
513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البالك التعلن إدارة نظبم الستخذام التذريبيت االحتيبجبث
 التذريس هيئت أعضبء نظر وجهت هن (Black Board) بىرد

 السعىديت العربيت ببملولكت حبئل جبهعت يف
 *حمد بن عايض الرشيدي

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة حائل_  أستاذ مساعد بقسم الوسائل وتكنولوجيا التعميم *



552016
 

514 

 البالك التعلن إدارة نظبم الستخذام التذريبيت االحتيبجبث
 التذريس هيئت أعضبء نظر وجهت هن (Black Board) بىرد

 السعىديت العربيت ببملولكت حبئل جبهعت يف
 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االحتياجات التدريبية  _ممخص ال
مف كجية  (Black Board) الستخداـ نظاـ إدارة التعمـ البالؾ بكرد

نظر أعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائؿ بالمممكة العربية 
تسيـ في تمبية السعكدية، كالتعرؼ عمى األساليب المقترحة التي 

متطمبات احتياجات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة حائؿ في مجاؿ 
استخداـ نظاـ البالؾ بكرد. كتككنت عينة الدراسة مف جميع مجتمع 
الدراسة كىف أعضاء ىيئة التدريس مف الحاصميف عمى درجة الدكتكراه 
كالماجستير بجامعة حائؿ كقد تكزيع كجمع االستبيانات في الفصؿ 

ق. أما أداة الدراسة فقد ٤١37-٤١36سي األكؿ لمعاـ الدراسيالدرا
تضمنت بناء استبانة تضمنت أىـ ميارات استخداـ البالؾ بكرد 
لتحديد احتياجات أعضاء ىيئة التدريس. كتضمنت في صكرتيا 

عبارة. ككصؿ مجمكع بنكد االستبانة في صكرتو النيائية  40المبدئية 
حاكر. كأشارت النتائج إلى كجكد عبارة مكزعة عمى سبعة م 37إلى 

احتياجات أعضاء ىيئة التدريس التدريبية، لمقياـ بميارات استخداـ 
نظاـ البالؾ بكرد مف كجية نظرىـ. إال أف تدريبيف كاف عمى مقتصران 
عمى بعض برامج تخص تخصصاتيـ، كلـ يحصمف عمى دكرات 

ني، كلكؿ ما تدريبية لمتدريس باستخداـ استراتيجيات التعميـ اإللكترك 
سبؽ فإف األمر إعداد المزيد مف األبحاث كالدراسات، التي تيدؼ إلى 
دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ 

 .كظائفيف
: االحتياجات التدريبية، نظاـ إدارة التعمـ، البالؾ الكممات المفتاحية
 .بكرد، جامعة حائؿ

 . المقدمة1
شيد التعمـ اإللكتركني في السنكات القميمة الماضية الكثير      

مف التطكرات محميان كعالميان، كتحكؿ مف مجرد فكرة إلى كاقع 
عممي يسيـ في التنمية البشرية، كبدأت مشركعات التعمـ 

كالتدريب اإللكتركني في الظيكر بكتيرة متسارعة، كلمتكظيؼ 
العممية التعميمية  األمثؿ لتقنية االتصاالت كالمعمكمات في

كالتدريبية في ظؿ ثكرة تقنية المعمكمات كاالتصاالت؛ يعمؿ 
المركز عمى تطكير الميارات كاالتجاىات كالمعارؼ الالزمة 
لتعزيز قدرات أعضاء الييئة التدريسية كالطمبة كالمجتمع المحمي 
في بيئة التعمـ اإللكتركني كالتعمـ المدمج مف خالؿ برامج 

 .ي المستمر المتخصصةالتطكير المين
كىناؾ تحٍد آخر يكاجو مجتمعنا بصكرة عامة كالتعميـ      

العالي بصكرة خاصة أال كىك دخكؿ العالـ عصر المعمكماتية 
كاالنفجار المعرفي اليائؿ، كىذا التحدم يتطمب منا بذؿ جيكد 
استثنائية لمكاكبة ىذا التطكر اليائؿ في تقنية المعمكمات 

فيما لتجسير اليكة بيف جامعاتنا كالجامعات كاالتصاالت كتكظي
العالمية الرصينة كبيف مجتمعنا كالمجتمعات المتقدمة. كلذلؾ 
سنركز في ىذه المقالة عمى جانب كاحد مف الجكانب التي يمكف 
أف تسيـ في تجكيد التعميـ العالي كتقميص الفارؽ المعرفي 

نكع حديث  كالتقني بيف مجتمعنا كالمجتمعات المتقدمة، أال كىك
  [1].مف كسائؿ التعميـ كىك التعميـ اإللكتركني

إف التكجو نحك االستفادة مف التطكر التكنكلكجي في      
مؤسسات التعميـ العالي ييدؼ إلى الزيادة في تكفير خدمات 
كساب  متعددة لممحتاجيف، كتحسيف مخرجات عممية التعميـ، كا 

ت كاتجاىات إيجابية العامميف في تمؾ المؤسسات التعميمية ميارا
نحك ىذا التطكر باعتباره عنصران ميمان مف العناصر التي تساعد 

  [2].في إنجاح كبقاء تمؾ المؤسسات

 فالجامعات كجدت لتكفر خدمات تعميمية متعددة مف خالؿ       
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استخدـ أساليب تدريس مختمفة. كبالرغـ مف أف الطريقة 
ى صفكؼ دراسية االعتيادية في التدريس الجامعي تقتصر عم

كاقعية بشكؿ كبير، إال أف التكجو الجديد في تبني كاستخداـ 
التكنكلكجيا في عمميتي التعميـ كالتدريب قد ساعد عمى انتشار 
عالمي أكسع لمجامعات كالمؤسسات التعميمية بعد تبنييا لمتعمـ 

  [3].اإللكتركني

ء لذا يعمؿ قسـ التدريب عمى بناء خطة تمكيف ميني كبنا     
قدرات أعضاء الييئة التدريسية كالطالب كالمجتمع المحمي بما 
يدعـ تكجو الجامعة نحك التعميـ اإللكتركني كالتعميـ المفتكح كيتـ 

بما يتكافؽ كالتكجيات التربكية  كفنيان  إدارة كتنظيـ التدريب إداريان 
المعاصرة المبنية عمى أسس كاتجاىات عممية تراعي معايير 

فية باإلضافة لنشر كعي كثقافة التعميـ اإللكتركني الجكدة كاالحترا
قميميان   .كفتح آفاؽ لالستثمار فيو محميا كا 

 مشكمة الدراسة. 2
تتبمكر مشكمة البحث إلى حاجة أعضاء ىيئة التدريس      

بجامعة حائؿ إلى تكظيؼ الميارات كالمعارؼ التقنية بصكرة 
إدارة محتكل التعمـ أكثر كفاءة كفاعمية كذلؾ فيما يتعمؽ بنظاـ 

