزایا من الرغم    على

) ٢٠١٢العمرو، . (السلبیات والعیوب بعض لھ جدید تعلیمي أسلوب وكأي أنھ إال التربویین، تشغل
  : وني كما یليعددا من السلبیات التي تنتج من  التعلیم اإللكتر

 .مھم وتعلیمي تربوي كمؤثر المعلم دور إضعاف )١
 .والوجدانیة األخرى المھاریة الجوانب من أكثر المعرفي الجانب على األكبر التركیز )٢
 .حقیقي تعلیمي موقف في تواجدھم لعدم الطالب لدي االنطوائیة ینمي قد )٣
 .اإللكتروني تعلیمال في والریاضیة والثقافیة االجتماعیة األنشطة ممارسة صعوبة )٤
 .في تنفیذ عملیات التقویم صعوبة )٥
التدریب المستمر والفعال على طول السنة الدراسیة، مما ُیشكل ضغطًا على  یتطلب توفیر  )٦

 . المعلم
   إن ھذه السلبیات الناجمة عن تطبیق التعلم اإللكتروني ال ُتشكل خطرًا على البیئة التعلیمیة 

یجابیات والممیزات لتطبیق التعلم اإللكتروني، لذلك على ومنسوبیھا، خاصة مع توضیح اال
المؤسسة التعلیمیة أن تضع في اعتبارھا أن ھناك جانبًا سلبیًا سیظھر أثناء التطبیق، ووضع الخطط 

  .العالجیة لتدارك  األمر والسیطرة علیھ
  :مكونات التعلم اإللكتروني

من مكونات، ) ٢٥-٢٣م، ص ٢٠٠٥( لھ خان    من أھم مكونات نظام التعلم اإللكتروني، ما أشار
تضمنت  سبعة أصناف قابلة إلضافة مكونات جدیدة مع ضرورة ربطھا بالتصمیم التعلیمي كما 

  : یلي
 .األسالیب التعلیمیة واالستراتیجیات والتعلیم، ویشمل نظریات التعلم و:التصمیم التعلیمي .١
ات البیانیة، التسجیل الصوتي، عرض تشمل النص والرسوم و:مكونات الوسائط التعلیمیة .٢

 .الفیدیو، الوصالت
تشمل أدوات االتصاالت ، أدوات تصفح اإلنترنت، معینات التوصیل  و:أدوات اإلنترنت .٣

 .اإللكتروني، أداوت البحث، أدوات أخرى كعداد المستفیدین
 .أجھزة التخزین والحواسیب .٤
االتصال، التكنولوجیا المتنقلة، مزودو خدمات  وتشمل المودم و:االتصاالت ومزودو الخدمة .٥

 .خدمة البرمجیات
نظام إدارة محتوى التعلم،  وتشمل لغات الكتابة، نظام إدارة التعلم و:اإلدارة وبرمجیات التألیف .٦

 .أدوات التألیف ونظم
 . الخوادم والتطبیقات المرتبطة بھا .٧

ي، وبطبیعة الحال یبقى المكون    ویمكن مالحظة أن ھذه المكونات یغلب علیھا الطابع الماد
البشري من أھم المكونات، فمنھ المعلم والمتعلم والمسؤول عن النظام التعلیمي، وھؤالء ھم 

 .المعنیون بتوظیف واستخدام التعلم اإللكتروني واالستفادة من مزایاه



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٢٧

  :مكونات بیئة التعلم اإللكترونیة ومتطلباتھا إلى) ٨١، ص٢٠١٢(وقد قسم سرایا 
  .وتتضمن المعلم والمتعلم وطاقم الدعم الفني والطاقم اإلداري المركزي: مكونات أساسیة: أوًال
 .تتضمن أجھزة خدمیة، شبكات اإلنترنت، محطة عمل للمعلم والمتعلم: تجھیزات أساسیة: ثانیًا

  :معوقات تطبیق التعلم اإللكتروني
یة تطبیقھ لیست بتلك السھولة،    بالرغم من ایجابیات ومزایا التعلم اإللكتروني إال أن عمل

التي ھدفت إلى التعرف على ) ٢٠١٢(وذلك لوجود عدد من العقبات، وقد دلت نتائج دراسة الفھمي 
أھمیة ومعوقات التعلیم  اإللكتروني لدى معلمات المواد االجتماعیة من وجھة نظر معلمات المرحلة 

ضعف تحفیز مشرفات المواد : لكتروني ھيالثانویة في منطقة مكة، أن من أبرز معوقات التعلم اإل
  .االجتماعیة للمعلمات، وقلة القاعات الدراسیة والمجھزة بالتجھیزات المناسبة في المدرسة

والتي ھدفت إلى التعرف على معوقات تطبیق ) ٢٠١٤(   كما أشارت نتائج دراسة المزین 
لمین،  إلى أن حجم المنھج یجعل من التعلم اإللكتروني في الجامعات الفلسطینیة من وجھة نظر المتع

األستاذ الجامعي یمیل إلى التعلم التقلیدي بشكل أكبر، باإلضافة إلى قلة عدد األجھزة المخصصة 
في المعوقات السابقة، مع اإلشارة إلى وجود ) ٢٠١٤(للمتعلمین، واتفقت نتائج دراسة الیوسف 
  . معوق یرتبط بالحاجة إلى التدریب المستمر

معوقات التعلیم اإللكتروني من وجھة نظر أعضاء ھیئة ) ٢٠١٧(لت دراسة البدیوي    وتناو
قلة المعامل المجھزة بالتقنیات : التدریس في جامعة القصیم، وأشارت النتائج أن أبرز المعوقات ھي

المطلوبة، ضعف خبرة عضو ھیئة التدریس في استخدام التقنیات الحدیثة، عدم تركیز أھداف 
  دراسیة على التعلیم اإللكتروني، المقررات ال

إلى التعرف إلى معوقات التعلم اإللكتروني من وجھة ) ٢٠١٨(   وھدفت دراسة الضالعي 
نظر أعضاء ھیئة التدریس في جامعة نجران، وكشفت نتائج الدراسة عن معوقات كبیرة  في تطبیق 

ة في استخدام التعلم اإللكتروني، غیاب التحفیز، وقلة الخبر: التعلم اإللكتروني، ومن أھم المعوقات
  .  وضعف تأھیل الفنیین، وعدم تفاعل الطلبة مع ھذا النمط من التعلم

  :ونستطیع عبر ما سبق أن نصنف معوقات تطبیق التعلم اإللكتروني كما یلي
وھي التي تتعلق بتوفر األجھزة والتقنیات الالزمة، وتوفیر خدمات الدعم الفني : معوقات تقنیة .١

 .ر والدائم لنظام التعلم اإللكترونيالمستم
عملیة تھیئة بیئة النظام التعلیمي لتوظیف ھذا النمط من التعلم ُمكلفة وبحاجة إلى : معوقات مالیة .٢

دعم مالي مستمر، سواء لتوفیر األجھزة أو صیانتھا وتحدیثھا، فضال عن حاجة الطاقم 
 .  التدریسي للتحفیز واستحداث المكافآت

 :ویشتمل المعوق البشري على مجموعة من المعوقات، مثل: معوقات بشریة .٣
 ضعف الجدیة في التعامل مع ھذا النمط اإللكتروني في العملیة التعلیمیة. 
  قلة الوعي بقیمة وأھمیة ھذا النمط اإللكتروني بمعنى أن ثقافة البیئة التعلیمیة قد ال تساعد

 . على استخدام وتوظیف استراتیجیات التعلم اإللكتروني
 ضعف الرغبة في تطویر المھارات واكتساب مھارات جدیدة من قبل المعلم والمتعلم. 
 غیاب الحافز المعنوي. 
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قد ال یساعد منھج ما على نجاح التعلم اإللكتروني، إما لطبیعة المادة : معوق یرتبط بالمنھج .٤
انھاء ھذا التعلیمیة أو نظرًا ألن المنھج الدراسي طویل جدًا، مما یجعل المعلم حریص على 

 .المنھج في الوقت المحدد
یتطلب توظیف التعلم اإللكتروني في المؤسسات التعلیمیة التعامل مع األجھزة : معوقات فنیة .٥

 .والتقنیات وشبكات اإلنترنت، مما یستلزم تدریبًا فعاًال ومستمرًا طوال السنة الدراسیة
  :أنواع التعلم اإللكتروني 

-٢٢٣، ص ٢٠١٥العبید والشایع، (التالیة  األنواع إلى اإللكتروني التعلیم تصنیف یمكن
٢٢٧(  

 : المتزامن اإللكتروني التعلیم .١
والعروض   والموضوعات الدروس بتبادل یھتم اإللكتروني التعلم من النوع    وھذا

الوقت الفعلي لتدریس  المعلم وأطراف العملیة التعلیمیة في بین والنقاشات التوضیحیة واألبحاث
 إیجابیات ومن االفتراضیة، والفصول المحادثة برامج من خالل مباشر، وذلك وبشكل فسھن المادة، 

فوریة وتقلیل التكلفة والوقت  راجعة تغذیة على المتعلم حصول التعلم اإللكتروني من النوع ھذا
  .  والجھد، وذلك كلھ عبر شبكات الحاسب وباستخدام برمجیات تعلیمیة معینة

 :المتزامن رغی اإللكتروني التعلیم .٢
وقت واحد، حیث یحصل المتعلم  في والمعلم المتعلم بین في ھذا التعلم التواصل یشترط    ال

على دورات أو حصص وفق برنامج دراسي معین مخطط لھ، وینتقي فیھ األوقات واألماكن التي 
 القوائم: تتناسب مع ظروفھ، عن طریق توظیف بعض أسالیب وأدوات التعلم اإللكتروني مثل

البریدیة، المدونة، الویكي، المنتدیات، مجموعات النقاش،  ومن ایجابیات ھذا النوع أن المتعلم 
یختار الوقت والزمان المناسب إلنھاء المادة التعلیمیة وإعادة مادة التعلم ودراستھا والرجوع إلیھا 

  .إلكترونیًا في أي وقت
م االعتماد على التعلم المتزامن أو أنھ ال یمكن بشكل عا) ٢٠١٥(   وتضیف العبید والشایع 

غیر المتزامن فقط في تصمیم المواقف التعلیمیة، حیث یجب على المصمم التعلیمي الدمج بینھما 
  .لبناء مواقف تعلیمیة ثریة، ومعالجة الفروق الفردیة بین المتعلمین

  : يأنواع التعلم اإللكتروني إلى ما یل) ٢٦-٢٤، ص ٢٠١١(كما صنف عسیري وآل محیا 
  .تعلم الكتروني متزامن وغیر متزامن كما تقدم معنا: تصنیف التعلم اإللكتروني حسب التزامن. ١
وینقسم بذلك التعلم اإللكتروني إلى : تصنیف التعلم اإللكتروني حسب نسبة استخدام التقنیة. ٢

  :األنواع اآلتیة
 لم التقلیدي بنسبة محددة من ویتم فیھ استخدام نمط التع: التعلم اإللكتروني الجزئي أو المدمج

 .الزمن، مع استخدام نظم االتصال اإللكتروني في الجزء اآلخر من أنشطة التعلم
 في العملیة %) ١٠٠(استخدام أنظمة التعلم اإللكتروني بنسبة : التعلم اإللكتروني الكلي

 .ونیةالتعلیمیة، حیث تتم العمیة التعلیمیة بشكل كامل عبر األنظمة التعلیمیة اإللكتر
 :وھي على النحو اآلتي: تصنیفات عامة للتعلم اإللكتروني .٣
یتم فیھ تحكم المتعلم بالمحتوى اإللكتروني، واختیار : التعلم اإللكتروني الموجھ بالمتعلم  - أ

 .الزمان والمكان المناسب
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إجراء عملیات التدریس بشكل تقلیدي ومدعومًا بالتعلم : التعلم اإللكتروني الموجھ بالمعلم  - ب
 .كتروني والذي یدیره المعلماإلل

ویكون التعلم اإللكتروني ھنا ُمیسرًا للمتعلم، كأن یبحث المتعلم في : التعلم اإللكتروني المیسر  - ت
محركات البحث أو المنتدیات أو المدونات عن معلومات معینة، فالتعلم ھنا ال یكون تدریس 

 .كامل، بل توظف التقنیة في تیسیر التعلم
تعلم الكتروني یقدم في الوقت على الطلب، ویكون مضمنًا في :  الُمضمنالتعلم اإللكتروني  - ث

 .البرنامج، بحیث یسأل المتعلم أو یستفسر عن معلومة معینة فیجیبھ البرنامج
 .نمط التعلم اإللكتروني ُیعتبر امتدادًا لنمط التعلم الخصوصي: التوجیھ أو التدریب اإللكتروني  - ج

أنواع التعلم اإللكتروني بشكل مختلف، حیث ذكر ھذا ) ١٦٨، ص ٢٠٠٥(   وتناول زیتون 
، وھذه النماذج "نماذج توظیف التعلم اإللكتروني في عملیتي التعلیم والتعلم" العنوان تحت مسمى 

  : ھي
 .ویتم فیھ توظیف التعلم اإللكتروني جزئیًا لمساعدة التعلم الصفي: النموذج المساعد .١
 .دمج التعلم اإللكتروني مدمجًا مع التعلم الصفيیتم فیھ ): المدمج(النموذج المخلوط  .٢
  .وفیھ یوظف التعلم اإللكتروني وحده في إنجاز عملیة التعلم): الكامل(النموذج المنفرد  .٣

   یرى الباحث أن ھذا التصنیف وتحت ھذا المسمى مناسب أكثر من التصنیفات السابقة، 
صائص ومزایا التعلم اإللكتروني، ولكنھ والتي تم استعراضھا، حیث لم ُیبنى ھذا التنصیف على خ

ركز على درجة توظیف واستخدام تقنیة الحاسب وشبكاتھ وبرمجیاتھ في عملیة التعلم، كما أن ھذا 
 .   التصنیف یضع حدودًا فاصلة وواضحة بین كل نوع من األنواع المذكورة

  :بیئة التعلم اإللكتروني
تجاوز الحدود المكانیة والزمانیة لتقدیم الخدمة    بیئة التعلم اإللكتروني ھي البیئة التي ت

، ویحتاج التعلم اإللكتروني إلى نظام )٢٣٥، ص ٢٠١٥العبید والشایع، (التعلیمیة واالستفادة منھا 
بیئة افتراضیة عامة، تشتمل بداخلھا على بیانات إداریة وتعلیمیة وأقسام افتراضیة فرعیة، ھذه 

علم االفتراضیة، حیث توفر بیئة التعلم االفتراضیة المكان النظم أو التطبیقات ھي بیئات الت
االفتراضي الذي یتعلم فیھ المتعلم بدون حواجز في المكان والزمان، وتشتمل على معلومات حول 

  ).٢٠١٤خمیس، (المتعلمین والمقررات والمحتوى 
ت إلنشاء    وبیئة التعلم االفتراضیة ھي حزمة برمجیة تقدم من خالل الكمبیوتر والشبكا

المحتوى التعلیمي وإدارتھ، وإدارة المتعلم، وعملیات التعلیم وأحداثھ وأنشطتھ وتفاعالتھ، وعملیات 
التقویم، سواء كان ذلك بطریقة متزامنة أم غیر متزامنة وتقدیم المساعدة والتوجیھ والدعم التعلیمي 

  ).٢٠١٤خمیس، (والفني، من ثم فھي العمود الفقاري للتعلم اإللكتروني 
   لذلك تعتبر بیئات التعلم اإللكترونیة بیئة افتراضیة مرنة للتعلم تتخطى حدود الزمان والمكان، 
لذلك یتطلب التعلیم والتعلم من خالل ھذه البیئة مھارات خاصة یجب توافرھا لدى كل من المعلم 

ن عدد من المتطلبات والمتعلم، لذلك لكي یتحقق توظیف فعال لبیة التعلم اإللكترونیة ال بد من تأمی
  ): ٢٠١٥العبید والشایع، (
  تبني المؤسسات التعلیمیة لنظام التعلم اإللكتروني، مثل أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني

)LMS.( 
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  تعدیل االتجاھات نحو المستحدثات التكنولوجیة بصفة عامة، ونظم التعلم اإللكتروني بصفة
 .خاصة

 تروني وتمویلھا تمویًال كافیًاإنشاء البنیة األساسیة للتعلم اإللك. 
 تحدیث النظام التعلیمي ومناھجھ لتتفق مع منظومة التعلم اإللكتروني. 
 تطویر مھارات األفراد ومنسوبي النظام التعلیمي. 