عمى نظاـ البالؾ بكرد، كقد بيف الباحث عمى أف االكتشافات 
الحديثة في مجاؿ األنترنت كالشبكات كغيرىا مف المجاالت 
التقنية، فتحت طريقا أماـ عالـ غير محدكد كغير مستقر، 
يتطمب التعامؿ معو بعقمية متفتحة كاستعداد نفسي لتعزيز القدرة 

 .ة ىذه المتغيرات الجديدةعمى الصمكد لمكاجي
 المممكة في المعمكمات مؤسسات" بأف [4] سالـ ذكر      
 إال الحديثة المعمكمات نظـ تبني في نجحت قد العربي كالعالـ
 نتيجة كذلؾ المطمكب، بالشكؿ تكظيفيا عف عاجزة تزاؿ ال أنيا

 مما الجديدة، اإللكتركنية البيئة مع التكيؼ عف العامميف لعجز
 تطكير في الجيكد مكاصمة إلى ماسة حاجة ىناؾ أف يعني

 ."المعمكمات مجاؿ في لممتخصصيف التقنية القدرات
 العربية المممكة دكر عمى [5] الشيرم دراسة أكدت كما     

 إلى كصكال المراحؿ مختمؼ في بالتعميـ كاىتماميا السعكدية
 تزايد مف بالرغـ المتاحة، اإلمكانيات جميع كتكفير الجامعة،

 كقد. السعكدية الجامعات مختمؼ في كالطالبات الطالب أعداد
 التدريبية، البرامج نكعية كتحديد تقكيـ أىمية عمى الباحث أكصى
 البرامج ىذه عمى اإلقباؿ عدـ أسباب عمى التعرؼ ككذلؾ

 فأقترح ذلؾ، عمى كعالكة التعميـ، تقنيات بمجاؿ المرتبطة
 كالكسائط الحاسب نتاج استخداـ عمى األعضاء تدريب ضركرة

 العمـك مختبرات نشاء التعميمية، التقنيات كاستخداـ المتعددة،
 عمى التأكيد عمى الدراسة حرصت فقد المنطمؽ ىذا كمف. الذكية
 الحديثة، التقنيات تكظيؼ في العممي الجانب تكثيؼ أىمية
 الجانب في ليا أىمية ال التي المطكلة التفاصيؿ عف كالبعد

 .النظرم
 التدريبية االحتياجات تقدير يعتبر سبؽ، ما خالؿ كمف      
 الكاجب العكامؿ مف حائؿ جامعة في التدريس ىيئة أعضاء
 لرفع الكفاءات كتطكير القدرات لتعزيز االعتبار بعيف أخذىا
 إكساب بيدؼ كذلؾ. التقنية كالمعارؼ الميارات مستكل

 عمى كالتعرؼ بكرد البالؾ نظاـ استخداـ عمى القدرة األعضاء
 التعميـ مجاؿ في فعالة مكضكعات مف يستجد ما كؿ

 .اإللكتركني
 مف المتخصصة، التدريبية البرامج تطبيؽ أصبح فقد     

 نظرا التعميمية، المؤسسات في متزايدا اىتماما تمقي التي القضايا
 المعارؼ كتقدـ اإللكتركني التعميـ مجاؿ في المذىؿ لمتطكر
 ىيئة أعضاء يحتاجيا التي التقنية كالمعارؼ كالميارات التقنية

 .حائؿ جامعة في التدريس
 اإلدارة كاعتراؼ اىتماـ بضركرة [6] السميح أكصى كما      

 كتنظيمو التدريس ىيئة ألعضاء األداء بتطكير الجامعية
ا كأكد لو، كالتخطيط  كدكرات برامج إقامة أىمية عمى أيضن
 ىيئة ألعضاء كغيرىا كالتقني كالتربكم العممي لألداء التطكير
 أك الكميات، أك لألقساـ، المحمي المستكل عمى سكاء التدريس،

 تنمية في تدريب إلى أىمية إلى إشارة ذلؾ كفي الجامعات، حتى
  [6].عممو مجاالت مختمؼ في التدريس ىيئة عضك كتطكير

 ألم سابقة ضركرة التدريبية االحتياجات تحديد كألف     
 أساسية كدعامة الفعاؿ، التدريب عمييا يبنى أكلى كركيزة تدريب،
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 في تركزت الدراسة مشكمة أف الباحث يرل نجاحو، دعائـ مف
 :التالي الرئيس السؤاؿ عف اإلجابة محاكلة

 التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية مف التدريبية االحتياجات ما
 حائؿ؟ جامعة في

 الدراسة أ. أسئمة
 : التالية الفرعية األسئمة مجمكع الرئيسي السؤاؿ مف تتفرع

 بكرد؟ البالؾ نظاـ استخداـ ميارات ما -1
 البالؾ التعمـ إدارة نظاـ الستخداـ التدريبية االحتياجات ما -2

 التدريس ىيئة أعضاء نظر كجية مف (Black Board) بكرد
 السعكدية؟ العربية بالمممكة حائؿ جامعة في
 متطمبات تمبية في تسيـ التي المقترحة األساليب ما -3

 مجاؿ في حائؿ بجامعة التدريس ىيئة أعضاء احتياجات
 بكرد؟ البالؾ نظاـ استخداـ

 الدراسة أهدافب. 
 :إلى الدراسة ىذه أىداؼ

 .بكرد البالؾ نظاـ استخداـ ميارات عمى التعرؼ -1
 إدارة نظاـ الستخداـ التدريبية االحتياجات عمى التعرؼ -2

 أعضاء نظر كجية مف (Black Board) بكرد البالؾ التعمـ
  السعكدية العربية بالمممكة حائؿ جامعة في التدريس ىيئة
 تمبية في تسيـ التي المقترحة األساليب عمى التعرؼ -3

 في حائؿ بجامعة التدريس ىيئة أعضاء احتياجات متطمبات
 .بكرد البالؾ نظاـ استخداـ مجاؿ
 الدراسة أهميةج. 

 ظؿ في لمتدريب الممحة لمحاجة استجابة الدراسة ىذه تعتبر -
 كالذم كالتقنية، المعرفية مجاالت شتى في المتسارع الكبير التقدـ
 كالمؤسسات التعميـ فييا بما الحياة جكانب جميع المس

 المؤسسات مف غيرىا تسعى كما تسعى كالتي التعميمية،
 .ككادرىا كتأىيؿ بتدريب الىتماميا

  لدراسات ا لقمة نظرا ميمة، عممية إضافة الدراسة ىذه تعتبر -
 التدريبية االحتياجات تحديد تتناكؿ التي خاصة منيا المحمية -

 .التدريس ىيئة ألعضاء

 ألعضاء التدريبية االحتياجات تحديد عمى الدراسة ىذه تركز -
 بكرد البالؾ التعمـ إدارة نظاـ الستخداـ في التدريس ىيئة

(Black Board) األكلى الخطكة تعتبر كالتي نظرىـ كجية مف 
 .يحتاجكنيا التي التدريبية البرامج نكعية تحديد نحك

 في كالمسئكليف الميتميف نظر لفت في الدراسة ىذه تساىـ -
 التدريس، ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات نحك الجامعة
 البرامج إلعداد االىتماـ مف مزيد تكجيو إلى يؤدم قد الذم األمر

 .الحاجات ىذه ضكء في المناسبة التدريبية
 الدراسة حدودد. 
 :يمي ما عمى الدراسة ىذه حدكد اقتصرت -
 معرفة عمى الدراسة ىذه ركزت: المكضكعية الحدكد -

 استخداـ مجاؿ في لتدريس ا ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات
 كجية مف (Black Board) بكرد البالؾ التعمـ إدارة نظاـ

 حصكليـ دكف تحكؿ التي الصعكبات عمى كالتعرؼ نظرىـ،
 التدريب حكؿ مقترحاتيـ عمى التعرؼ كأيضا التدريب، عمى
 .عميو الحصكؿ في يرغبكف الذم

 جميع عمى الدراسة ىذه طبقت: المكانية البشرية الحدكد -
 .حائؿ بجامحة كاإلناث الذككر التدريس ىيئة أعضاء

 مف األكؿ الفصؿ خالؿ الدراسة أداة طبقت: الزمانية الحدكد -
 .ق 1436/1437 الجامعي العاـ
 الدراسة مصطمحاته. 
 التي الميمة، المصطمحات بعض الدراسة ىذه تستخدـ     
 اإلطار في عرضيا في التكسع يتـ كسكؼ باختصار، تكضح

 :كىي النظرم،
 معارؼ، لتطكير كالمخططة المنظمة الجيكد" ىك: التدريب
 في فاعمية أكثر بجعميـ كذلؾ المتدربيف، ت كاتجاىا كخبرات،

 .الدراسة ىذا في إجرائينا بو يقصد ما كىذا( [7]" مياميـ أداء
 كاتجاىات، كميارات، معمكمات،" ىي: التدريبية االحتياجات

 أك تعديميا أك تغييرىا، أك إحداثيا يراد كسمككيات ة، فني كقدرات
 كنكاحي معاصرة، تغييرات ليكاكب المتدرب، لدل تنميتيا
 [7]." تطكيرية
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 كاتجاىات كميارات، معمكمات،: الدراسة ىذا في إجرائينا كيقصد
 تعديميا أك تغييرىا، أك إحداثيا إلى التدريس ىيئة عضك يحتاج

 اإلدارم، البحثي، التربكم، المجاالت مف كؿ في تنميتيا أك
 .المجتمع خدمة التقني،
 التعمـ إلدارة" بكرد بالؾ"  نظاـ (Black Board) بكرد البالؾ

  :(Blackboard Academic Suite) اإللكتركني
 Black) بكرد بالؾ شركة مف تجارم تعمـ إدارة نظاـ ىك

Board)  بالقكة يتميز بكاشنطف، المباشرة التعميمية لمخدمات 
 تعميمية فرص النظاـ ىذا قدـ حيث األخرل لألنظمة بالنسبة
 تكاجو التي كالعكائؽ الحكاجز جميع كسر خالؿ مف متنكعة

 كثير ساعد النظاـ ىذا أف كما. كالمتعمميف التعميمية المؤسسات
 طريؽ عف بقكة التعميـ نشر في التعميمية المؤسسات مف

  [8].كالتكسع لمتطكير كقابميتو بالمركنة يمتاز كما، اإلنترنت
  النظري . اإلطار3

 لثكرة كمكاكبتو اإللكتركني التعمـ كنشأة ظيكر منذ      
 التربكية المشكالت معالجة التربكيكف حاكؿ كاالنترنت المعمكماتية

 عف بديمة اإللكتركني التعمـ بيئة باستخداـ التقميدم التعميـ في
 كاالتصاؿ المعمكمات تقنية إمكانيات باستخداـ التقميدم التعميـ
دارتيا لمتعمـ المختمفة العمميات لتصميـ  كتقكيميا كمتابعتيا كا 
 لمالئمة خصيصان  تطكيرىا تـ برمجية كحـز أدكات كاستخداـ

  :مثؿ اإللكتركني التعمـ بيئات
:Virtual classes, Shairpoint, Moodle, Black 

Board  
 االنترنت عمى المعتمدة اإللكتركنية المقررات تصميـ -

  :مثؿ كالشبكات
- http: //helearning.wordpress.com 

 في التغيرات أف إلى ،[9] كبكف ىيجنز أشار اإلطار ىذا كفي
 الحاسكبية كالبرمجيات الكمبيكتر باستخداـ األكاديمي التحصيؿ

 ].2] محدكدة كانت بؿ دراماتيكية تكف لـ
 :اإللكتركني التعميـ:  أكال

 إلى التعميمي المحتكل تحكيؿ اإللكتركني بالتعميـ كيقصد     
 الفاعؿ ىك فييا الطالب يككف بحيث تفاعمية، إلكتركنية أنشطة

 كبيذا األنشطة، ىذه تنفيذ عند لممعمكمات كالمحمؿ كالباحث
 تعممو في لمطالب كمرشدان  ميسران  ىنا المحاضر أك المعمـ يككف
 العنكبكتية الشبكة مثؿ الحديثة التقنيات باستخداـ الذاتي

 كالبث التفاعمي الفيديك كنظاـ االفتراضية كالصفكؼ" االنترنت"
 كالبكابة Moodle المككدؿ كنظاـ - ستريمنج الفيديك -التدفقي

 ].10] التعميمية المؤسسة أك لمجامعة األكاديمية
 تكصيات مف كاف اإللكتركنية التعمـ إدارة نظـ كألىمية     

 كتكنكلكجيا المعمكمات لنظـ عشر الثاني العممي المؤتمر
 إدارة كبرمجيات نظـ تطكير كضركرة حتمية [11] الحاسبات

 أنيا حيث فيو، تنشأ الذم العربي المجتمع مع تتفؽ التي التعمـ
 عمي التعميمية لممقررات تفصؿ أف يجب لذلؾ فراغ، مف تنشأ ال
 كحاجاتيا العربية المحمية بالبيئات التعميـ كمراحؿ مستكيات كؿ

 أشكاؿ كتحدد الكطنية كتقاليدىا كعاداتيا االجتماعية كظرفيا
دارتو كتعبئتو التعمـ محتكم تداكؿ كطرؽ   .كنقمو كا 
 :اإللكتركني التعمـ أنكاع

 التعميمية البيئات في المستخدمة اإللكتركني التعمـ أنكاع تختمؼ
 التعمـ أنكاع إلى [5,12,13] مف كؿ كيشير اإللكتركنية،
 :يمي ما خالؿ مف اإللكتركني