  :أنواع بیئات التعلم اإللكترونیة
   ھناك أنواع أو مستویات لنظم بیئات التعلم اإللكتروني االفتراضیة، بالرغم من وجود 

ائص مشتركة بینھا، إال أن كل نظام لھ ھدفھ األساس، وخصائصھ الممیزة، وإمكانیاتھ الفریدة، خص
خمیس، (التي تتراوح بین إدارة المحتوى، وإدارة المتعلمین، وإدارة التعلم، ومن أھم ھذه النظم 

٢٠١٤:(  
لتعلیمي الھدف األساس لنظم إدارة المحتوى ھو إنشاء المحتوى ا: CMSنظام إدارة المحتوى  .١

في شكل كائنات تعلم، وإدارتھ، والتشارك فیھ، وذلك من خالل مستودعات بیانات تشتمل على 
نظم تألیف إلنشاء المحتوى على الخط، والمستودع ھو قاعدة بیانات لتخزین وإدارة كائنات 

دف وعلى ذلك یركز ھذا النظام على المحتوى التعلیمي بھ. التعلم التي یقوم المؤلفون بتطویرھا
تخزین المعلومات، وإدارتھا والوصول إلیھا، والبحث فیھا في شكل قواعد بیانات، لتوصیل 
المحتوى المناسب للمتعلم، أي أنھا تركز على إدارة عملیات المحتوى، وتستخدم ھذه النظم في 

، Core Media, Drupal, Mambo: ومن األمثلة على ھذه النظم. المشروعات الصغیرة
 إدارة المحتوى إنشاء مكونات المحتوى على شكل وحدات صغیرة، وإدارتھ، حیث تدعم أنظمة
 .وتوزیعھ، ونشره

وھو أكثر تعقیدًا من نظام إدارة المحتوى، حیث یشتمل على توصیل : CMSنظام إدارة المقرر  .٢
المحتوى، واالتصال، وأنشطة المتعلم، والعمل التشاركي، واالختبارات، وأدوات العمل 

، تمكن ھذه النظم المعلم Sakai, Model, Web CT: األمثلة على ھذه النظمالجماعي، ومن 
من إنشاء المقرر بسھولة، إما باستخدام القوالب الجاھزة، أو تحمیل مواد المقرر في شكل 

 .عروض تقدیمیة، أو غیر ذلك، بعد تحویلھا إلى تنسیق الویب
ھو أن نظام إدارة " ارة المحتوىنظام إد" و" نظام إدارة المقرر"    والفرق بین مصطلحي 

المقرر أكثر تعقیدًا من نظام إدارة المحتوى، حیث یشتمل على أدوات توصیل المحتوى، واالتصال، 
وأنشطة التعلم، والعمل التشاركي، واالختبارات، وتطویر الحوافظ التعلیمیة، واألدوات اإلداریة 

على إنشاء المحتوى، أما نظام إدارة المقرر الخاصة بالمعلم، بمعنى أن نظام إدارة المحتوى یركز 
  .فیركز على عملیات إدارة المقررات التعلیمیة، واألنشطة المرتبطة بھا

وھي األنظمة التي سیتم تناولھا بشيء من التفصیل، حیث تركز ھذه : LMSنظام إدارة التعلم  .٣
تعلیمیة، ویسمح األنظمة على المھمات اإلداریة من إدارة المتعلم واألحداث واألنشطة ال

للمتعلمین بالتفاعل معھ سواء عبر المواقع أو األجھزة المحمولة، والھدف الرئیسي لھذه النظم 
ھو إدارة العملیات المرتبطة بتوصیل المحتوى وإدارة التعلم، ومن ثم فھذه النظم لدیھا القدرة 

ة مكونات رئیسة على تخطیط األحداث التعلیمیة، وتوصیلھا، وإدارتھا، فھي تتكون من ثالث
  . EKP,ANGEL: إدارة المتعلم، توصیل المحتوى، وإدارة التعلم، مثل: ھي

  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٣١

  :)LMS(مفھوم نظم إدارة التعلم  
   شاع التعلم اإللكتروني خالل السنوات الماضیة بشكل كبیر وواضح، وذلك نتیجة لمجموعة 

 ومتطلباتھم في العملیة من العوامل، كالتطور التقني، وما واكبھ من تغیر في خصائص المتعلمین
التعلیمیة، ومن أھم األدوات المساعدة على تنفیذ التعلم اإللكتروني، ھي أنظمة إدارة التعلم 

Learning Management System وتستخدمھا المؤسسات التعلیمیة بشكل عام، والجامعیة  ،
 والتفاعل متاحة بشكل خاص ھذه األنظمة لتیسیر عملیة التعلم، من خالل جعل عملیات التواصل

  .بین أطراف العملیة التعلیمیة، خارج محیط القاعة الدراسیة
بأنھا عبارة ) ٥٣٧، ص٢٠٠٩(وإسماعیل ) ١٣٩، ص٢٠٠٨(عوض  و   ویعرفھا عتمان

، ونالحظ "التعلم المستمر وتقدیم األنشطة التعلیمیة ومتابعة وبرنامج ُصمم للمساعدة في إدارة"عن 
على العملیات التي یمكن القیام بھا عبر ھذه األنظمة اإللكترونیة من إدارة في التعریف التأكید 

األنظمة التي تعمل كمساند " بأنھا ) م٢٠٠٩(ومتابعة وتقدیم لألنشطة التعلیمیة، وتعرفھا الخلیفة 
مصادر  وامتحانات وومعزز للعملیة التعلیمیة بحیث یضع المدرس المواد التعلیمیة من محاضرات

غیرھا من الخدمات  و النظام، كما أن ھناك غرفًا للنقاش، وحافظة ألعمال الطلبةفي موقع
، وقد أبان التعریف مجموعة من الخدمات التي یمكن تقدیمھا "اإللكترونیة المدعمة للمادة الدراسیة

  .رفع المواد التعلیمیة، واختبارات، ومراجع علمیة: عبر أنظمة إدارة التعلم مثل
ا أیضًا بأنھا نظام رقمي مصمم خصیصًا إلدارة مقررات إلكترونیة وإتاحة    ویمكن تعریفھ

عمل تعاوني بین المعلم والمتعلم، حیث یدیر ھذا النظام كل ھذه الجوانب، وتشمل العملیات عرض 
جدول المواد الدراسیة وتسجیل الطالب وطباعة تقاریر لتقویم مخرجات العملیة التعلیمیة وقائمة 

وإدارة عملیة إدخال درجات الطالب وطباعة الشھادات وعرض نتائج االختبارات، بأسماء الطالب 
ویمكن القول باختصار، أن أنظمة إدارة التعلم تقوم . فھو نظام یساعد على إدارة العملیة التعلیمیة

 Authoring إلى المتعلمین دون امتالكھا أدوات تألیف المحتوى Contentبإیصال المحتوى 
Tools) Ninoriya et al., 2011( ونالحظ أن التعریف السابق أشار لجانب مھم جدًا، وأن ھذه ،

األنظمة ال تصمم مواد تعلیمیة، إنما تساعد على إدارتھا، وتسھیل عملیات االتصال بین أطراف 
  .العملیة التعلیمیة

د أنظمة إلكترونیة تساع" بأنھا) LMS(   ویعرف الباحث أنظمة إدارة التعلم اإللكتروني 
على إدارة المقررات الدراسیة عبر شبكة اإلنترنت، بواسطة مجموعة من األدوات والخدمات، 

، ویقصد الباحث بالتعلم المرن "والتي ُتمكن من دعم وتعزیز عملیات التعلم المفتوح والمرن
والمفتوح ھو ذلك التعلم الذي ال یشترط حصولھ في نفس الزمان والمكان، ویستطیع المتعلم 

  .ل مع المعلم وزمالئھ عبر استخدام مجموعة من الخدمات التي تعتمد على شبكة اإلنترنتالتواص
  :أنواع نظم إدارة التعلم اإللكتروني

   ھناك أنواع متعددة من نظم إدارة التعلم اإللكتروني، ومختلفة عن بعضھا البعض، وذلك 
 عتمان(التعلم اإللكتروني إلى الختالفھا في اإلمكانیات والقدرات، ویمكن تقسیم أنظمة إدارة 

  ):م٢٠٠٩م؛ إسماعیل، ٢٠٠٨عوض، و
وھي األنظمة التي یتطلب على المستخدم دفع مبالغ مالیة لتوفیرھا : نظم إدارة التعلم التجاریة: أوال

في المؤسسات التعلیمیة، فھي أنظمة تجاریة، ال بد الحصول على رخصة الستخدامھا في 
  :األنظمة غالبًا ما تكون ُمكلفة مالیًا،  ومن أھم ھذه األنظمةالمؤسسات التعلیمیة، وھذه 

  .WebCTمن إنتاج شركة ) WebCT(نظام ویب سي تي إلدارة التعلم اإللكتروني  .١
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 .Blackboardمن إنتاج شركة  )  Blackboard(نظام البالك بورد إلدارة التعلم اإللكتروني  .٢
 .ج شركة حرف لتقنیة المعلوماتنظام تدارس إلدارة التعلم اإللكتروني من إنتا .٣
 .نظام مجد إلدارة التعلم اإللكتروني من إنتاج شركة مجد للتطویر .٤
التعلیم عن  ونظام جسور إلدارة التعلم اإللكتروني من إنتاج  المركز الوطني للتعلم اإللكتروني .٥

 .بعد في المملكة العربیة السعودیة
 ویقصد بمفتوحة المصدر أنھا متاحة :لمصدرنظم إدارة التعلم اإللكتروني مفتوحة ا: ثانیا

لالستخدام بشكل مجاني، عبر شبكة اإلنترنت، حیث یستطیع المستخدم تحمیل البرنامج، واستخدامھ 
  :دون دفع أي مبالغ مالیة، ومن أھم ھذه األنظمة وأكثرھا انتشارًا

 .Moodleإلدارة التعلم اإللكتروني من إنتاج شركة ) Moodle(نظام مودل  .١
  .Dokeos Globalإلدارة التعلم اإللكتروني من إنتاج شركة ) Dokeos(ام دوكیوز نظ .٢
 University of Torontoإلدارة التعلم اإللكتروني من إنتاج شركة ) ATutor(نظام آتوتر  .٣

– ATRC. 
  . Dokeos Globalإلدارة التعلم اإللكتروني من إنتاج شركة ) Claroline(نظام كالروالین  .٤

لحال فإن األنظمة التجاریة تتمیز عن المجانیة بقدراتھا وإمكانیاتھا الكبیرة،    وبطبیعة ا
وتعاملھا مع شریحة كبیرة من المتعلمین في المؤسسة التعلیمیة الواحدة، فضًال عن خدمات الصیانة 
والتحدیث لھا،  لذلك نرى أن المؤسسات التعلیمیة تعتمد في بیئاتھا التعلیمیة على األنظمة 

ونیة التجاریة أكثر من المجانیة، ویرى الباحث وفقًا لما أشارت لھ مجموعة من األدبیات اإللكتر
التربویة أن أغلب األنظمة اإللكترونیة مجانیة المصدر یتم استخدامھا في مراحل التعلیم العام، حیث 

  . یستطیع المعلم توظیفھا في تدریس المواد الدراسیة في المدرسة مع المتعلمین
  :م إدارة التعلمخدمات نظ

الخدمات التي تقدمھا أنظمة إدارة التعلم، وتختلف فیما بینھا، وذلك تبعًا  وتتنوع األدوات
لنوع نظام إدارة التعلم والشركة المنتجة لھ، ومن أبرز الخدمات التي تقدمھا أنظمة إدارة التعلم كما 

آل ) (McIntosh, 2014) (Soni, 2016) (Epignosis, 2014) ( (٢٠٠٩(إسماعیل :  یذكرھا
  :ھي) ٢٠١٧مسیري، 

تمكن ھذه األنظمة اإللكترونیة الطالب من تسجیل مقرراتھم الدراسیة، : Enrollmentالتسجیل -١
  .ومتابعة المقرر الدراسي، ومتطلباتھ

عبر ضبط إعدادات معینة، یستطیع المتعلم تخصیص ما یرغب : Customizationالتخصیص -٢
تصمیم الشاشة، واأللوان، تغییر اللغة، وخاصیة التنبیھ عند وجود : بھ في واجھة النظام، مثل

  .  محتویات جدیدة
تساھم ھذه األنظمة بشكل كبیر في دعم عملیة التواصل بین : Communicationالتواصل -٣

المعلم والمتعلم، بحیث یكون االتصال فعاًال، وذلك من خالل القدرة على إرسال رسالة لجمیع 
ھم، وإرسال ُمجدوٍل للرسائل اإللكترونیة، لتذكیر الطالب بالمواعید المھمة، الطالب أو بعض

كذلك تدعم ھذه األنظمة تواصل المتعلمین مع بعضھم البعض، عن طریق . االختبارات: مثل
 وبناء على ذلك Discussion Forums أو منتدیات النقاش Chat Roomغرفة للدردشة 
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) غیر مباشر( وغیر متزامن synchronous) باشرم(یمكن تقسیم االتصال إلى متزامن 
asynchronous.  

تحتوي ھذه األنظمة على مجموعة من التقاریر التي تتعلق بالمتعلمین : Reportsالتقاریر -٤
ودرجاتھم والمقررات الدراسیة ودرجات االختبار بحیث یمكن تصدیرھا على شكل ملفات 

Excel أو Pdfأو عرضھا على شكل رسوم بیانیة  Chartsما یسھل فھمھا .  
نظام إدارة التعلم : Help with content creationالمساعدة في إنشاء المحتوى وتوصیلھ -٥

المتكامل یوفر واجھًة سھلة االستخدام، مع وجود أمثلة أو طرق لشرح كیفیة تحمیل الملفات 
  .علموالصور أو إعطاء اختبارات للمتعلمین مع تعدد خیارات توصیل المحتوى للمت

تقدیم خدمات تتعلق :  Scheduling and Content Managementالجدولة وإدارة المحتوى -٦
بتوزیع الموضوعات العلمیة على األسابیع الدراسیة، وتحدید مواعید تسلیم الواجبات أو 

  .االختبارات أو األنشطة
فصول یمكن أن تحتوي ھذه األنظمة على : Virtual Classroomالفصول االفتراضیة -٧

افتراضیة عبر اإلنترنت، ویمكن أن تسمح للمعلم بإرسال دعوات للطالب حتى  ینضموا 
  .للفصل االفتراضي

بعض أنظمة التعلم تكون متكاملة : Social Networking دعم شبكات التواصل االجتماعیة -٨
مع شبكات التواصل االجتماعي، مثل القدرة على مشاركة محتوى من داخل ھذه األنظمة 

  .Twitter أو تویتر Facebookبر مواقع التواصل االجتماعي مثل فیسبوك ع
إن القدرة على اختبار الطالب عن طریق أنظمة إدارة التعلم ھو أحد أھم : Testingاالختبارات -٩

وتساعد ھذه األنظمة المعلمین على تقدیم . الخدمات الـُمقدمة عبرھا، ومكمل للعملیة التعلیمیة
  .ن االختبارات، وقد توفر ھذه األنظمة نماذج جاھزة لالختباراتأشكاٍل متعددة م

بدأ العدید من مزودي أنظمة إدارة التعلم بإضافة میزات : Mobile learning التعلم النقال - ١٠
تدعم استخدام ھذه األنظمة عن طریق الھواتف الذكیة، بحیث تعمل ھذه األنظمة بطریقة 

 ولھذا نجد أن بعض الصفحات حین تصفحھا من .تتناسب مع طبیعة الجھاز المستخدم
 بحیث Mobile Friendlyاإلنترنت تعرض على المستخدم الذھاب إلى نسخة المحمول 

  .یكون عرضھا أكثر مالءمة لألجھزة المتنقلة
یمكن استخدام ھذه األنظمة إلدارة : Blended Learningاستخدامھا كأداة للتعلم المدمج - ١١

 جنبًا إلى Online خالل إتاحة بعضھا عبر شبكة اإلنترنت أونالین المقررات الدراسیة من
، وھو ما یسمى بالتعلم المدمج أو المخلوط أو Face-to-Faceجنب مع التعلم وجھًا لوجھ 

  .الھجین
بعض أنظمة التعلم تعطي القدرة على استخدام عناصر اللعب : Gamificationالتلعیب - ١٢

في بناء  الحوافز والمكافآت لموقف )  التنافس- التحدیات -  المستویات- األوسمة- النقاط(
تعلیمي، مما یجعل الطالب أكثر اندماجًا مع العملیة التعلیمیة ویرفع من مستوى الدافعیة، 

  . فعلى سبیل المثال تمنح بعض األنظمة أوسمة للطالب حینما یقومون بإنجاز مھمة معینة
ة على حدوث اتصال فعال بین المعلم والمتعلمین، تساعد ھذه الخدم: غرف الدردشة والمنتدى- ١٣

وبین المتعلمین مع بعضھم البعض، لمناقشة أحد موضوعات المقرر، وطرح األسئلة، وإثارة 
  .الجوانب المھمة في الموضوع
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في حال حدوث أمر طارئ أو مفاجئ أو أي مستجدات قد : Announcementsاإلعالنات - ١٤
عالن عبر ھذه األنظمة، لضمان اطالع المتعلم وعلمھ بما تستجد، یمكن استخدام خاصیة اإل

  . ھو مطلوب منھ
تدوین ما یخطر ببال المتعلم ویرتبط بالمادة والمقرر الدراسي من : Notesالمذكرات - ١٥

  .مالحظات ومعلومات مھمة
یستطیع المتعلم عبرھاـ تسجیل أجندتھ الخاصة بھ، والحصول على : Calendarأجندة التقویم - ١٦

  .شعارات في الموعد المحددإ
  ):LCMS(نظم إدارة المحتوى  و)LMS(الفرق بین نظم إدارة التعلم 

وھو اختصار ) (LCMSمصطلح  و،)LMS(   یخلط البعض بین مصطلح نظم إدارة التعلم 
)Learning Content Management System (  ، ،وتعني نظام إدارة المحتوى التعلیمي

  .ظیفة إلى حد ما بین ھذین النظامین اإللكترونیینوذلك نظرًا لتشابھ الو
أنظمة تعطي المستخدمین القدرة على إنشاء "بأنھا ) LCMS(   وُتعرف أنظمة المحتوى 

، ویكون ذلك بإنشاء "وتعدیل وتخزین وإدارة وإعادة استخدام المحتوى التعلیمي بشكل أكثر فاعلیة
الخاصة بالمحتوى، بحیث  Learning Object یحوي العناصر التعلیمیة Repository مستودع

آل (یسھل التحكم فیھا وتجمیعھا وتوزیعھا وإعادة استخدامھا بما یناسب عناصر العملیة التعلیمیة 
  ).٢٠١٧مسیري،

برنامج یوفر للمعلمین ومصممي الدروس " بأنھا ) ٢٠٠٨(   كما یعرفھا عتمان وعوض 
 وتعدیل المحتوى التعلیمي ویكون ذلك بوضعوخبراء المقررات الدراسیة القدرة على إنشاء 

، بحیث یسھل " لجمیع المحتوى الممكنLearning Object   یحوي العناصر التعلیمیة مستودع
التحكم فیھا وتجمعیھا وتوزیعھا وإعادة استخدامھا بما یناسب عناصر العملیة التدریبیة من مدرب 

  .ومتدرب ومصمم تعلیمي وخبیر للمقرر
تعریفین السابقین یمكننا مالحظة أن أنظمة إدارة المحتوى تختلف عن أنظمة    ومن خالل ال

إدارة التعلم، وذلك من خالل تركیزھا على المحتوى وإنشائھ وتكوینھ، بینما أنظمة إدارة التعلم، 
فھي تعمل على إدارة المحتوى من قبل المعلم والمتعلم والذي تم تصمیم ُمسبقًا، مثل مقاطع الفیدیو 

وض التوضیحیة، ُیضاف إلى ذلك من فروق بین ھذین النظامین، أن أنظمة إدارة التعلم تعمل والعر
على الجوانب اإلداریة أیضًا، مثل عملیات تسجیل المقررات، ناھیك عن عملیات التواصل 

  .واالتصال بین المعلم والمتعلمین مع بعضھم البعض
 التعلیم، وذلك یوفر لھیئة  على محتوىLCMSإلى تركیز ) ٢٠٠٩(   ویشیر إسماعیل 

إعادة اقتراح أھداف بدیلة للمحتوى، بینما تھتم  وإعادة استخدام المحتوى والتدریس أدوات التألیف
إدارة نمطي التعلیم  وبإدارة المھام اإلداریة للتعلم عن طریق اإلنترنت،) LMS(نظم إدارة التعلم 

  .التعلیم غیر المتزامن على اإلنترنت والمتزامن
بتطویر ) LMS(أنھ من حیث الھدف تھتم نظم إدارة التعلم ) ٢٠٠٩(   ویضیف إسماعیل 

تحدید مسارھا  وتھدف إلى إدارة برامج التعلیم اإللكتروني ورؤى تعلیمیة ذات أھداف استراتیجیة،
  على المحتوى LCMSالمؤسسة، بینما یكون اھتمام  والطالب ولكل من أعضاء ھیئة التدریس

إعادة االستخدام  وب الستخدامھتحدید الوقت المناس والتحكم فیھ وتطویره ومي اإللكترونيالتعلی
ذلك من خالل توفیر المزید من الخصائص والصالحیات إلى موفرة  واألنشطة المرافقة للمحتوى،و

  .إدارتھ ونظام إدارة المحتوى اإللكتروني
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متحقق وبشكل كبـیر   LCMS  وLMS  ن   وتجدر اإلشارة إلى أن التناسق والتوافق بی
 عتمان ((SCORM)خـاصة في حـالة اسـتخدام معیاریة عالمیة بالتصمیم مثل معیار سكورم 

إن أنظمة إدارة المحتوى  (Srimathi, 2010) ویضیف سریماثي). ١٤٢، ص ٢٠٠٨عوض، و
في النھایة  و،LMS لیست سوى شكٍل متطوٍر من أشكال أنظمة إدارة المحتوى  LCMS التعلیمي

فإن كال النظامین یعمالن جنبا إلى جنب بشكل متكامل وال یجوز فصل أحدھما عن اآلخر عند 
  ).  ٥٥٣، ص ٢٠٠٩إسماعیل، (التطبیق أو التخطیط 

 على ماسبق بقولھ إن بعض أنظمة إدارة المحتوى التعلیمي) ٢٠١٧(   ویوافق آل مسیري 
LCMS حسب   یختاروا بعض الممیزات ویتركوا أخرى، أصبحت تعطي الحریة للمستفیدین بأن

 احتیاجاتھم، مما یعني أن شكل ھذه األنظمة یمكن أن یتغیر من أنظمة إدارة محتوى تعلیمي
LCMS إلى أنظمة إدارة محتوى LMS.  

   إلدارة التعلم اإللكتروني(Blackboard)نظام البالك بورد 
   Blackboard Academic Suite:  اسم النظام

 نظام إدارة تعلم تجاري من شركة بالك بورد یتمیز بالقوة بالنسبة لألنظمة األخرى    وھو
حیث قدم ھذا النظام فرص تعلیمیة متنوعة من خالل كسر جمیع الحواجز والعوائق التي تواجھ 

كم أن ھذا النظام ساعد كثیر من المؤسسات التعلیمیة في نشر . المؤسسات التعلیمیة والمتعلمین
عوض،  وعتمان(كما یمتاز بالمرونة وقابلیتھ للتطویر والتوسع . قوة عن طریق اإلنترنتالتعلیم ب
  ).١٤٩، ص٢٠٠٨

 Blackboard:  اسم الشركة المنتجة
 .  متوافر  باللغة اإلنجلیزیة والعربیة واإلسبانیة واإلیطالیة والفرنسیة:اللغات
   aspx.index/us/com.blackboard.www://http  :الرابط

  )Blackboard(التطور التاریخي لنظام بالك بورد 
التعلم  لتطبیقات التقنیة المعاییر لتوفیر ) م١٩٩٧(استشاریة في عام  تأسیس شركة    تم

 فیھا بما ادياالعتی الصف لغرفة بورد كمثیل بالك برمجیة بتصمیم الشركة تلك اإللكتروني، وقامت
 استخدام عن طریق الكترونیا التعلیمیة العملیة إتمام في للمساعدة وألواح وغیرھا، أدوات من

 االستعمال، سھلة وسائل توفیر على بورد بالك وتقوم برمجیة .واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا
 طالبھ إلیھ یحتاج ماو إلیھ ما یحتاج كل وضع استخدامھا طریق عن المعلم یقوم أن خاللھا یمكن من

 بتدریسھا، كالمحاضرات، المحتوى سیقوم تدریبیة دورة عن أو مادتھ الدراسیة عن معلومات من
الملفات  االختبارات، الدراسة، أدلة الكترونیة، كانت ومواقعھا إن الدراسیة المراجع الدراسي،

 تسمح التي الوسائل افیھ بما األمور األخرى وجمیع الطالبیة، السجالت والمسموعة، المرئیة
  ).٢٠١٠الجراح، (التعلیمیة  العملیة عناصر منظومة بین ما بالتفاعل

 حیث ،"ت.س ویب" وشركة "بورد بالك" بین شركتي ما اندماج تم) م٢٠٠٤(   وفي عام 
 سوق من%) ٨٠(ما نسبتھ  على تسیطر ،"بورد بالك" بمسمى احتفظت واحدة أصبحت شركة

أكثر من  قبل من حالیا بورد بالك برمجیة تستخدم حیث كا الشمالیة،أمری في المعلومات أنظمة
أكثر من  وتضم بلدًا ) ٦٠(من أكثر في أنھا تستخدم كما األمیركیة، والجامعات الكلیات من%) ٧٠(
مؤسسة تعلیمیة ) ٢٢٠٠(عن یزید ما إلى لغة) ١٢(خالل من وتقدم ملیون مستخدم) ١٢(
)Jayson, 2006; Pittinsky and Bell, 2005.(  
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  )Blackboard(ممیزات نظام بالك بورد 
   یمتاز نظام بالك بورد بعدد من المزایا ساھمت في انتشاره وقبولھ في المؤسسات 

  ):٢٠١٠الجراح، (التعلیمیة، ومن أھم المزایا التي یمتاز بھا النظام ما یلي 
 عن الدراسیة المادة مع والتفاعل التواصل بورد للمستخدم بالك برمجیة تسمح :الوصول سھولة -١

 المادة مراجعة الطالب حیث یستطیع .مكان أي ومن وقت أي في االنترنت مع طریق الربط
 .أخرى وبصریة سمعیة مساعدات وأیة والمحاضرات، والواجبات الدراسیة،

 االختبارات نتائج عن فوریة راجعة تغذیة توفر البرمجیة :ومستمرة سریعة راجعة تغذیة توفیر -٢
 البرید أو المناقشة، لوحة عن طریق زمالئھ من أو المدرس من سواًء الطالب تفساراتوعن اس

 .واستفساراتھ الطالب ببرنامج یتعلق ما حول راجعة تقدم تغذیة كما وغیرھا، اإللكتروني
 مع بالتواصل للطالب تسمح متعددة البرمجیة بخصائص تمتاز :االتصال عملیة وتسھیل تحسین -٣

 والمناقشات، البرمجیة كاإلعالنات، توفرھا خیارات عدة خالل من ھم،ومع زمالئ مدرسیھم
   .وغیرھا والبرید اإللكتروني االفتراضیة، والصفوف

 بإیداع وتقوم البرمجیة لھذه الطالب تتبع استخدام على تعمل بورد بالك برمجیة إن :التتبع -٤
 معلومات لحصول علىا المدرس یستطیع حیث .التعلیم فترة خالل ملف إحصائي في النتائج

 .الفردیة الواجبات تتبع للمدرس ویمكن منھم، مجموعة جزئیة عن أو طالبھ جمیع عن إحصائیة
وجود منتدى للنقاش للمواضیع : في مزایا البالك بورد) ٢٠١٢(كما تضیف العمرو 

م برید مشاركتھا، إمكانیة استخدا والمطروحة من قبل المعلم أو المتعلم، إمكانیة تحمیل الملفات
اإلنترنت مع إمكانیة وضع ملفات مرفقة في البرید، إمكانیة وضع المتعلمین لمالحظاتھم حول 

أرشفتھا، وجود میزة البحث عن المناھج المتوفرة في النظام،  والمادة، إمكانیة إجراء المحادثات
إمكانیة مراجعة  ووضع المنھج على اسطوانات من قبل المعلم ، ووجود میزة تحمیل المادة للمتعلم،

المادة من قبل المتعلم عن طریق الھاتف الجوال، إمكانیة تقسیم المتعلمین إلى مجموعات تملك كل 
 ملفات مشاركة خاصة بھا، إمكانیة إنشاء االختبارات الذاتیة للمتعلمین، ومجموعة منتدى خاص

  .تسجیل الدرجات أوتوماتیكیا وتصحیحھاو
لى تمكین المتعلمین من إنشاء صفحات خاصة بھم، تمكین    ویساعد نظام بالك بورد ع