 : المتزامف اإللكتركني التعميـ
 المعمـ تكاصؿ يتـ عندما المتزامف اإللكتركني التعمـ يحدث      
 في يحدث كما بينيما نفسو الكقت في المعمكمات كتبادؿ كالمتعمـ
 الحكار كغرؼ (Video conferences) الفيديك مؤتمرات
 التعمـ مف النكع ىذا كيتطمب. التشاركي كالمكح الكممات كتبادؿ

 االتصاالت بسرعة تتعمؽ خاصة مكاصفات يتطمب اإللكتركني
 ىذا مميزات أىـ كمف التعمـ، مف النكع ىذا تكفر التي، كالبرامج

 [15]: الخميفة إليو أشارت كما النكع
 .المتعمـ لطمب المعمـ استجابة سرعة - أ

 .المتعمـ حاجة كحسب المناسب الكقت في المعمكمات تبادؿ -ب
 االختبار حاالت في ىاـ كىذا المتعمـ شخصية مف التحقؽ -ج

 .كالتقييـ
 .المتعمـ عمى االنتظار كقت تكفير -د
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 .اإللكتركني السبكرة عمى المعمـ مع الطالب تفاعؿ إمكانية -ق
 لمطالب يمكف حيث بالنقاش المدرس مع الطالب تفاعؿ -ك

 المتصؿ الميكركفكف خالؿ مف التحدث
 الطالب تحدث إمكانية مع يستخدمو، الذم الشخصي بالحاسب

 .أيدييـ برفع
 عند السمبيات بعض المتزامف اإللكتركني لمتعمـ أف كما

 خالؿ مف السمبيات ىذه تحديد كيمكف استخدامو،
 : التالية النقاط

 .كمكمفة كبيرة اتصاؿ سرعة إلى التعمـ مف النكع ىذا يحتاج -أ
 محدد كقت عمى المعمـ مع الطمبة تكافؽ النكع ىذا يتطمب -ب

 أماكف في الطمبة تكاجد حاؿ في اإلشكاالت كتظير لمتكاصؿ
 .مختمؼ تكقيت ككذلؾ مختمفة جغرافيا

 بيف لمترجمة كاؼ كقت إعطاء كعدـ المغة مشكمة تككف قد -ج
 .التعمـ نكعية في مؤثرة كالمتعمـ المعمـ

 انقطاع مثؿ فنية ألعطاؿ نتيجة المعمكمات بعض ضياع -د
  [16].االنترنت خط أك الكيرباء

 :المتزامف غير اإللكتركني التعمـ -2
 عف كاإلجابة لمتفكير مناسبة فرصة المتعمـ يعطي -أ

 .االستفسارات
 ليست تكمفتو كبذلؾ كبيرة انترنت سرعة إلى يحتاج ال -ب

 .كثيرة
 حاؿ في كالمتعمـ المعمـ تكاصؿ مشكمة عمى التغمب -ج

 .مختمؼ كتكقيت مختمفة جغرافيا أماكف في كجكدىما
 كفص الكيرباء قطع مثؿ الطارئة الفنية باألعطاؿ يتأثر ال -د

 .االنترنت خط
 في يرغب معمكمة أم عف البحث مف الطالب تمكيف -ق

 [17]. دراستو كقت في عمييا الحصكؿ
 عند السمبيات بعض المتزامف غير اإللكتركني لمتعمـ أنو كما

 النقاط خالؿ مف السمبيات بعض تحديد كيمكف استخدامو،
 :التالية

 .كبيرة كالمتعمـ المعمـ بيف التكاصؿ انقطاع فترة تككف قد -أ

 حاالت في كخاصة المتعمـ شخصية مف التأكد صعكبة -ب
 .التقييـ

 في خطأ نتيجة التعميمية المياـ بعض المتعمـ استالـ عدـ -ج
 .البريدم عنكانو

 تعتمد التي التعمـ حاالت في التعمـ مف النكع ىذا يفيد ال -د
 اتصاؿ إلى تحتاج كالتي الرسـ حاالت في كما التركيب عمى

  [18].مباشر
 بيئة في األساسية المفاىيـ احد بنكعيو التفاعؿ كيمثؿ      
 مفيـك عمى الدراسات مف العديد ركزت حيث بعد، عف التعميـ
 النشط التعمـ: نكاحي مف المتزامف كغير المتزامف التفاعؿ
 تعريؼ تـ حيث بعد، عف التبادلي التعمـ الثنائي، االتصاؿ

 الذم النشط التعمـ" بأنو بعد عف التعمـ بيئة في التفاعؿ مفيـك
 العممية عناصر بيف االتجاه متعدد كتفاعالن  اتصاالن  يحكم

 [19]."  التعممية التعميمية
 التعمـ إف [19] بعد عف لمتعمـ نظريتو في مكر أكضح كقد      

 االستقالؿ مبدأ كعمى الحكار عمى تقـك كظيفة يعتبر بعد عف
 كليس الزمني الكقت تعني التربية في المسافة كأف الفردم،
 كالتعمـ بعد عف التعمـ في الصؼ فاف كبيذا الجغرافي، الفاصؿ

 التفاعؿ حيث مف كيماثمو التقميدم الصؼ يحاكي اإللكتركني
 كبيذا لو، المككنة كالعناصر االجتماعي كالتكاصؿ اإلنساني

 تالئـ نكعية نقمة بعد عف التعمـ حكؿ الحكار نقؿ مف مكر تمكف
 فإنو كلذلؾ [20] كاكبتو التي المعمكماتية كالثكرة العصر متغيرات
 الذاتي كالتنظيـ التعمـ عممية أثناء الزمني الكقت أىمية إلى ينظر

 .المعرفي كالبناء االتصاؿ في أىميتيا حيث مف لمطالب
دارة المحتكل-ثانيا  LMS & LCMS  أنظمة إدارة التعمـ كا 

  أنظمة إدارة التعمـ -
صمـ لممساعدة  Software عبارة عف برنامج LMS إف     

في إدارة كمتابعة كتقيـ التدريب كالتعمـ المستمر كجميع أنشطة 
 .التعمـ في المؤسسات التعميمية

دارة        لذا فيك يعتبر حؿ استراتيجي لمتخطيط كالتدريب كا 
 جميع أكجو التعمـ في المؤسسة التعميمية بما في ذلؾ البث الحي
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online أك القاعات التخيمية virtual classroom  أك
المقررات المكجية مف قبؿ المدرسيف. كىذا يجعؿ األنشطة 
التعميمية التي كانت منفصمة كمعزكلة عف بعضيا تعمؿ كفؽ 
نظاـ مترابط يسيـ في رفع مستكل التعميـ. كعمى الجانب اآلخر، 

تككينو كال ال تركز كثيران عمى المحتكل. ال مف حيث  LMS فإف
  [14].إعادة استخدامو كال حتى مف حيث تطكير المحتكل