 فیدیو ومقاطع صوتیة وھا بصورارفاق والمعلم من إنشاء اختبارات على مستوى المادة أو الوحدة،
نھایة  ووضع تاریخ بدایة وفالش، تمكین المعلم من وضع إعالن أو واجب أو عرض المادةو

ملفات الباوربوینت، وجود عدة  والصور ولعرضھا، وجود لوحة إعالنات تدعم الرموز الریاضیة
توى، متوافق مع المعاییر العالمیة تشمل أدوات عدیدة لتحریر المح وقوالب بناء المحتوى في النظام

، وجود مخزن لجمیع الوحدات التعلیمیة مع توفیر كثیر من )IMS(معیار  ومثل معیار سكورم
  ).٢٠١٤العمرو،(األدوات فیھ 

  )Blackboard(فاعلیة نظام إدارة التعلم بالك بورد 
موعة من    للتعرف على فاعلیة نظام إدارة التعلم اإللكتروني یستعرض الباحث مج

أن نظام إدارة التعلم ) ٢٠١٠(الدراسات التي بحثت في ھذا المحور، فقد أبانت نتائج دراسة الجراح 
بالك بورد ساعد الطالب والطالبات على تسھیل عملیة التعلم، وزیادة تحصیلھم الدراسي، وفي 

) Black Board(التي ھدفت للتعرف على أثر استخدام نظام البالك بورد) ٢٠١٢(دراسة التركي 
في تحصیل طالب مقرر تصمیم البرمجیات التعلیمیة بكلیة المعلمین بجامعة الملك سعود، واستخدم 
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الباحث فیھا المنھج التجریبي، وقد أشارت الدراسة وجود فرق ذا داللة احصائیة لصالح المجموعة 
  .التجریبیة، لصالح التخصص العلمي في التحصیل الدراسي

أوضحت نتائج الدراسة أن استخدام نظام إدارة ) ٢٠١٣(ید وآخرون    وفي دراسة عبدالمج
التعلم اإللكتروني بالك بورد في تدریب الطالب المعلمین بكلیة التربیة في جامعة الملك خالد قد 

  .ساعد على تنمیة مھارات التواصل اإللكتروني ومھارات إنتاج المواد التعلیمیة الرقمیة
والتي ھدفت إلى التعرف على أثر محتوى التعلم ) ٢٠١٤(زیز    ودلت نتائج دراسة عبدالع

اإللكتروني في تدریس المقررات بنظام إدارة التعلم بالك بورد على التحصیل المعرفي وكفاءة 
التعلم لطالبات المستوى الخامس بكلیتي اآلداب والتربیة بجامعة الملك خالد، إلى وجود فروق ذات 

رجات الطالبات في التحصیل المعرفي وكفاءة التعلم لمقرر الحاسب داللة احصائیة بین متوسطات د
إلى ) ٢٠١٥(في التعلیم ترجع إلى تدریس المقرر عبر نظام بالك بورد، كما ھدفت دراسة للساعي 

التعرف على فاعلیة نظام البالك بورد بجامعة قطر من وجھة نظر طلبة الجامعة وأعضاء ھیئة 
  .فاعلیة نظام بالك بورد في العملیة التعلیمیةالتدریس، أشارت النتائج إلى 

أن التعلیم المتمازج القائم على نظام ) ٢٠١٦(   كما دلت نتائج دراسة صوافطة والجریوي 
إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد أكثر فعالیة من الطریقة التقلیدیة في التحصیل المباشر 

صحیة بجامعة الملك سعود وفعالیة ھذا النوع في والتحصیل المؤجل للفیزیاء لدى طالب الكلیات ال
  .بقاء أثر التعلم لدى الطلبة

   وانطالقًا من نتائج الدراسات السابقة على اختالف منھجھا البحثي وعینة الدراسة، یمكن 
القول أن نظام إدارة التعلم بلك بورد ُیحقق فاعلیة عند استخدامھ في المؤسسات التعلیمیة، الفاعلیة 

  : في النقاط التالیةتتجلى 

 تسھیل عملیة التعلیم عمومًا وعملیة التعلیم الذاتي، عبر الخدمات الي یقدمھا نظام بالك بورد. 
 مساعدة المتعلمین على اكتساب مھارات تطبیقیة. 
 تحسین التحصیل الدراسي للمتعلمین. 
 بقاء أثر التعلم أطول فترة زمنیة ممكنة. 
 لمتعلمرفع مستوى التواصل بین المعلم وا. 
 الحصول على التغذیة الراجعة بشكل مستمر.  

  )Blackboard(معوقات استخدام نظام إدارة التعلم بالك بورد 
   حتى تتحقق الفائدة المرجوة والفاعلیة من استخدام نظام إدارة التعلم بالك بورد، ال بد من 

ورد، فبطبیعة الحال توفیر التعرف على المعوقات التي تلعب دورًا مؤثرًا في استخدام نظام بالك ب
النظام ضمن بیئة المؤسسات التعلیمیة ال یكفي، حیث أن ھناك مجموعة من المعوقات والعقبات 

  . التي قد تحد من استثمار ھذا النظام وتحقیق المرجو
أظھرت نتائج الدراسة أن المعوقات المرتبطة بنظم ) Thomas,2008(   وفي دراسة لتوماس 

حاجة الطالب للتدریب على نظم إدارة التعلم، حاجة المقررات للتصمیم : ثل في إدارة التعلم، تتم
  .والتدریب، یتطلب تصمیم المقررات على نظم إدارة التعلم وقتًا ومجھودًا

إلى احتیاج أعضاء ھیئة التدریس )  ٢٠١٢(   وقد أوضحت نتائج دراسة السلوم ورضوان 
الكشف عن ) ٢٠١٣( بورد، كما تناولت دراسة الرویلي إلى تدریبات متقدمة للتعامل مع نظام بالك

أبرز معوقات استخدام نظام إدارة التعلم بالك بورد في جامعة الملك سعود، حیث أشارت نتائج 
: الدراسة إلى وجود عائق إداري، مثلت العوامل التالیة الجانب األكبر كما تراه عینة الدراسة وھي
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جود دلیل إرشادي الستخدام النظام، عدم وجود قاعات عدم تقدیم الدورات للطالب، وعدم و
مخصصة الستخدام النظام، وشكل ذلك عائقًا كبیرًا كما تراه عینة الدراسة، باإلضافة إلى عائق 

عدم توفر وقت كافي للطالب الستخدام النظام نظرًا لكثرة المقررات الدراسیة، وقلة : تقني یتمثل في
ع المقررات على النظام، یزید استخدام النظام األعباء الدراسیة اھتمام أعضاء ھیئة التدریس بوض

  . على الطالب، وھذه المعیقات متوفرة بشكل كبیر كما تراھا عینة الدراسة
على أھمیة توفیر التدریب المستمر والمكثف للطلبة ) ٢٠١٥(   كما أوصت دراسة السدحان 

ن استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني، كما وأعضاء ھیئة التدریس للتغلب من العقبات التي تحد م
إلى وجود احتیاجات تدریبیة الستخدام نظام إدارة ) ٢٠١٦(أكدت كما دلت نتائج دراسة الرشیدي 

  .التعلم اإللكتروني بالك بورد في جامعة حائل
   ویتضح على ضوء ذلك قیمة وأھمیة التدریب كعامل معھم ومؤثر في استخدام نظام بالك 

، لكل من المعلم والمتعلم، ففي حالة غیاب التدریب الفعال أو الكافي قد ال یتمكن أطراف بورد
العملیة التعلیمیة من االستفادة من النظام وُیشكل عائقًا عند استخدام أدوات نظام، ومن المھم أن 

ى یكون التدریب بشكل مستمر، لمراعاة التحدیثات في النظام، فضًال عن التدریب المناسب عل
  .استخدام أدوات وتطبیقات نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد

   كذلك یتضح لنا أن المقررات الدراسیة بحاجة إلى تصمیم معین حتى تتالءم وتتناسب مع 
كما تلعب . نظام بالك بورد، حیث یتطلب تصمیم المقررات على نظم إدارة التعلم وقتًا ومجھودًا

لمین المنخفضة أو الضعیفة نحو استخدام نظام بالك بورد عائقًا عند اتجاھات المعلمین والمتع
  .  االستخدام للنظام

  في بعض المؤسسات التعلیمیة) Blackboard(واقع نظام إدارة التعلم بالك بورد 
  ُتعد أنظمة إدارة التعلم من أھم مكونات بیئة التعلم اإللكترونیة، وذلك لما تمتلكھ من مزایا 

م والمتعلم على التواصل وجعل عملیة التعلیم أكثر كفاءة وسرعة، وساعدت على ساعدت المعل
، ویستعرض الباحث في ھذا )٢٣٧، ص ٢٠١٥العبید والشایع، (إرشاد المتعلمین إلى التعلم الذاتي

المحور الدراسات التي ھدفت إلى الكشف عن واقع استخدام نظام بالك بورد في المؤسسات 
 التعرف على أبرز المحاور التي تركز علیھا ھذه الدراسات فضًال عن التعلیمیة، وذلك بھدف

والتي أظھرت نتائجھا وجود اتجاھات إیجابیة ) Thomas,2008(نتائجھا، ونبدأ مع دراسة توماس 
  .عالیة نحو نظم إدارة التعلم

أن استخدامات ) Weaver & Spart,2008(   كما أشارت نتائج دراسة ویفر وسبارت 
الطالبات وأعضاء ھیئة التدریس كان عالیًا، كما أظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة الطالب و

إحصائیة الستخدام الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس لنظم إدارة التعلم، تعزى لمتغیر المستوى 
  .األكادیمي

أن مھارات استخدام نظام إدارة التعلم  ) ھـ١٤٢٩(   وأشارت نتائج دراسة العنزي 
ني منخفضة لدى أعضاء ھیئة التدریس، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في توفر اإللكترو

الخبرة في  ومھارات استخدام نظام الویب سي تي لدى أفراد العینة بالنسبة لمتغیرات المرتبة العلمیة
متغیر استخدام االنترنت  والتدریس، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى متغیر التخصص

  .الح من تلقوا تدریبًالص
 Heirdsfield, Walker, Tambyah)بیوتل وتیمبایاه وووكر و   وفي دراسة ھیردزفیلد

& Beutel,2011) - من عینة الدراسة عّدت المنتدى میزة في % ٤٠ أشارت نتائجھا أن حوالي
جلة عبر من الطلبة یستخدمون المحاضرات المس% ٧٦البالك بورد،  كما أشارت الدراسة إلى أن 
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أشارت  والفیدیو، وأن المحاضرات المسجلة صوتیًا أو بالفیدیو ساھمت في زیادة مشاركة الطلبة،
 . من أعضاء ھیئة التدریس ال یستخدمون االختبارات عبر نظام البالك بورد% ٧٧الدراسة بأن 

نظام إلى تقویم تجربة جامعة الملك سعود في استخدام ) ٢٠١٢(   وھدفت دراسة الدسیماني 
من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس، ) Black Board(إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد 

والكشف عن المعوقات  التي تواجھ أعضاء ھیئة التدریس في استخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني 
 بدرجة كبیرة أن أفراد الدراسة موافقون: بالك بورد، وتم تطبیق أداة االستبانة، وكانت أبرز النتائج

عرض المقررات الدراسیة، توصیف المقررات : على ستة من أنماط استخدام نظام بالك بورد ھي
الدراسیة، عرض بعض برامج الوسائط المتعددة، تزوید المحتوى بملفات إثرائیة، تكلیف الطالب 

الترتیب بالواجبات، اإلعالن عما یخص المقرر الدراسي، أما بشأن أبرز المعوقات فكانت على 
زیادة العبء التدریسي على عضو ھیئة التدریس، ندرة توفر المختصین في ): أكثرھا اتفاقًا(التالي 

التصمیم التعلیمي، بطء شبكة اإلنترنت، ضعف مھارات أعضاء ھیئة التدریس، صعوبة تطبیق 
  .  أسالیب التقویم

بات وأعضاء ھیئة دراسة ھدفت إلى دراسة واقع استخدام طال) ٢٠١٢(   وأجرت العمرو 
، )Black Board(التدریس بقسم تقنیات التعلیم بجامعة الملك سعود لنظام إدارة التعلم البالك بورد 

فقرة وأظھرت نتائج الدراسة أن ) ٤٨(وتم استخدام المنھج الوصفي،  وتم تطبیق استبانة مكونة من 
ت متوسطة، وبالنسبة لمعوقات تقدیرات أفراد عینة الدراسة لواقع استخدام نظام بالك بورد كان

إدارة المقررات الدراسة،  واستخدام نظام بالك بورد كان أبرزھا حاجتھ إلى وقت طویل للمتابعة
كما أظھرت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین استجابات أعضاء ھیئة 

  .علمیة والدورات التدریبیةالتدریس نحو استخدام نظام بالك بورد تعزي لمتغیري الدرجة ال
 في خالد الملك جامعة تجربة التي ھدفت إلى تقویم) ٢٠١٤(   وفي دراسة سیاف والقحطاني 

 ھیئة من أراء أعضاء عینة آراء أخذ خالل من بورد، البالك اإللكتروني التعلم نظام إدارة استخدام
 البالك نظام استخدام أنماط محور: ھي محاو ثالثة في خالد، الملك بجامعة والطالب التدریس

بورد،  البالك نظام استخدام معوقات ومحور بورد، البالك استخدام نظام نحو االتجاه ومحور بورد،
 استبانة خالل من الوصفي، المنھج وتم تطبیق والتدریب،  متغیرات التخصص، أثر والكشف عن

 لألنماط والطالب لتدریسا ھیئة أعضاء استخدام إلى أھم النتائج المعلومات، وأشارت لجمع
متوسطة، باإلضافة إلى أن أكثر األنماط استخدامًا لدى عینة  بدرجة بورد لنظام البالك المختلفة

التعریف بأستاذ المقرر،  تصمیم وكتابة جولة للتعرف على المقرر اإللكتروني، : الدراسة ھي
أنشطة المقرر الدراسي، التوصیف المقرر الدراسي، التعریف بالمقرر الدراسي، اإلعالن عن 

 كما ). word,pdf,ppt(إنشاء المحاضرات للطالب، تزوید المقرر الدراسي بملفات مختلفة 
بورد  البالك لنظام استخدامھم في التدریس ھیئة أعضاء التي یواجھا المعوقات إلى النتائج أشارت
لصیانة، ندرة المتخصصین قلة الحوافز المعنویة، قلة الحوافز المادیة، ضعف ا: معوق أكید بدرجة

في التصمیم التعلیمي، عدم تناسب أجھزة الحاسب مع عدد الطالب، قلة تدریب أعضاء ھیئة 
دالة  فروق ذات إلى وجود  النتائج تشیر كما. التدریس على النظام، ضعف االتصال باإلنترنت

ظام البالك بورد بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس في محور االستخدام لن إحصائیًا
داللة  فروق ذات والتدریب، ودلت النتائج إلى عدم وجود  لمتغیر الدرجة العلمیة والتخصص تعزى

بین متوسطات استجابات أعضاء ھیئة التدریس في محور االستخدام لنظام البالك بورد  إحصائیة
  .لمتغیر الخبرة تعزى