 : أنظمة إدارة المحتكل التعميمي -
تركز عمى المحتكل التعميمي. فيي تمنح  LCMS إف      

المؤلفيف كالمصمميف التعميمييف كمختص المكاد القدرة عمى 
إنشاء كتطكير كتعديؿ المحتكل التعميمي بشكؿ أكثر فاعمية بما 
يناسب عناصر العممية التعميمية مف معمـ كمتعمـ كمصمـ 
تعميمي كخبير لممقرر. كما أف بعض أنظمة أدارة المحتكل تتيح 
حتى لممتعمميف اإلضافة لممحتكل كتبادؿ المعرفة العممية 

  [3].بينيـ
 :ميزات أنظمة إدارة المحتكل التعميمي

 .تكافقيتيا مع المعايير العالمية  -
 .ىذه األنظمة مفتكحة أـ مغمقةقد تككف   -
 .سيكلة االستخداـ  -
 .تعددية المغات  -
 .إمكانية التكسع  -
 .إمكانية استخداـ نماذج تعميمية مختمفة  -
 .األسعار  -
 .نظاـ التراخيص  -
 .إمكانية النشر عمى الكيب  -
 .إمكانية تخصيص اإلمكانات عمى حسب االحتياج  -
 .كبعد التركيبالدعـ الفني قبؿ كأثناء   -
 .إمكانية كضع مستكيات كصالحيات لإلدارة  -
  [20].إمكانية تركيب نظاـ تجريبي  -

 مستكدع العناصر التعميمية
دارة إإف إدارة مستكدع العناصر التعميمية ميـ لنجاح نظاـ 

 :المحتكل التعميمي. كيغذل بالمعمكمات مف مصدريف

كىك  University Manage System نظاـ إدارة الجامعة
نظاـ مزكد بقاعدة بيانات رئيسية تحتكم عمى جميع المعمكمات 
المتعمقة بالكمية كأعضاء الييئة التدريسية كأىـ شيء ىي 

 .معمكمات عف الطمبة
ىذه البيانات عمى درجة ىامة مف السرية كتحفظ بشكؿ منفصؿ  

 .عف خكادـ الجامعة كعف الشبكة العاممة كفؽ حماية خاصة
لكمية(: كىـ الذيف يقكمكف بإنشاء المحتكل المستخدمكف )ا

التعميمي. كيمكنيـ استخداـ أية كاجية بسيطة لتحميؿ المحتكل 
 :الرقمي بأم شكؿ كاف. حيث يتـ

 (File Format) تخزيف المحتكل الرقمي عمى شكؿ ممفات -
 .كجزء منيا في قاعدة البيانات

 .تخزيف المعمكمات عمى قرص صمب ذم حجـ قابؿ لالتساع -
مشاركة المحتكل الرقمي مباشرة مف خالؿ التطبيؽ. في ىذه  -

 الحالة تتـ إدارة المحتكل مف قبؿ تطبيؽ التأليؼ التمقائي
(Automated Authoring Application) 

يمكف نقؿ أك نسخ المحتكل اإللكتركني بدكف أية تعقيدات ألف  -
 [21].مخزف كائف التعميـ مؤسس عمى نظاـ الممفات 

 : بؽ يستخمص الباحث ما يميكمما س 
إف نظاـ إدارة التعمـ ميـ إلدارة العممية التعميمية اإللكتركنية  -

عمى أساس تربكم شامؿ يممؾ جميع المقكمات إلدارة كتكفير 
 .العناصر األساسية كالمساعدة ضمف معايير كضكابط عالمية

إف أنظمة إدارة التعمـ بحاجة إلى بنية تأسيسية مف شبكة  -
اتية كأجيزة اإللكتركنية كبرامج مساعدة ككادر تقني مؤىؿ معمكم

 .لتكفير البيئة اإللكتركنية لممعمـ كالطالب
إف أنظمة إدارة المحتكل اإللكتركني تشمؿ اإلدارة اإللكتركنية  -

كتعتبر امتدادا ليا في تطكير المحتكل الرقمي لممكاد اإللكتركنية 
 .كمف حيث جكدة التعميـليككف النظاـ متكامؿ مف حيث التنظيـ 

ال بد مف إف تقـك المؤسسات التعميمية في جامعة حائؿ في  -
إيجاد تصكر شامؿ كدراسة معمقة في إنشاء كتطكير كالبدء في 
استخداـ نظاـ إدارة تعمـ إلكتركني كطني مف خالؿ تبادؿ 
الخبرات كالتعاكف في ىذا المجاؿ عمى الصعيديف التربكم 
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عمى غرار الدكؿ العربية األخرل مثؿ  كتكنكلكجيا المعمكمات
 .السعكدية كدكؿ الخميج

إف أنظمة إدارة التعمـ المفتكحة كالمغمقة المصدر ال تمبي دائما  -
متطمبات التعميـ اإللكتركني في الدكؿ العربية كخاصة اذا تمت 
الحاجة إلى ىذه األنظمة لتنفيذ خطة دراسية شاممة ضمف درجة 

 البكالكريكس.
 بكرد البالؾ نظاـ: ثالثا
 انتقاؿ عممية تيسير عمى «بكرد البالؾ» فكرة تقـك     

 المقرر تحميؿ مف المدرب تمكيف خالؿ مف لمدارسيف المعمكمات
 بيف تفاعمية بيئة تكفير في يسيـ مما النظاـ، عمى كتكصيفو
 جية مف كالمدرب كالمتدرب جية، مف التدريبية كالمادة المتدربيف

 بحيث المدرب عمى كالجيد الكقت تكفير في ُيسيـ كما. أخرل
 بعد كيمكنو كاحدة، مرة كامالن  المقرر إنشاء إمكانية لممدرب ُيتيح
 كيدعـ. القادمة الدكرات في المحتكل ذات استخداـ إعادة ذلؾ

 المياـ: مثؿ لمطمبة التقييـ كسائؿ مف العديد كذلؾ النظاـ
 بنؾ إنشاء المثاؿ، سبيؿ عمى لممدرب ُيمكف حيث كاالختبارات،

جاباتيا لألسئمة  بشكؿ تتـ بحيث لمنظاـ، التقييـ عممية كترؾ كا 
 ].3] آلي

 بيف كالمناقشة لمتكاصؿ مساحات كذلؾ النظاـ كيكفر كما     
 مستكل كزيادة األفكار تبادؿ يتيح مما كالمتدربيف، المدرب
 سيكلة خاصية تظؿ المميزات، ىذه كافة تكافر كمع. االبتكار

 ىذه كؿ كمع. النظاـ ىذا إلنجاح الرئيس الداعـ االستخداـ
 مف النكع ىذا إنجاح في أساسيان  عنصران  المدرب يبقى المميزات
 أف ُيمكف بما التامة كالقناعة الرغبة لديو تكافرت متى األنظمة،

. التدريبية لمعممية إثراء مف اإللكتركني المحتكل إدارة نظاـ يحققو
 لمبرامج إتاحتو خالؿ مف النظاـ تجربة عمى المعيد كيعمؿ

 في اآللي الحاسب كقطاع األىمي لمقطاع التابعة اإلعدادية
 البرامج لكافة العتماده تمييدان  كذلؾ كالفركع، الرئيس المركز

 ].22] القادـ التدريبي العاـ مف ابتداءن  اإلعدادية
 إدارة أنظمة أحد (Black Board) بكرد البالؾ نظاـ كيعد     
 متنكعة تعميمية فرصا قدـ ككنو بالقكة تتسـ كالتي التجارية التعمـ

 المؤسسات تكاجو التي كالعكائؽ الحكاجز جميع كسر خالؿ مف
 مف كثيرا ساعد النظاـ ىذا أف كما كالمتعمميف، التعميمية

 اإلنترنت طريؽ عف بقكة التعميـ نشر في التعميمية المؤسسات
[8.[ 

 :كمميزاتو بكرد البالؾ نظاـ
 لممعمـ تتيح برمجية حـز أك برمجية ىي بكرد بالؾ برمجية      
 كتتيح إلكتركني، مكقع عمى بتدريسيا يقـك التي المكاد تحميؿ
 المجاؿ تفسح حيث التعمـ، عممية في االستمرار فرصة لممتعمـ

 معممييـ مع كالتكاصؿ بينيـ فيما كالتفاعؿ التكاصؿ لممتعمميف
 تساعد كىي. كممتعة جديدة بطرؽ مشترؾ بعمؿ القياـ اجؿ مف

 في قكم كسط إلى االنترنت تحكيؿ في التعميمية المؤسسات
 برمجية أف إلى[ 23,24,25] ،مف كؿ كيشير. التعميـ عممية
 :منيا متعددة بميزات تمتاز بكرد بالؾ

 لممستخدـ بكرد بالؾ برمجية تسمح: الكصكؿ سيكلة -1
 مع الربط طريؽ عف الدراسية المادة مع كالتفاعؿ التكاصؿ
 الطالب يستطيع حيث. مكاف أم كمف كقت أم في االنترنت
 مساعدات كأية كالكاجبات كالمحاضرات، الدراسية، المادة مراجعة
 كما كاجباتو بإرساؿ القياـ يستطيع كما أخرل، كبصرية سمعية
 مف يفرغ حالما كقت بأسرع مدرسو إلى مشاريع مف منو يطمب

 ].25] نجازهإ
 تغذية البرمجية تكفر: كمستمرة سريعة راجعة تغذية تكفير -2

 سكاءن  الطالب استفسارات كعف االختبارات نتائج عف فكرية راجعة
 البريد أك المناقشة، لكحة طريؽ عف زمالئو مف أك المدرس مف

 يتعمؽ ما حكؿ راجعة تغذية تقدـ كما كغيرىا، اإللكتركني
 ].23] كاستفساراتو الطالب ببرنامج

 بخصائص البرمجية تمتاز: االتصاؿ عممية كتسييؿ تحسيف -3
 مف زمالئيـ، كمع مدرسييـ مع بالتكاصؿ لمطالب تسمح متعددة
 كالمناقشات، كاإلعالنات، البرمجية تكفرىا خيارات عدة خالؿ

 يضمف كىذا. كغيرىا اإللكتركني كالبريد االفتراضية، كالصفكؼ
 اإلدارم العمؿ يسيؿ مما الطمبة لجميع اإلعالف مادة كصكؿ
 المناقشة لكظيفة بالنسبة أما. التعميمية كالمؤسسة المعمـ عمى
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 كسائؿ ليـ كتكفر الطالب، بيف الزمالة تطكر عمى تساعد فإنيا
 أسئمة عمى الرد عمى تشجيعيـ خالؿ مف إضافية دعـ

 .[24] المراقبة لممعمـ تتيح نفسو الكقت كفي زمالئيـ، كمداخالت
 بيف الفرؽ شرح تصفيتيا أك لتصنيفيا النشرات تجميع -4

 اختيار المنتدل رؤية في المعمـ كمنظكر الطالب منظكر
 أسئمة كضع أكاديمية، أىداؼ عمى بناءن  المنتدل إعدادات
 خيارات شرح اإلرشاد، فف أساليب شرح احترافية بطريقة لمنقاش
 سمسمة غمؽ الرسائؿ، سمسمة حالة تغيير الرسائؿ، سمسمة حالة

زالة تعديؿ عالمة، إنشاء (tag) رسائؿ سمسمة عمى رسائؿ،  كا 
  [23].النقاش منتدل تقدير معايير تعريؼ التقديرات،

 األساليب تعريؼ الطالب منظكر مف االختبار إجراء شرح -5
 االختبارات، إنشاء خطكات شرح العممية، األمانة تشجع التي

 االختبارات، إنشاء إعدادات ضبط االختبارات، مدير استخداـ
 االختبار أسئمة ترتيب متنكعة، أسئمة باستخداـ اختبار إنشاء
 النشر خيارات تحديد المحتكل، منطقة في االختبارات كنشر
 كتقدير االختبار إجابة محاكالت مراجعة متاح، غير أك كمتاح

 أسئمة بنؾ في البحث خاصية باستخداـ اختبار إنشاء الدرجات
  [25].المستكل تقديرات أك
 في لمراجعتيا الجياز عمى الدارجات أك الكاجبات تحميؿ -6

 المجمكعات صفحات استعراض الشبكة تكفر عدـ حالة
نشاء مجمكعة أعضاء مع الممفات كمشاركة مع كالتكاصؿ  كا 

 .المناسبة كالمشاركة االتصاؿ كسائؿ كاختيار المجمكعات
 استعراض كالثنائي، الذاتي التقييـ استخداـ حاالت مراجعة -7

 أسئمة إضافة جديد، تقييـ أك استبانة إنشاء الطالب منظكر
 التقييمات كمراقبة التقييـ كتقدير تعبئة التقييـ، مراجعة لمتقييـ

  [24].النتائج كاستعراض المرسمة كالتقديرات
 كشرح التقديرات بمركز الخاصة االستخداـ كاجية استعراض -8

 لتسجيؿ تمقائيا المكلدة األصمية األعمدة سرد المستخدمة، الرمكز
 خارج جديد تقدير عمكد أك عنصر إضافة تمت ألنشطة تقديرات
 إلى تقدير عناصر إضافة بكرد البالؾ في التعمـ نظاـ أدكات

 العناكيف تغيير طريؽ عف التقدير عناصر في التعديؿ تصنيؼ

 أك الطالب بداللة الدرجات تفاصيؿ استعراض المحتسبة كالنقاط
 مع الكاجبات رد اختبارات أك لكاجبات الدرجات إدخاؿ العنصر
  [25].مرتجعة تعميقات

 حذؼ: طريؽ عف التقديرات مركز عرض تخصيص -9
 أك باالسـ الطالب تمثيؿ تعديؿ العناصر، ترتيب إعادة عناصر،

 عدـ أك الدرجات لمتكسط الطالب رؤية تعديؿ الدخكؿ، برقـ
 محاكالت تعييف إعادة الدرجات، فكؽ الكتابة إعادة الرؤية