 على واقع استخدام أعضاء ھیئة فقد ھدفت إلى التعرف) ٢٠١٥(   أما دراسة المنھراوي 
 في ضوء مدى Board Blackالتدریس بكلیة التربیة جامعة حائل لنظام إدارة التعلم البالك بورد 
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توافر كفایات التعلیم اإللكتروني، واتبعت الباحثة المنھج الوصفي، على عینة عشوائیة عددھا 
 النتائج إلى أن أكثر المعوقات التي فقرة، وقد أشارت) ٦٤(، وتم تطبیق استبانة تتكون من )٢٠٣(

عدم مناسبة توقیت الدورات التدریبیة على النظام، انقطاع : تحد من استخدام نظام بالك بورد ھي
اإلنترنت وضعف البنیة التحتیة، الدعم الفني للنظام ال یوفر المساعدة الفوریة، یتطلب استخدام نظام 

  . اإلداریة، برامج التدریب المقدمة ال تراعي الفروق الفردیةقدرًا كبیرًا من االلتزام، كثرة األعباء 
أن ھناك اتجاه ایجابي للطالب نحو استخدام نظام ) ٢٠١٥(   وكشفت نتائج دراسة السدحان 

إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة اإلمام محمد بن سعود، 
فت إلى التعرف إلى اتجاھات وأھمیة استخدام نظام إدارة التعلم ھد) ٢٠١٦(وفي دراسة للبالصي 

  . بالك بورد بجامعة حائل، توصلت الدراسة إلى وجود اتجاھات ایجابیة لدى أعضاء ھیئة التدریس
دراسة ھدفت إلى التعرف على واقع استخدام نظام بالك بورد ) ٢٠١٦(   وأجرى الشمري 

ة حائل، واستخدم الباحث فیھا المنھج الوصفي، وطبق أداة من قبل أعضاء ھیئة التدریس في جامع
عضو ھیئة تدریس موزعین على كلیات الجامعة ) ٢٨٤(االستبانة على عینة عشوائیة تتكون من 

العلمیة واإلنسانیة، ومن مختلف الرتب العلمیة، وقد أظھرت نتائج الدراسة أن أبرز معوقات 
 عضو ھیئة التدریس بأھمیة استخدام نظام بالك بورد في عدم قناعة: استخدام نظام بالك بورد ھي 

التدریس، وأظھرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیرات أعضاء ھیئة 
  .التدریس لمستوى استخدامھم لنظام بالك بورد یعزى لمتغیر الكلیة والدرجة العلمیة

على اتجاھات أعضاء ھیئة دراسة تھدف إلى التعرف ) ٢٠١٧(   كما أجرى الجنزوري 
التدریس نحو توظیف أدوات التقویم اإللكتروني باستخدام نظام البالك بورد في العلمیة التعلیمیة 

فقرة على ) ٣٠(بجامعة الجوف، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وطبق أداة االستبانة تكونت من 
الدراسة إلى عدم وجود فروق عضو ھیئة تدریس، وأشارت نتائج ) ٨٦(عینة عشوائیة تتكون من 

في االتجاھات نحو توظیف أدوات التقویم اإللكتروني باستخدام نظام بالك بورد في العملیة التعلیمیة 
  .الدرجة العلمیة، التخصص: تعزى إلى متغیرات

  أھمیة الدراسات السابقة للدراسة الحالیة
ت في مراحل التعلیم    ومن خالل استعراض الدراسات السابقة یمكن مالحظة أنھا تم

الجامعي، وذلك یعود إلمكانات الجامعة المرتفعة، سواء على الصعید المالي أو المادي أو البشري 
من أعضاء ھیئة تدریس وعدد الطالب والطالبات، كما نالحظ أن معظم ھذه الدراسات اعتمد على 

  .المنھج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات
لدراسات في الفئة المستھدفة فھناك دراسات شملت أعضاء ھیئة التدریس    وتنوعت كذلك ا

 تیمبایاه وووكر وھیردزفیلد و)Weaver & Spart,2008(ویفر وسبارت : والطالب مثل دراسة 
وسیاف ) ٢٠١٤(العمرو  و)Heirdsfield, Walker, Tambyah & Beutel,2011(بیوتل و

دراسة توماس : بعض الدراسات المتعلمین فقط، مثل، في حین استھدفت )٢٠١٤(والقحطاني 
)Thomas,2008(مؤسسة البالك بورد التعلیمیة  و)والتركي ) ٢٠١٠(والجراح ) ٢٠١٠
 )ھـ١٤٢٩(العنزي : ، بینما باقي الدراسات استھدف أعضاء ھیئة التدریس فقط، مثل)٢٠١٢(
) ٢٠١٦(والشمري ) ٢٠١٥(والمنھراوي ) ٢٠١٢(والدسیماني ) ٢٠١٢(السلوم ورضوان و

  ). ٢٠١٧(والجنزوري 
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  :وقد استفادت ھذه الدراسة من الدراسات السابقة في اآلتي
  امتالك الباحث لتصور شامل عن المحاور الرئیسة التي تستھدف دراسة الواقع لنظام إدارة

 .التعلم اإللكتروني بالك بورد
 اختیار المنھج البحثي المناسب، وبناء أداة الدراسة . 
 اإلطار النظري للدراسة الحالیةتدعیم . 
 االطالع على األسالیب اإلحصائیة للدراسات السابقة واالستفادة منھا.  

  : كما اختلفت ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة في النقاط التالیة

  یھدف الباحث إلى الكشف عن أھمیة نظام بالك بورد بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس، وانعكاس
 االستخدام الفعلي في العلمیة التعلیمیة، والبحث عن أھم وأبرز المعوقات التي ذلك على مستوى

 .تحد من استخدام النظام بشكل فعال
  یستھدف الباحث في الكشف عن أثر متغیرات الخبرة والرتبة األكادیمیة والدورات التدریبیة

  .  وعدم االكتفاء بأحدھا
ة التربیة في الدمام بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن الدخول إلى نظام البالك بورد التابع في كلی 

  :فیصل
   یتیح النظام الحالي في كلیة التربیة والمعمول في بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل 
الدخول لكل من أعضاء ھیئة التدریس والطالب، عبر بوابة الدخول الخاصة لكل مستخدم، 

  :وبالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس
 ستخدام اسم المستخدم وكلمة مرور خاصة لكل عضو ھیئة تدریسیتم الدخول با. 
  تظھر المقررات الخاصة لكل عضو ھیئة تدریس، وباختیار المقرر الدراسي من قبل عضو

ھیئة التدریس، یتم إعداد المقرر الدراسي، وإضافة مجموعة من المواد التعلیمیة كاألفالم 
 .إلخ...والعروض والصور

 دة من المقررات الدراسیة الخاصة بعضو ھیئة التدریس، والتي درسھا في یتیح النظام االستفا
 .السنوات الماضیة

  یستطیع عضو ھیئة التدریس من خالل إعدادات النظام ضبط الصفحة الخاصة بھ، بما یتوافق
 .مع ما یرید وُیفضل
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١٤٢

  من بن فیصللقطة للشاشة الرئیسیة في نظام بالك بورد في جامعة اإلمام عبدالرح): ١(الصورة 
  :إجراءات الدراسة

  :منھج الدراسة
 مشكلة الدراسة تحدید وبعد السابقة،  الدراسات والمختلفة البحثیة المناھج على االطالع    بعد

 " والذي الوصفي المنھج ھو للبحث الحالي المالئم المنھج أن القول أھدافھا یمكن وتساؤالتھا، و
 كیفًیا تعبیًرا عنھا ویعبر دقیًقا، بوصفھا وصًفا ویھتم الواقع في توجد كما الظاھرة دراسة على یعتمد

كمًیا، وذلك ألن الدراسة الحالیة تھدف إلى الكشف على الواقع الحالي الستخدام نظام بالك بورد،  أو
  .والمعیقات التي تحول دون استخدامھ

  : عینتھا ومجتمع الدراسة
قسم " التدریس في كلیة التربیة بالدمام    یتكون مجتمع الدراسة من جمیع أعضاء ھیئة

عضو ھیئة تدریس، یمثلون ) ٧٠(في جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل، والبالغ عددھم " الطالب
تسعة أقسام علمیة في كلیة التربیة، ولدیھم مھام تدریسیة في الفصل الدراسي األول 

  ). ١(م، كما ھو موضح في الجدول ٢٠١٨/٢٠١٩
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١٤٣

  أعضاء ھیئة التدریس على األقسام العلمیة في كلیة التربیةتوزیع ): ١(جدول 

سم
الق

   
  

  
یة

علم
 ال

جة
در

 ال
   

 
  

اإلدارة 
  التربویة

أصول 
  التربیة

التربیة 
  الخاصة

تقنیات 
  التعلیم

الدراسات 
  اإلنسانیة

الدراسات 
  القرآنیة

علم 
  النفس

  العلوم
   األساسیة

المناھج 
وطرق 
  التدریس

  ٢  ــ  ــ  ١  ــ  ــ  ــ  ــ   ــ  أستاذ
أستاذ 
  ٢  ٢   ــ  ٣  ٢  ٢  ٢  ــ  ٣  مشارك

أستاذ 
  ٧  ٥  ٥  ــ  ٥  ٨  ٣  ٥  ٢  مساعد

  ــ  ٤  ــ  ــ  ٢  ٤  ١  ــ  ــ  محاضر
  ١١  ١١  ٥  ٤  ٩  ١٤  ٦  ٥  ٥  المجموع

المجموع 
  عضو ھیئة تدریس) ٧٠(  الكلي

) ٤١(على ذلك تكون عینة الدراسة قصدیة شاملة لجمیع مجتمع  الدراسة، وبلغ حجم العینة 
من %) ٥٨،٥٧(م، یشكلون نسبة ٢٠١٨/٢٠١٩یئة تدریس خالل الفصل الدراسي األول عضو ھ

  .مجموع أفرد مجتمع الدراسة
  : أداة الدراسة

لتحقیق أھداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتھا، وبما أن الدراسة اتبعت المنھج الوصفي، 
ألداة وقدرتھا على الوصول إلى فقد تم اختیار االستبیان أداة لجمع البیانات، وذلك لمناسبة ھذه ا

  .معلومات وحقائق مرتبطة بالواقع الحالي، وذلك من خالل توزیعھا على أعضاء ھیئة التدریس
  بناء أداة الدراسة

  :  تم تناول أداة الدراسة من خالل اآلتي
 الھدف من االستبانة .١

ة التدریس، استھدفت ھذه االستبانة، تحدید أھمیة نظام بالك بورد بالنسبة ألعضاء ھیئ
وانعكاس ذلك على مستوى استخدام نظام البالك بورد، ومعرفة المعوقات التي تحول دون 
استخدامھ، وذلك في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل، خالل الفصل الدراسي األول 

  .م٢٠١٨/٢٠١٩
  مصادر بناء أداة البحث .٢

یة واالستعانة بما تناولتھ الدراسات السابقة تمت االستفادة من اإلطار النظري للدراسة الحال
  .في ھذا المجال، لتكوین فكرة عن االستبانة المراد تصمیمھا، والمحاور الرئیسة فیھا

  الصورة األولیة لالستبانة .٣
وانطالقًا مما تقدم تم بناء أداة الدراسة في شكلھا األولي، والذي تضمن ثالث محاور 

  . فقرة) ٤٠( الفقرات، بمجموع رئیسة، یتكون كل محور من عدد من
  



  

  م٢٠١٩ لسنة العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٤٤

  صدق أداة الدراسة .٤
بعد االنتھاء من إعداد أداة الدراسة في صورتھا األولیة، قام الباحث بالتحقق من صدقھا 

  : وقدرتھا على قیاس السمة التي أعدت من أجل قیاسھا، وذلك  كاآلتي
  ):الصدق الظاھري(صدق المحكمین   - أ

 الھدف من الدراسة، ومكونات االستبانة المقدمة، تم إعداد خطاب للسادة المحكمین، تضمن
من الخبراء ) ١(وما یرجى إنجازه، وقد عرضت االستبانة على ثمان محكمین ملحق رقم 

والمتخصصین في مجالي تقنیات التعلیم والمناھج وطرق التدریس، وذلك للتأكد من سالمة صیاغة 
ور التي تنتمي إلیھا، وللتأكد من مدى العبارات والمؤشرات ووضوحھا، ومدى اتساقھا مع المحا

مالءمتھا للغرض التي أعدت من أجلھ، وقد تم حذف بعض العبارات والتعدیل على بعضھا وإضافة 
  .عبارات أخرى

  ):Internal Consistencyصدق االتساق الداخلي (صدق المحتوى   - ب
 میدانیًا على عینة بعد التأكد من الصدق الظاھري لعبارات االستبانة، قام الباحث بتطبیقھا

من أعضاء ھیئة التدریس ، وتم حساب معامل ارتباط بیرسون ) ٦(استطالعیة مكونة من 
Pearson لمعرفة الصدق الداخلي )Internal Consistency ( لعبارات االستبانة واالرتباط بین

ون أن قیم معامل ارتباط بیرس) ٢(ویبین الجدول . درجة كل محور وعبارات االستبانة ككل
Pearsonعالیة؛ مما یؤكد صالحیة عبارات األداة ومالَءمتھا للتطبیق .  