  [24].معيف تقدير مف اإلعفاء االختبار،
 السابقة الدراسات. 4

 تعّرؼ إلى ىدفت بدراسة[26]  ككيكؾ كردزكف ىكنج قاـ     
 ككسيط االنترنت استخداـ في الماليزية الجامعات طمبة اتجاىات

 عمى المبنية الدراسية المكاد نحك التجاىاتيـ كتحديد تعمميـ، في
 طالبا 487 الدراسة في المشاركيف الطمبة عدد بمغ حيث. الكيب

 لدل عالية إيجابية اتجاىات كجكد عمى النتائج كدلت كطالبة،
 البيئة تمؾ كاف التعميـ، في االنترنت استخداـ نحك الدراسة أفراد

 .لتعمميـ كمعززة مشجعة التعميمية
 كظائؼ أىـ تحديد إلى الدراسة ىدفت  [27]بمنقر دراسة      
 في ديكؾ جامعة لطمبة بالنسبة فائدة كأكثرىا بكرد بالؾ برمجية
 الدراسة، أفراد عمى عرض حيث األمريكية، المتحدة الكاليات
 عشر عمى تحتكم قائمة كطالبة، طالبا 67 عددىـ البالغ

 باف الدراسة نتائج كدلت بكرد، بالؾ برمجية كظائؼ مف كظائؼ
 قد" كقراءتيا المحتكل، أم الدراسية، المادة إلى الكصكؿ سيكلة"

 أفراد قبؿ مف% 85 تجاكزت كبنسبة تقدير أعمى عمى حصؿ
 .الدراسة
 إلى ىدفت كالتي[ 28] كىكبر كبيكر ككدز دراسة كفي     

 البالؾ مميزات حكؿ التدريس ىيئة أعضاء مفيـك عمى التعرؼ
 التي الخكاص كتحديد الطالب، أعماؿ بتقييـ ترتقي التي بكرد

 استخداـ تأثير مدل عمى كالتعرؼ بكرد، البالؾ في يستخدمكنيا
 التدريس مع النفسي االجتماعي الجك عمى جكرد لمبالؾ الكمية
 كبديؿ بكرد لمبالؾ اإليجابي المفيـك كتحديد لكجو، كجيا

 الكصفي المنيج فييا استخدـ كالتي لكجو، كجيا لمتدريس
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 لمقياـ( Manova) كاستخدـ لمدراسة، كأداة االستبانة باستخداـ
 862 عمى الدراسة كطبقت لمدراسة، اإلحصائية بالتحميالت

 أف الدراسة نتائج أبرز مف ككاف .تعميميان  معيدان  38 في عضكا
 المحتكل إلدارة إدارية كأداة كاف بكرد لمبالؾ األساسي االستخداـ

دارة لمطالب كثائقو كتكفير  استخدمت قميمة ككميات درجاتيـ، كا 
 نظرتيـ كأف. التعميمية األىداؼ كتقييـ لمتعميمات بكرد البالؾ
 فكائده مع محايدة لكنيا الصؼ كإدارة إيجابية بكرد لمبالؾ

 مف أكثر إيجابيات كانكا النساء كأف. اجتماعية النفس التعميمية
 .تفاعمي جك كخمؽ الصفية باإلدارة االرتقاء في الرجاؿ
 [30] البالؾ بكرد التعميميةكما أشارت دراسة مؤسسة       

كالتي ىدفت إلى معرفة تجربة الطالب اليـك في االبتكار في 
التعميـ ككيؼ تؤثر عمى كيفية تعمميـ، ككيؼ يستخدمكف بيئة 
التعمـ عمى اإلنترنت، ككيؼ تدعـ نتائجيـ األكاديمية، كاستيدفت 
الدراسة طالب كطالبات التعميـ العالي في المممكة المتحدة، 

نت أداة الدراسة استفتاء عمى االنترنت، كشارؾ في الدراسة ككا
طالب، كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: غالبية طالب  505

يكممكف أعماليـ األكاديمية بعيدا عف األماكف التقميدية، كأف 
ساعات في  5% مف الطالب يقضكف ما يصؿ إلى  54.7

كتراكحت إجابات األسبكع عمى بيئة التعميمية في االنترنت، 
ابيف مكافؽ كمكافؽ بشدة حكؿ مميزات بيئة  معظـ أفراد العينة ـ

% مف الطالب عمى أف بيئة 43التعمـ عمى االنترنت، كأجاب 
التعمـ عمى االنترنت تساعد عمى تحقيؽ درجات أكاديمية أفضؿ، 
ككانت استجابة الطالب إيجابية فيما يتعمؽ بالحصكؿ عمى 

 .لمعمميفالتغذية الراجعة مف ا
كالتي  [30] كفي دراسة ىيردزفيمد ككككر كتيمباياه كبيكتؿ     

ىدفت إلى التعريؼ بآراء أعضاء ىيئة التدريس كطمبة ما قبؿ 
الخدمة حكؿ التعميـ كالتدريس باستخداـ نظـ إدارة التعمـ )البالؾ 
بكرد( عمى االنترنت كالمقارنة بينيا، كمناقشة تطبيؽ أعضاء 
ىيئة التدريس الميتميف بإعطاء نكعية عالية بالبيئة التعميمية 

حديد إلى أم مدل تعتبر ىذه البيئات لتعميـ بكجكد اإلنترنت، كت
الطمبة مؤثرة، كقد استخدـ الباحثكف المنيج الكصفي كقامكا 

بتكزيع االستبانة عمى االنترنت، كقد شممت الدراسة كافة أعضاء 
ىيئة التدريس كالطمبة في جامعة ككينزالند التكنكلكجية، كقد 

جكانب تكصمت الدراسة إلى كجكد تعميقات مشتركة عمى ال
السمبية كاإليجابية لمبالؾ بكرد كىناؾ بعض االختالفات في 
اآلراء، فمف إيجابياتو الكصكؿ إلى قاعدة البيانات ككرش العمؿ 
مكانية التكاصؿ مع  كمتطمبات الميمة كالكاجبات في أم كقت، كا 
طمبة كأعضاء ىيئة تدريس في جامعات أخرل مما أتاح التعاكف 

د ككفر مف كقت الطمبة إذ أغناىـ بينيـ مف خالؿ البالؾ بكر 
عف السفر إلى جامعات أخرل فقمؿ مف التعميـ كجيا لكجو، 

% مف عينة الدراسة عدت المنتدل ميزة في البالؾ 40كحكالي 
% مف الطمبة يستخدمكف 76بكرد، كما أشارت الدراسة إلى أف 

المحاضرات المسجمة عبر الفيديك كأف المحاضرات المسجمة 
يديك ساىمت في زيادة مشاركة الطمبة، كأشارت صكتيا أك بالف
% مف أعضاء ىيئة التدريس ال يستخدمكف 77الدراسة بأف 