  ارتباط محاور عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة للمحور): ٢(جدول 

ارتباط المحور بالدرجة   عدد العبارات  المحور
  الكلیة

 Black(التعرف على أھمیة استخدام نظام البالك بورد 
Board(  ٩٢  ١٠%  

ستوى استخدام نظام البالك بورد التعرف على م
)Black Board(  ٩٤  ١٣%  

 Black(التعرف على معیقات استخدام نظام البالك بورد 
Board(  ٩١  ١٧%  

  :ثبات أداة البحث .٥
بعد التأكد من صدق االستبانة، تم قیاس ثبات عبارات االستبانة بحساب معامل ألفا لكرونباخ 

Cronbach’s Alphaألول التعرف على أھمیة استخدام نظام البالك بورد  وبلغت قیمتھ للمحور ا
)Black Board) (كما بلغت قیمتھ للمحور الثاني التعرف على مستوى استخدام نظام %)٨٤ ،

، وبلغت قیمتھ للمحور الثالث التعرف على معوقات %)٨٣) (Black Board(البالك بورد 
) للعبارات مجتمعة (لثبات الكلي ، وبلغ ا%)٨٧) (Black Board(استخدام نظام البالك بورد 

  .وھي نسبة مقبولة تبین ثبات عبارات االستبانة وصالحیتھا للتطبیق%) ٨٤٫٦(
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١٤٥

  Cronbach’s Alpha  ثبات عبارات االستبانة باستخدام معامل ألفا لكرونباخ ): ٣(جدول 

  معامل الثبات  المحور
  % ٨٤  )Black Board(التعرف على أھمیة استخدام نظام البالك بورد 

 Black(التعرف على مستوى استخدام نظام البالك بورد 
Board(  ٨٧%  

 Black(التعرف على معیقات استخدام نظام البالك بورد 
Board(  ٨٣%  

  %٨٤٫٦  معامل ثبات جمیع المحاور

  :إجراءات تطبیق أداة البحث
  العام الجامعي بعد االنتھاء من أداة الدراسة تم تطبیقھا في الفصل الدراسي األول  من

  :م، وفقًا للخطوات التالیة٢٠١٨/٢٠١٩

  قام الباحث بتحویل االستبانة إلى استبانة إلكترونیة بواسطة)Google Document. ( 

  تم التواصل مع كلیة التربیة في الدمام، لتسھیل نشر االستبانة عبر البرید اإللكتروني الخاص
 .بأعضاء ھیئة التدریس

 وحتى ٢٠١٨/ ٨/١١.نة وجمعھا ما یقارب الشھرین، وذلك من تاریخاستغرق تطبیق االستبا
 .م٢٩/١٢/٢٠١٨تاریخ 

  تم إدخال البیانات إلى الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائیة)SPSS ( اإلصدار
 .العشرین، بعد فحص أداة الدراسة وترمیزھا

  :أسالیب المعالجة اإلحصائیة
  :ة التالیة إلجراء معالجات الدراسةاستخدم الباحث األسالیب اإلحصائی

أعطیت االستجابات التقدیرات التالیة لقیاس عبارات كل محور وذلك حسب طریقة لكیرت  -
  :للحكم على المتوسطات والجدول التالي یوضح ذلك

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة

 إلى ٤٫٢أعلى من 
٥  

 إلى ٣،٤٠من 
٤،١٩  

 إلى ٢،٦٠من 
٣،٣٩  

 إلى ١٫٨٠ن م
  ١،٧٩ إلى ١من   ٢،٥٩

  قلیلة جدًا  قلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا

 .التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري -

 . لقیاس ثبات عبارات االستبانةCronbach’s Alpha  )( معامل ألفا لكرونباخ  -
لتدریس لمتغیر لبحث وجود فروق بین استجابات عینة البحث من أعضاء ھیئة ا) ت(اختبار  -

  .الدورات التدریبیة
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١٤٦

اختبار كروسكال والس لبحث وجود فروق بین استجابات عینة البحث من أعضاء ھیئة  -
 .التدریس لمتغیر الدرجة العلمیة والخبرة

  :عرض النتائج وتحلیلھا وتفسیرھا ومناقشتھا
 ما أھمیة نظام بالك بورد : إجابة السؤال األول)Black Board (ئة التدریس لدى أعضاء ھی

 في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل؟
المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والمتعلقة بدرجة أھمیة منظومة التعلم ): ٤(الجدول 

اإللكتروني بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن 
 فیصل   

االنحراف   المتوسط  یبالترت العبارة  م
  المعیاري

درجة 
  األھمیة

ُیمثل نظام بالك بورد جزء رئیس في   ٠١
 متوسطة 1.458 3.22 8  .تدریس المقرر الدراسي بالنسبة لي

أھتم بتعلم جمیع ما یتعلق بنظام بالك   ٠٢
 كبیرة 1.266 3.44 4  .بورد

أحرص على تطویر مھاراتي العملیة   ٠٣
 كبیرة 1.061 3.78 1  .الخاصة بنظام بالك بورد

أھتم بحضور الدورات التدریبیة الخاصة   ٠٤
 كبیرة 1.119 3.42 5  .بنظام بالك بورد

أشجع طالبي على استخدام نظام بالك   ٠٥
بورد عبر واجبات ومتطلبات المقرر 

  .الدراسي
 كبیرة 1.322 3.59 3

أشجع زمالئي أعضاء ھیئة التدریس   ٠٦
 تدریس على تفعیل نظام بالك بورد في

  .مقرراتھم الدراسیة
 كبیرة 1.341 3.41 6

یساعد نظام بالك بورد على تحسین   ٠٧
 كبیرة 1.084 3.76 2  .العملیة التعلیمیة

في حال حدوث عطل لنظام بالك بورد   ٠٨
 قلیلة 1.054 2.20 10 .یتأثر تدریس مقرري الدراسي بذلك

توجد لدي الدافعیة الكافیة الستخدام نظام   ٠٩
بورد بشكل فعال في تدریس بالك 

 .المقررات الدراسیة
 متوسطة 1.450 3.27 7

حالیًا أحرص على استخدام نظام بالك   ١٠
بورد بصرف النظر عن المعوقات 
  .والعقبات التي تحد من استخدامھ

 متوسطة 1.424 3.15 9

 متوسطة  3.32   المتوسط الحسابي لجمیع الفقرات    

ن لنا أن قیم المتوسطات الحسابیة المستخدمة لقیاس درجة یتبی) ٤(   ومن خالل الجدول 
وھذا ) ٣٫١٥ – ٣،٧٨(األھمیة ألعضاء ھیئة تدریس والخاصة بنظام بالك بورد انحصرت بین 
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١٤٧

یشیر إلى أن درجة أھمیة منظومة بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس تراوحت بین أھمیة كبیرة 
وھي تعبر عن درجة ) ٣٫٣٢( الكلي لفقرات ھذا المحور وقلیلة، كما جاءت قیمة المتوسط الحسابي

  .أھمیة متوسطة
أعلى " أحرص على تطویر مھاراتي العملیة الخاصة بنظام بالك بورد"كما سجلت عبارة 

یساعد نظام بالك بورد "، معبرة عن مستوى أھمیة كبیرة، تالھا عبارة )٣،٧٨(متوسط حسابي 
ومستوى أھمیة كبیر، أّما بالنسبة للعبارات ) ٣،٧٦( حسابي بمتوسط" على تحسین العملیة التعلیمیة

في حال حدوث عطل لنظام بالك بورد یتأثر " التي سجلت أقل درجة أھمیة، فقد جاءت العبارة 
حالیًا "وبدرجة أھمیة قلیلة، ثم عبارة ) ٢،٢٠(بمتوسط حسابي " تدریس مقرري الدراسي بذلك

ف النظر عن المعوقات والعقبات التي تحد من أحرص على استخدام نظام بالك بورد بصر
  .ودرجة أھمیة متوسطة) ٣،١٥(بمتوسط حسابي " استخدامھ

  :المناقشة والتفسیر
، )٣٫٤١ – ٣٫٧٨(عبارات أھمیة كبیرة، وتراوح متوسطھا الحسابي بین ) ٦(   سجلت

ة جدًا، مما أثر ویمكن مالحظة تقارب المتوسط الحسابي لھذه العبارات، وعدم تسجیلھا لقیمة مرتفع
عبارات أھمیة متوسطة، وتراوح متوسطھا الحسابي بین ) ٣(على النتیجة العامة الحقًا، كما سجلت 

، وبالرغم من )٢٫٢٠(، وعبارة واحدة فقط سجلت أھمیة قلیلة بمتوسط حسابي )٣٫١٥ – ٣٫٢٧(
ذلك ألن جمیع ُمعبرًا عن أھمیة متوسطة، و) ٣٫٣٢(ذلك جاء المتوسط الحسابي العام للفقرات 

العبارات التي سجلت أھمیة كبیرة لم تحقق متوسط حسابي مرتفع أو حتى قریب من الحد األعلى 
لمستوى األھمیة الكبیر، فقد كان قریبًا أكثر للقیمة الُمعبرة عن األھمیة المتوسطة، ویمكن مالحظة 

  . ناول االستخدامانعكاس القیمة العامة لألھمیة عن السؤال الثاني من الدراسة، والذي یت
ودراسة العمرو ) ٢٠١٠(   وقد جاءت نتائج ھذه الدراسة متقاربة مع نتیجة دراسة الجراح 

) Thomas,2008(، واختلفت مع نتائج دراسة توماس )٢٠١٦(ودراسة الشمري ) ٢٠١٤(
، ویرى الباحث أن السبب في ذلك اختالف )٢٠١٦(ودراسة البالصي ) ٢٠١٥(ودراسة السدحان 

نظر أعضاء ھیئة التدریس بشأن نظام إدارة التعلم االلكتروني، فضًال عن وجود معیقات وجھات 
  .  مختلفة خاصة بكل بیئة تعلیمیة

 ما مستوى استخدام نظام بالك بورد :  إجابة السؤال الثاني)Black Board ( من قبل
 أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل؟

المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والمتعلقة بمستوى استخدام منظومة ): ٥(لجدول ا
التعلم اإللكتروني بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام 

  عبدالرحمن بن فیصل
  م

االنحراف   المتوسط  الترتیب العبارة
  المعیاري

  مستوى
   االستخدام

ع توصیف المقرر الدراسي على النظام في أض  ٠١
 كبیرة جدا 1.265 4.27 1 .بدایة الفصل الدراسي

 كبیرة 1.244 3.95 3  .أضع صفحة معلومات وافیة عن المقرر الدراسي  ٠٢

 كبیرة 1.235 3.98 2  .أضع المحتوى العلمي للمقرر الدراسي على النظام  ٠٣
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١٤٨

  م
االنحراف   المتوسط  الترتیب العبارة

  المعیاري
  مستوى

   االستخدام

: مھمة مثلاستخدام النظام لإلعالن عن المواعید ال  ٠٤
 كبیرة 1.294 3.78 4  .مواعید االختبارات، تسلیم الواجبات

أستخدم النظام في المناقشة واإلجابة على تساؤالت   ٠٥
 متوسطة 1.393 2.54 12  .الطالب

أرفع العروض التوضیحیة الخاصة بالمقرر   ٠٦
 كبیرة 1.445 3.63 5 .الدراسي على النظام

ة بأھداف المقرر أرفع الروابط المھمة والمرتبط  ٠٧
 كبیرة 1.358 3.61 6 .الدراسي على النظام

أرفع الواجبات وتكلیفات المقرر الدراسي على   ٠٨
 كبیرة 1.362 3.41 7  .النظام

  متوسطة 1.305 3.38 8  .أستقبل الرسائل اإللكترونیة من الطالب  ٠٩

أرفع مقاطع فیدیو مرتبطة بأھداف المقرر   ١٠
 وسطةمت 1.299 3.37 9  .الدراسي

أزود محتوى المقرر في النظام باختبار الكتروني   ١١
 متوسطة 1.396 2.75 11 .لتقییم معرفة الطالب

أقدم تغذیة راجعة للطالب فیما یتعلق بالواجبات   ١٢
 متوسطة 1.504 3.16 10  .واالختبارات

 قلیلة 1.207 2.10 13  .أقیم مشاركات طالب المقرر الدراسي في المنتدى  ١٣

 متوسطة  3,37   ط الحسابي لجمیع الفقراتالمتوس  

أن قیم المتوسطات الحسابیة المستخدمة لقیاس استخدام أعضاء ھیئة ) ٥(یتضح من الجدول 
وھذا یشیر إلى أن درجة استخدام نظام ) ٤،٢٧ – ٢،١٠(تدریس لنظام بالك بورد انحصرت بین 

ر جدًا واالستخدام القلیل، كما بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس تراوحت بین استخدام كبی
وھي تعبر عن درجة استخدام   ) ٣٫٣٧( جاءت قیمة المتوسط الحسابي الكلي لفقرات ھذا المحور 

) ٢٠١٤(وسیاف والقحطاني ) ٢٠١٤(متوسطة،  وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كل من آل عمرو 
  ).٢٠١٦(ودراسة الشمري 

توصیف المقرر الدراسي على النظام في بدایة أضع " أن عبارة ) ٥( كما یتضح من الجدول 
وبمستوى استخدام ) ٤،٢٧(عبرت عن االستخدام األعلى وذلك بمتوسط حسابي " الفصل الدراسي

وذلك " أضع المحتوى العلمي للمقرر الدراسي على النظام" كبیر جدًا، جاء بعده العبارة التالیة 
أضع صفحة معلومات وافیة عن " عبارة وبمستوى استخدام كبیر، ثم ) ٣،٩٨(بمتوسط حسابي 
) ٥(كما یوضح الجدول . وبمستوى استخدام كبیر) ٣،٩٥(وذلك بمتوسط حسابي " المقرر الدراسي

جاءت كأقل مستویات االستخدام " أقیم مشاركات طالب المقرر الدراسي في المنتدى" أن عبارة 
أستخدم النظام في " عبارة وبمستوى استخدام قلیل، تلى ذلك ) ٢،٥١(وذلك بمتوسط حسابي 

وبمستوى استخدام ) ٢،٩٠(وذلك بمتوسط حسابي " المناقشة واإلجابة على تساؤالت الطالب
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" أزود محتوى المقرر في النظام باختبار الكتروني لتقییم معرفة الطالب"متوسط، وجاءت العبارة 
  . وبمستوى استخدام متوسط) ٢،٩٥(تالیًا وذلك بمتوسط حسابي 

  : والتفسیرالمناقشة
عبارات على ) ٦(حصلت عبارة واحدة فقط على مستوى استخدام كبیر جدًا، وحصلت 

عبارات على مستوى استخدام متوسط، وعبارة واحدة ) ٥(مستوى استخدام كبیر، بینما حصلت 
على مستوى استخدام قلیل، وكانت النتیجة العامة ھي مستوى استخدام متوسط، واتفقت نتائج ھذه 

 & Weaver(، واختلفت مع نتائج دراسة ویفر وسبارت )ھـ١٤٢٩(ع دراسة العنزي الدراسة م
Spart,2008.(  

جاء ممثًال لدرجة األھمیة التي تم الكشف عنھا، ویرى ) المتوسط(علمًا أن مستوى االستخدام 
: الباحث أن العبارات التي حققت مستوى استخدام كبیر، ألن طبیعة ذلك االستخدام كان بسیطًا، مثل

وضع توصیف للمقرر، ورفع المحتوى العلمي للمقرر، ووضع صفحة المحتوى العلمي للمقرر، 
حیث من المالحظ أن ھذا االستخدام بسیط، ویقوم فیھ معظم أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة، 

أن العبارات التي عبرت عن عملیات التقویم عبر نظام ) ٥(بینما نالحظ من خالل نتائج الجدول 
بالك بورد سجلت أقل المتوسطات الحسابیة، وانحصر مستوى استخدامھا بین المتوسط والقلیل، 
مما قد یشیر إلى أن عملیات التقویم عبر نظام بالك بورد ال تنال القدر الكافي من اھتمام أعضاء 

تھم بھا، ھیئة التدریس، نتیجة إما لعدم معرفتھم الستخدام أدوات التقویم االلكترونیة أو عدم قناع
والتي أشارت إلى ضعف استخدام عملیات التقویم ) ٢٠١٢(وھذه النتیجة تتفق مع دراسة الدسیماني 

  .عبر منظومة بالك بورد

 ما المعوقات التي تحول دون استخدام نظام بالك بورد : إجابة السؤال الثالث)Black 
Board (م عبدالرحمن بن من قبل أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلما

 فیصل؟
المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري المتعلقة بمعوقات استخدام منظومة ): ٦(الجدول 

التعلم اإللكتروني بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام 
 عبدالرحمن بن فیصل

  م
االنحراف   المتوسط  الترتیب  العبارة

  المعیاري
  مستوى

  عوقات الم

أرى أن ھناك اتجاھا سلبیا نحو استخدام بالك   ٠١
 كبیرة 1.304 3.73 1 .بورد من قبل بعض أعضاء ھیئة التدریس

عدم القدرة على دخول النظام بشكل سھل من قبل   ٠٢
 متوسطة 1.255 2.98 12 .بعض أعضاء ھیئة التدریس

عدم وضع خطة دراسیة تتضمن دورًا الستخدام   ٠٣
قرر الدراسي من قبل عضو ھیئة النظام في الم

 .التدریس
 كبیرة 1.312 3.68 2

عدم وجود ما یلزم عضو ھیئة التدریس باستخدام   ٠٤
  كبیرة 1.301 3.41 4 .النظام في تدریس المقرر الدراسي

عدم وجود محفزات ألعضاء ھیئة التدریس عند   ٠٥
 یرةكب 1.583 3.51 3 .النظام في تدریس المقررات الدراسیة استخدام
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١٥٠

  م
االنحراف   المتوسط  الترتیب  العبارة

  المعیاري
  مستوى

  عوقات الم

صعوبة تصمیم عروض توضیحیة ورفعھا إلى   ٠٦
 قلیلة 1.243 2.17 17  .النظام

عدم وضع توقیتات محددة لإلجابة على   ٠٧
االختبارات القصیرة الفصلیة یجعل الطالب 

 .یستھین بجدواھا
 متوسطة 1.403 2.93 13

قلة المعرفة الكافیة لدى بعض الطالب الستخدام   ٠٨
 توسطةم 1.453 3.20 9  .النظام

 متوسطة 1.513 3.24 7 .ضعف تدریب الطالب على استخدام النظام  ٠٩

ضعف اھتمام الطالب بدراسة المقرر الدراسي عبر   ١٠
 متوسطة 1.249 3.22 8  .النظام

بحاجة إلى شخص  النظام بشكلھ الحالي  ١١
 قلیلة 1.267 2.46 16  .متخصص الستخدامھ

 متوسطة 1.280 2.63 15 .دراسیةال توجد شبكة إنترنت في القاعات ال  ١٢

شبكة اإلنترنت المتوفرة في القاعات الدراسیة   ١٣
 متوسطة 1.400 3.18 10  .بطیئة

حدوث أعطال للنظام باستمرار، لضعف المتابعة   ١٤
 متوسطة 1.464 2.90 14 .والصیانة من إدارة تقنیة المعلومات

 متوسطة 1.254 3.32 5  .إدارة المقررات بحاجة إلى وقت طویل ومتابعة  ١٥

عدم توافر أدلة إرشادیة مناسبة لشرح استخدام   ١٦
 متوسطة 1.119 3.27 6  .النظام

ضعف التطبیقات العملیة المصاحبة للبرامج   ١٧
 متوسطة 1.396 3.00 11  .التدریبیة

 
 المتوسط الحسابي لجمیع الفقرات

 
 

3,10  
 متوسطة

 

سابیة المستخدمة لقیاس معوقات استخدام أن قیم المتوسطات الح) ٦(یتضح من الجدول 
وھذا یشیر إلى أن درجة ) ٣،٧٣ – ٢،١٧(أعضاء ھیئة تدریس لنظام بالك بورد انحصرت بین 

معوقات استخدام نظام بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس تراوحت بین كبیرة وقلیلة، كما جاءت 
 وھي تعبر عن مستوى درجة معوقات  )٣٫١٠(قیمة المتوسط الحسابي الكلي لفقرات ھذا المحور 

  .متوسطة، مما یدل على وجود عدد من معیقات استخدام نظام بالك بورد
أرى أن ھناك اتجاھا سلبیا نحو استخدام بالك بورد من قبل " أن عبارة ) ٦(ویشیر الجدول 

بي كان المعیق األول الستخدام نظام بالك بورد وذلك بمتوسط حسا" بعض أعضاء ھیئة التدریس
عدم وضع خطة دراسیة تتضمن دورًا الستخدام النظام في المقرر الدراسي " ، ثم عبارة ) ٣،٧٣(

عدم وجود محفزات " ، تالھا عبارة )٣٫٦٨(وذلك بمتوسط حسابي " من قبل عضو ھیئة التدریس
بمتوسط حسابي " ألعضاء ھیئة التدریس عند استخدام النظام في تدریس المقررات الدراسیة
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عدم وجود ما یلزم عضو ھیئة التدریس باستخدام النظام في تدریس المقرر " ثم عبارة ،)٣،٥١(
  ).٣،٤١(وذلك بمتوسط حسابي " الدراسي

صعوبة تصمیم عروض توضیحیة ورفعھا إلى " أن عبارة ) ٦(ویتبین أیضًا من الجدول 
، أن نظام "ھالنظام بشكلھ الحالي بحاجة إلى شخص متخصص الستخدام" تلتھا عبارة " النظام

بالك بورد بشكلھ الحالي ال ُیمثل معوقًا أو سببًا في ضعف االستخدام، حیث بلغ المتوسط الحسابي 
توالیًا، وھذه القیمة للمتوسطات الحسابیة أشارت إلى أن ھذه ) ٢،٤٦( و)٢،١٧(للعبارتین السابقتین 

  .المعوقات تراھا عینة الدراسة قلیلة التأثیر
  :المناقشة والتفسیر
عبارات على مستوى ) ١١(عبارات على مستوى معوق كبیر، وحصلت ) ٤(   حصلت 

معوق متوسط، وعبارتین على مستوى استخدام قلیل، ومن المالحظ أن المعوقات المرتبطة بتوفیر 
الجوانب التقنیة لم ُتمثل معیقًا كبیرًا، وأن المعوقات الكبیرة تمثلت في أن ھناك اتجاھا سلبیا نحو 

بالك بورد من قبل بعض أعضاء ھیئة التدریس، وتجلى ذلك في عدم وضع خطة تدریسیة استخدام 
تتضمن استخدام النظام، خاصة في ظل غیاب الحوافز، أو ما ُیلزم عضو ھیئة التدریس على 

ولعل في ذلك إلى ما یشیر أن المشكلة تكمن في النظرة . استخدام النظام، وذلك كلھ شكل معیقًا كبیرًا
مسألة تدریب كل من أعضاء : لنظام بالمقام األول، مع عدم إغفال المعیقات األخرى مثلألھمیة ا

ھیئة التدریس والطالب،  ویرى الباحث من المھم اإلشارة إلى أن النظام بشكلھ الحالي ال ُیمثل 
  .صعوبة أو تعقید على المستخدمین كما عبر أعضاء ھیئة التدریس

ونتائج دراسة ) ٢٠١٤(مع نتائج دراسة سیاف والقحطاني    واتفقت ھذه النتائج بشكل عام 
) ٢٠١٢(ودراسة الدسیماني ) ٢٠١٠(، واختلفت مع نتائج دراسة الجراح )٢٠١٦(الشمري 

، وقد یعود ھذا االختالف في معوقات )٢٠١٨(ودراسة الضالعي ) ٢٠١٥(ودراسة المنھراوي 
  . تھا المادیة والمالیة والبشریةاستخدام النظام إلى اختالف البیئات الجامعیة، وامكانا

 ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات عینة : إجابة السؤال الرابع
تعزى ) Black Board(الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك بورد 

 لمتغیر الدرجة العلمیة؟
تغیر الدرجة العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس في نتائج اختبار كروسكال والس ألثر م) : ٧(الجدول 

  كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل 

متوسط   العدد  الدرجة العلمیة: متغیر
  الرتب

مجموع 
  الرتب

مربع 
 كاي

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

نوع 
  الداللة

  ٧٨  ٢٦،٠٠  ٣  أستاذ

أستاذ 
  ٢٣٧٫٠٥  ٢١،٥٥  ١١  مشارك

أستاذ 
  ٤٠٤،٤٦  ٢٢،٤٧  ١٨  مساعد

استجابات 
أعضاء 
ھیئة 

  التدریس

  ١٤١٫٤٨  ١٥،٧٢  ٩  محاضر

٣  ٢،٥٦٥  
٠٫٤٦٤  

  

 لةغیر دا
عند 

مستوى 
الداللة 
٠،٠٥  
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 بین ٠،٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٧(   یتضح من الجدول 
خدام نظام بالك  متوسطات رتب درجات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو است

)Black Board  (بورد تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة.  
  :المناقشة والتفسیر 

، ودراسة )٢٠١٤(، ودراسة العمرو )١٤٢٩(   ھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة العنزي 
، وذلك بعدم وجود فروق إحصائیة عند مستوى )٢٠١٧(، ودراسة الجنزوري )٢٠١٦(الشمري 

ت عینة البحث من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام البالك بورد بین استجابا) ٠٫٠٥(
)Black Board ( ویفر وسبارت اختلفت مع نتائج دراسة تعزى لمتغیر الدرجة العلمیة، كما
)Weaver & Spart,2008( وذلك ألن الدراسة السابقة كانت عینتھا من الطالب وأعضاء ھیئة ،

 لعینة الدراسة، بینما الدراسة الحالیة كانت عینتھا أقل، وتتكون من التدریس، فضًال عن العدد الكبیر
أعضاء ھیئة التدریس فقط، كما یلف الباحث االنتباه أیضًا بشأن النتیجة التي تم الحصول علیھا، 

وھو ُمتاح لجمیع أعضاء ) ٢٠١٠(وھي توفر نظام إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد منذ عام 
ف النظر عن درجتھم العلمیة، وأن التدریب ُیقدم للجمیع مما أسھم في تقلیص ھیئة التدریس، بصر

  .    الفوارق في درجة االستخدام

 ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات رتب درجات عینة : إجابة السؤال الخامس
ى بورد تعز)  Black Board(الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  

 لمتغیر الخبرة؟
نتائج اختبار تحلیل كروسكال والس ألثر متغیر سنوات الخبرة ألعضاء ھیئة ) : ٨( الجدول 

  التدریس في كلیة التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل

  الخبرة: المتغیر
 العدد
  

متوسط 
 الرتب

مجموع  
  الرتب

  درجة 
 الحریة

 مربع كاي 
  مستوى
   الداللة

  نوع الداللة

٥٢،٢  ١٨،٠٠  ٥  ٥-١  

١٧٥،٠١  ١٥،٩١  ١١  ١٠-٦  
ابات استج

أعضاء ھیئة 
  التدریس

  ٥٩٦  ٢٣،٨٤  ٢٥   فأكثر١١

٢  
٠،١٥٧ 

 
٠،١٥٧ 

عند  غیر دالة
مستوى الداللة 

٠،٠٥ 

 بین ٠،٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٨(   یتضح من الجدول 
ة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام متوسطات رتب درجات استجابات عینة الدراس

  .بورد تعزى لمتغیر الخبرة)  Black Board(بالك  
  :المناقشة والتفسیر

) ٢٠١٤(ودراسة سیاف والقحطاني ) ١٤٢٩(   وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة العنزي 
 تي لدى حول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في توفر مھارات استخدام نظام الویب سي

أفراد العینة تعزى إلى متغیر الخبرة، ویرى الباحث أن أسباب موافقة ھذه النتیجة للدراسات السابقة 
أن السنوات الماضیة انتشرت التطبیقات والبرمجیات المختلفة والمتنوعة والتي یتعامل معھا 

  .التعامل معھاالجمیع، مما سھل من استخدام البرمجیات االلكترونیة بشكل عام، والقدرة على 
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 ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط استجابات عینة : إجابة السؤال السادس
بورد تعزى )  Black Board(الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  

 لمتغیر الدورات التدریبیة؟
 ألعضاء ھیئة التدریس في كلیة ألثر متغیر الدورات التدریبیة) ت(نتائج اختبار ) : ٩(الجدول 

  التربیة بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فیصل

الدورات : المتغیر
  التدریبیة

  
 العدد
  

نوع  الداللة قیمة ت المتوسط
  الداللة

اختبار 
لیفین 

  للتجانس

حصلوا 
على 

  التدریب
استجابات   ٣،٥  ٢٨

أعضاء 
ھیئة 

  التدریس
لم یحصلوا 

على 
  التدریب

٢،٦  ١٣  

٥،٤٣٣  
٠.٠٢٥ 

 

 دالة
عند 

مستوى 
الداللة 
٠،٠٥ 

 
٠،٤٥٤ 

 بین متوسط ٠،٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٩(   یتضح من الجدول 
)  Black Board(استجابات عینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  

  .دربت على نظام بالك بوردبورد تعزى لمتغیر الدورات التدریبیة لصالح المجموعة التي ت
  :المناقشة والتفسیر

حول وجود فروق ذات داللة إحصائیة في ) ١٤٢٩(   وھذه النتیجة تتفق مع دراسة العنزي 
توفر مھارات استخدام نظام الویب سي تي لدى أفراد العینة تعزى لمن تلقوا تدریبًا، وتختلف مع 

بین استجابات ) ٠٫٠٥(یة عند مستوى بعدم وجود فروق إحصائ) ٢٠١٤(نتیجة دراسة العمرو 
تعزى ) Black Board(عینة البحث من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام البالك بورد 

) ٢٠١٤(الدورات التدریبیة، وقد یكون ذلك الختالف عینة الدراسة، حیث أن العینة لدى العمرو 
  . كانت ثمان أعضاء ھیئة تدریس

 بشأن ھذه النتیجة إلى ما أشارت لھ نتیجة السؤال الثالث من أن    كما یلفت الباحث االنتباه
المعوقات التي سجلت درجة كبیرة ال ترتبط بعامل التدریب، مما یشیر إلى مناسبة التدریب، مع 
مالحظة أن التدریب بحاجة إلى تناول استخدام أدوات التقویم في نظام إدارة التعلم االلكتروني بالك 

  . بورد
  :سة والتوصیات والمقترحاتملخص الدرا 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة
  . أن أھمیة منظومة بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة جاءت بدرجة متوسطة. ١
 أن استخدام  منظومة بالك بورد لدى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة جاءت بدرجة . ٢

  . متوسطة
ویم اإللكتروني عبر منظومة بالك بورد جاءت كأقل العملیات استخدامًا، حیث أن عملیات التق. ٣

  .انحصر مستوى استخدامھا بین المتوسط والقلیل
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أن معوقات استخدام  منظومة بالك بورد كما یرى أعضاء ھیئة التدریس في كلیة التربیة جاءت . ٤
  .بدرجة متوسطة، حیث تراوحت بین كبیرة وقلیلة

 بین متوسط استجابات عینة الدراسة ٠،٠٥روق ذات داللة إحصائیة عند مستوى عدم وجود ف. ٥
بورد تعزى لمتغیر )  Black Board(من أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  

  .الدرجة العلمیة
 بین متوسط استجابات عینة الدراسة ٠،٠٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . ٦

بورد تعزى لمتغیر )  Black Board(ة التدریس نحو استخدام نظام بالك  من أعضاء ھیئ
  .الخبرة

 بین متوسط استجابات عینة الدراسة من ٠،٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى . ٧
بورد تعزى لمتغیر )  Black Board(أعضاء ھیئة التدریس نحو استخدام نظام بالك  

  .موعة التي تدربت على نظام بالك بوردالدورات التدریبیة لصالح المج
  :التوصیات

  :على ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث باآلتي
  حث كل قسم في كلیة التربیة على استعراض منسوبیھ تجاربھم الناجحة في توظیف منظومة

بالك بورد في عملیات التدریس داخل القسم، مع تعمیم أفضل استخدام لنظام بالك بورد على 
 .كلیةمستوى ال

  على وكالة الكلیة للتطویر تصمیم دورات تدریبیة، لتنمیة مھارات التقویم اإللكتروني عبر
منظومة التعلم بالك بورد كالتدریب على تصمیم االختبارات اإللكترونیة وتقدیم التغذیة 

 .الراجعة
  استحداث جائزة أو تكریم على مستوى الكلیة، ألفضل عضو ھیئة تدریس تمّكن من توظیف

منظومة التعلم بالك بورد في عملیات التدریس، على أن یكون الترشیح من داخل القسم إلى 
 .وكالة الكلیة للتطویر

  المقترحات 
  إجراء دراسات مشابھة على مستوى كلیة التربیة تستھدف جمیع أعضاء ھیئة التدریس على

ومة التعلم مستوى الجامعة، للتعرف على توجھات أعضاء ھیئة التدریس الستخدام منظ
 .اإللكتروني بالك بورد

  إجراء دراسات تستھدف التعرف على توجھات الطالب والطالبات الستخدام منظومة التعلم
 .اإللكتروني بالك بورد

  إجراء دراسات لتطویر مھارات التقویم اإللكتروني ألعضاء ھیئة التدریس عبر منظومة التعلم
  .اإللكتروني بالك بورد
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  لمراجع العربیةا: أوًال
: القاھرة. إستراتیجیة التعلیم اإللكتروني وأدوات التعلم: التعلیم بالتخیل). ٢٠١٩.(األتربي، شریف

 . العربي للنشر والتوزیع
_ تطبیقھا_ نشرھا_ إنتاجھا_ تصمیمھا. المقررات اإللكترونیة). ٢٠٠٩.(إسماعیل، الغریب زاھر

 .حاثعالم الكتب ونشر واألب: القاھرة. تقویمھا
معوقات استخدام التعلیم اإللكتروني من وجھة نظر أعضاء ). ٢٠١٧.(البدیوي، سلطان عبدالعزیز

). ٧(٣٣. كلیة التربیةمجلة . ھیئة التدریس بجامعة القصیم في ضوء بعض المتغیرات
٤٤٥-٣٧٨.  

م اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس بجامعة حائل نحو استخدا). ٢٠١٦.(البالصي، رباب عبدالمقصود
مجلة الدراسات العربیة في التربیة ، Blackboardنظام إدارة التعلم البالك بورد 

 .١٢٠- ١٠٥). ٦٩ (وعلم النفس،
أثر استخدام موقع تعلیمي مستند لنظام إدارة التعلم اإللكتروني البالك ). ٢٠١٢(التركي، عثمان

ن بجامعة بورد على تحصیل طالب مقرر تصمیم البرمجیات التعلیمیة بكلیة المعلمی
 .٨٨- ٧١).١ (٣٩مجلة دراسات الجامعات األردنیة، . الملك سعود

واقع استخدام مدیري ومدیرات المدارس األردنیة لمنظومة ). ٢٠١٠.(الجراح، عبدالمھدي علي
 واتجاھاتھم نحوھا والمعوِّقات التي تحول دون Eduwaveالتعلم اإللكتروني 

 . ٧٥ -٥٥). ١(٩نسانیة واالجتماعیة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإل. استخدامھا
الدار : بیروت. تقنیات وتطبیقات الجیل الثاني من التعلیم اإللكتروني). ٢٠١٣.(الجھني، لیلى

  .العربیة للعلوم ناشرون
اتجاھات أعضاء ھیئة التدریس نحو توظیف أدوات ). ، مایو٢٠١٧.(الجنزوري، عباس عبدالعزیز

. ظام بالك بورد في العملیة التعلیمیة بجامعة الجوفالتقویم اإللكتروني باستخدام ن
الجوف، . مرتكزات وتطلعات: ورقة مقدمة إلى ندوة التقویم في التعلیم الجامعي

 .المملكة العربیة السعودیة
رسالة الخلیج . من نظم إدارة التعلم اإللكتروني إلى بیئات التعلم الشخصیة). ٢٠١٠.(الخلیفة، ھند

 .٢٩-١٥). ٣( ٢. العربي
شعاع : سوریا). علي الموسوي: ترجمة(استراتیجیات التعلم اإللكتروني).  م٢٠٠٥.( خان، بدر

  .للنشر والعلوم
  .دار قباء للنشر والطباعة: القاھرة. تطور تكنولوجیا التعلیم). ٢٠٠٣.(خمیس، محمد عطیة

تكنولوجیا الجمعیة المصریة ل. مفھوم بیئات التعلم االفتراضیة). ٢٠١٤.(خمیس، محمد عطیة
  ٤- ١). ٤(٢٤التعلیم، 
تقویم تجربة جامعة الملك سعود في استخدام نظام إدارة التعلم ). ٢٠١٢.(الدسیماني، سمر فھد

 . ٧٢-٦٢ ).٣ (٦المجلة التربویة المتخصصة، . اإللكتروني بالك بورد
 من Blackboardاالحتیاجات التدریبیة الستخدام نظام إدارة التعلم ). ٢٠١٦.(الرشیدي، حمد

المجلة . وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس في جامعة حائل بالمملكة العربیة السعودیة
  .٥٣٥ -٥١٣، )٢ (٥الدولیة التربویة المتخصصة، 
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 .الدار الصولتیة للتربیة: الریاض. التعلم اإللكتروني). ٢٠٠٥.(زیتون، حسن حسین
 في العملیة التعلیمیة من Blackboardفاعلیة استخدام نظام البالك بورد ). ٢٠١٥.(الساعي، أحمد

المجلة الدولیة التربویة . وجھتي نظر طلبة جامعة قطر وأعضاء ھیئة التدریس
  ١٣٥ -١١١. )٩ (٣المتخصصة، 

  .مكتبة الرشد: الریاض. تصمیم وإنتاج مصادر التعلم اإللكترونیة). ٢٠١٤.(سحتوت، إیمان محمد
ات الطلبة وأعضاء ھیئة التدریس في كلیة علوم اتجاھ). ٢٠١٥(السدحان، عبدالرحمن عبدالعزیز 

الحاسب والمعلومات بجامعة اإلمام محمد بن سعود نحو استخدام نظام إدارة التعلم 
مجلة العلوم .  وعالقتھا ببعض المتغیراتBlackboardاإللكتروني بالك بورد 

  .٢٧٧-٢٢٣ .٢، التربویة بجامعة اإلمام محمد بن سعود
 .مكتبة الرشد: الریاض. تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم اإللكتروني). ٢٠١٢.(سرایا، عادل السید

قالب مقترح إلنشاء مقررات تفاعلیة وفقًا لنظام ). ٢٠١٢(السلوم، عثمان؛ ورضوان، مصطفى 
مجلة رسالة . إدارة التعلم البالك بورد بجامعة الملك سعود بالمملكة العربیة السعودیة

 .٥٣-٣٩). ٤ (٣.الخلیج العربي
تقویم تجربة جامعة الملك خالد في استخدام نظام إدارة ). ٢٠١٤(سیاف، عامر؛ والقحطاني محمد 

من . ٥٩- ١. تكنولوجیا التربیةالجمعیة العربیة ل. التعلم اإللكتروني البالك بورد
 : الرابط

https://search.mandumah.com/Record/788585 
 بجامعة التدریس ھیئة أعضاء إلكساب مقترح دریبيت برنامج أثر). ٢٠١٤.(شعیب، إیمان محمد

 بورد  بالك التعلم إدارة بنظام اإللكترونیة بناء االختبارات مھارات حائل
Blackboar .،٢٠١- ١٧٩. ٥٣الدراسات العربیة في التربیة وعلم  النفس. 

 نظر واقع استخدام نظام البالك بورد في جامعة حائل من وجھة). ٢٠١٦.(الشمري، ولید سعود
 .جامعة الیرموك، إربد.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(. أعضاء ھیئة التدریس
دار :  عمان. أساسیات التعلم اإللكتروني في العلوم).٢٠٠٨. (الشناق، قسیم؛ ودومي، حسن علي

 .التوزیع ووائل للنشر
معلمي مستوى توافر مھارات اسـتخدام تقنیـات التعلـیم لـدى ). ھـ١٤٣٣(الشھري، سعید علي

 .   جامعة أم القرى، مكة المكرمة).رسالة ماجستیر غیر منشـورة.(الصفوف األولیة
المجلة . تقویم التعلم اإللكتروني في التعلیم العالي السعودي). ٢٠١٣.(الشھري، ظاھر بن فراج

 .١٢-١). ٦ (٣.الدولیة التربویة المتخصصة
تعلم اإللكتروني لدى أعضاء ھیئة التدریس مدى توافر كفایات ال). ٢٠١٦.(الشھري، عبد اهللا محمد

 ).رسالة ماجستیر غیر منشورة.(بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة في الریاض
 . جامعة أم القرى، مكة المكرمة

مكتبة : الریاض. من الوسائل التعلیمیة إلى تكنولوجیا التعلیم). ٢٠١٠(صبري، ماھر إسماعیل 
  .الرشد
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فعالیة التعلم المتمازج القائم على نظام إدارة التعلم ). ٢٠١٦.(ي،عبدالعزیزصوافطة،ولید؛ والجریو
 في التحصیل المباشر والمؤجل للفیزیاء وبقاء أثر التعلم Blackboardاإللكتروني 

مجلة الدراسات التربویة والنفسیة، . لدى طالب الكلیات الصحیة بجامعة الملك سعود
 .٤٨٧ - ٤٧٦ص ). ٣ (١٠

معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجھة نظر أعضاء ھیئة ). ٢٠١٨(ة عبداهللا الضالعي، زبید
، )٣٦ (١١المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، . التدریس في جامعة نجران

١٧٣-١٥٤. 
المجموعة . القاھرة. التعلیم اإللكتروني والتعلیم االفتراضي). ٢٠١٥.(عامر، طارق عبدالرؤوف

 .شر والتوزیعالعربیة للن
أثر مستوى التعلم اإللكتروني في تدریس المقررات بنظام ). ٢٠١٤.(عبدالعزیز، غادة عبدالحمید

.  على التحصیل المعرفي وكفاءة التعلم للطالباتBlackboardإدارة التعلم بالك بورد 
  ١٥٨-١١٣ ،٥٢مجلة الدراسات العربیة في التربیة وعلم النفس،

 في تدریب Blackboardاستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني ). ٢٠١٣.(عبدالمجید، أحمد صادق
الطالب المعلمین بكلیة التربیة بجامعة الملك خالد لتنمیة مھارات التواصل اإللكتروني 

 ١٠٦٣-١٠٣٣٨، )١١ (٢المجلة الدولیة المتخصصة،وإنتاج المواد الرقمیة، 
ترونیة قائمة على بعض تطبیقات الجیل تصمیم بیئة تعلم إلك). ٢٠١٧(العتیبي، وضحى شبیب 

الثاني للویب وأثرھا في تنمیة مھارات تصمیم الكتاب اإللكتروني في مقرر تكنولوجیا 
 ،)رسالة دكتوراه غیر منشورة(.التعلیم لدى طالبات جامعة حائل واتجاھاتھن نحوھا

 . مكة المكرمة. جامعة أم القرى
قرر مھارات االتصال إلكترونیًا بنظام البالك بورد أثر تدریس م). ٢٠١٢. (عمر، علي الورداني

على تنمیة الجوانب المعرفیة المرتبطة بالمقرر ورضا طالب السنة التحضیریة 
 - ٤٤١، )١ (٤بجامعة الدمام نحو توظیف البالك بورد في التدریس، العلوم التربویة، 

٤٧١. 
، من ٢٠١٨أبریل، ١٧ استرجع في .التعلیم أم التعلم اإللكتروني).٢٠١١. (المنیع، عثمان محمد
:  الرابط

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/213506 
مكتب التربیة : الریاض. التعلم اإللكتروني). ٢٠١١.(عسیري، ابراھیم محمد؛والمحیا، عبداهللا یحي

  .العربي لدول الخلیج
 التدریس بقسم تقنیات التعلیم لنظام واقع استخدام طالبات وأعضاء ھیئة). ٢٠١٢.(العمرو، رزان

.  جامعة الملك سعود،)رسالة ماجستیر غیر منشورة(. إدارة التعلم البالك بورد
  .   الریاض

مكتبة : دمیاط. المدخل إلى الكمبیوتر التعلیمي). م٢٠٠٧. (عتمان، الشحات، وعوض، أماني
 .نانسي

لدى أعضاء ) WebCT( ویب سي تي مدى توافر مھارات استخدام نظام). ١٤٢٩.(العنزي، غانم
رسالة ماجستیر غیر . (ھیئة التدریس في جامعة الملك فیصل من وجھة نظرھم

 .الریاض. ، جامعة الملك سعود)منشورة
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درجة إسھام تطبیقات التعلم اإللكتروني في توظیف األسالیب ).٢٠١٧.(الغامدي، ماجد عبد اهللا
ظر معلمي التعلیم العام في منطقة اإلشرافیة في العملیة التعلیمیة من وجھة ن

 .مكة المكرمة.  جامعة أم القرى،)رسالة دكتوراه غیر منشورة.(الباحة
واقع استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس المواد االجتماعیة ).٢٠١٢.(الفھمي، سعاد بنت سفر

مكة .  جامعة أم القرى،)رسالة ماجستیر غیر منشورة.(بالمرحلة الثانویة بمدینة مكة
 .المكرمة

ورقة . المعاییر القیاسیة لبناء نظم التعلیم اإللكترونیة). ، أبریل٢٠١١(كرار، عبد الرحمن الشریف
 .عمل قدمت ضمن المؤتمر العربي الدولي للتعلیم اإللكتروني، الزرقاء، األردن

فضـل لرفـع التعلیم اإللكتروني المختلط النموذج األ). ، جمادى األولى١٤٢٩. (الكنعان، ھدى محمد
ورقة مقدة إلى ملتقى التعلیم اإللكتروني، الریاض، المملكة العربیة . التحصیل التعلیمي

 .   السعودیة
معوقات تطبیق التعلیم اإللكتروني في الجامعات الفلسطینیة وسبل ). ٢٠١٤.(المزین، سلیمان حسین

سطینیة للتعلیم المجلة الفل. الحد منھا من وجھة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغیرات
 ).  ١٠(٥.المفتوح

 أبریل، ٣استرجع في  .أنظمة إدارة التعلم وأنظمة إدارة المحتوى). ٢٠١٧.(آل مسیري، محمد علي
  . com.educ-new.www://https :، من الرابط٢٠١٨

ة التدریس بكلیة التربیة جامعة حائل واقع استخدام أعضاء ھیئ). ٢٠١٥.(المنھراوي، دالیا محمد
 في ضوء مدى توافر كفایات التعلیم Board Blackلنظام إدارة التعلم البالك بورد 

 : من الرابط . مصر. تكنولوجیا التربیة. المأمول والواقع:اإللكتروني
http://search.mandumah.com/Record/788651 

 التعلم اإللكتروني من وجھة نظر طلبة المرحلة معوقات استخدام). ٢٠١٤.(الیوسف، محمد بدر
مجلة البلقاء للبحوث . الثانویة في مدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة عمان األولى

  .٦١- ٣٥). ١(٢٠. والدراسات
 المراجع األجنبیة: ثانیًا
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