 .االختبارات عبر نظاـ البالؾ بكرد
كالتي ىدفت إلى رصد كتقييـ  [1]أشارت دراسة أحمد ك       

فاعمية التعميـ اإللكتركني في تدريس بعض مقررات برنامج 
ة اآلداب كالعمـك االجتماعية بجامعة المكتبات كالمعمكمات بكمي

السمطاف قابكس مف خالؿ استخداـ برنامج المكدؿ" كالكقكؼ 
عمى مدل تفعيؿ خكاص برنامج المكدؿ في التدريس كرصد 
معكقات اإلفادة مف كجيو نظرا لطالب كأعضاء ىيئة التدريس. 
كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، كما استخدمت 

ة كجماعات التركيز )المقابمة( كأدكات لمدراسة، ككانت االستبان
طالبنا،  143مف أعضاء ىيئة التدريس ك 8عينة الدراسة 

كتكصمت الدراسة إلى عدـ تفعيؿ كافة خكاص المكدؿ مف قبؿ 
أعضاء ىيئة التدريس، كأف تطكير أسمكب التدريس كزيادة 

ثراء المادة  العممية، التفاعؿ كالتعامؿ الرقمي مع المعمكمات كا 
كالمركنة في تعديؿ المحتكل العممي لممقرر مف أىـ مميزات 
المكدؿ، كفيما يتعمؽ بمشكالت استخدامو بأف عامؿ الكقت مف 
أبرز المشكالت التي يكاجييا أعضاء ىيئة التدريس عند 
استخداـ المكدؿ، كأف صعكبة تحميؿ بعض الممفات كخاصة 
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تكاجو الطالب عند  كبيرة الحجـ منيا مف أكثر المشكالت التي
 .استخداـ المكدؿ

كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى  [2]كفي دراسة حسيف       
اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعكدية نحك 
استخداـ نظاـ إدارة التعّمـ اإللكتركني جسكر الذم يتبع لممركز 
الكطني لمتعمـ اإللكتركني، كاستخدـ البحث المنيج الكصفي 

ي كما استخدـ البحث مقياس الستطالع الرأم مف ثالثة التحميم
عبارة باإلضافة إلى عبارتيف لقياس صدؽ  34محاكر يتككف مف 

المفحكص، كمحدد عمى مقياس ليكرت خمس درجات، كطبؽ 
( عضك ىيئة تدريس ببعض كميات 90عمى عينة قكاميا )

س الجامعات السعكدية تـ اختيارىـ بالعينة المتاحة، كصمـ المقيا
بطريقة إلكتركنية ككزع برابط عبر البريد اإللكتركني، كاستخدـ 
البحث المتكسطات كالتكرارات كتحميؿ التبايف األحادم 

ANOVA  لتحميؿ النتائج اإلحصائية. كقد تكصؿ البحث إلى
نتائج تشير إلى كجكد اتجاىات إيجابية لدل أعضاء ىيئة 

لتعّمـ اإللكتركني التدريس بالجامعات السعكدية نحك نظاـ إدارة ا
جسكر رغـ عدـ تفعيؿ استخدامو بشكؿ كاؼ، كأظيرت عينة 
الدراسة مدل حاجاتيـ لمتدريب عمى استخداـ النظاـ كبخاصة 
إدارة محتكل التعّمـ كمشاركة الممفات كالمنتديات كبنؾ األسئمة ، 
كما تكصؿ البحث إلى عدـ كجكد فركؽ في االتجاىات نحك 

اء ىيئة التدريس بيف نكعيات الكميات استخداـ النظاـ بيف أعض
 اإلنسانية كالعممية كالصحية.

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب
 :يمي ما يالحظ السابقة الدراسات مراجعة خالؿ مف
 نظـ كتحديدا اإللكتركني التعميـ استخداـ عمى الجامعات إقباؿ -

 الدراسات ككف ذلؾ كيتضح التعميمية، العممية في التعمـ إدارة
 المتحدة كالمممكة كأستراليا عدة جغرافية بقاعا تغطي السابقة
 دكؿ مف كفمسطيف العربي المغرب دكؿ مف كالجزائر كأمريكا
 .الخميج دكؿ مف السعكدية العربية كالمممكة كقطر الشاـ

 إما الكصفي المنيج استخداـ السابقة الدراسات عمى يغمب -
[ 28] كىكبر كبيكر ككدز ،[2] حسيف كدراسات منفرد بشكؿ

 كدراسة[ 30] التعميمية البالكبكرد مؤسسة كدراسة[ 29] كمارتف
 استخدامو تـ حيف في[ 30] كبيكتؿ كتيمباياه ككككر ىيردزفيمد

 ].1] أحمد كدراسة أخرل مناىج مع
 بيف ما اإللكتركني التعميـ تناكليا في السابقة الدراسات تفاكتت -

 اإللكتركني التعميـ بعضيا تناكؿ فقد، كالتخصيص العمكمية
 – التعمـ إدارة نظـ الدراسات بعض تناكلت حيف في عاـ، بشكؿ
 التأليؼ في المستخدمة اإللكتركني التعميـ مككنات أحد كىي

 .خاص بشكؿ-كاإلدارة
 ليا الجامعي التعميـ مرحمة أف السابقة الدراسات مف يتضح -

 إدارة كنظـ اإللكتركني التعميـ كاستخداـ تطبيؽ في األسد نصيب
 التعميـ مرحمة في طبقت السابقة الدراسات فجميع التعمـ،

 في طبقت كالتي[ 31] الكريـ العبد دراسة باستثناء الجامعي
 .العاـ التعميـ مف الثانكية المرحمة

 عمى ركزت الدراسات فبعض بالدراسة، المستيدفة الفئة تنكع -
 حيف في ،[30] التعميمية البالكبكرد مؤسسة كدراسة فقط الطمبة
 الدخيؿ كدراسة فقط التدريس ىيئة أعضاء عمى بعضيا ركزت

[ 18] عمي كبف[ 2] كحسيف[ 33] كباصقر[ 32] كالعنزم[ 21]
[  31] الكريـ العبد دراسة في كما الفئتيف كال استيدفت كبعضيا
 كتيمباياه ككككر كىيردزفيمد[ 29] كمارتف[ 1] أحمد كدراسة
 ].30]  كبيكتؿ

ناثان  ذككران  لمجنسيف شاممة كاف الدراسات بعض أف يالحظ -  كا 
 بف كدراسة التدريس ىيئة أعضاء مف أك الطمبة مف كاف سكاء
 في األجنبية الدراسات ككافة العربية الدراسات مف[ 18] عمي
 .التعمـ إدارة نظـ مجاؿ

 األساسية الدراسة كأداة االستبانة استخدمت الدراسات أغمب -
 معيا أخرل أدكات الدراسات بعض استخدمت حيف في كالكحيدة،
 مف كال استخدمت كالتي[ 1] كأحمد[ 18] عمي بف كدراسة

 .كالمقابمة االستبانة
  بيف ما بالفترة كاقعة فيي حداثتيا السابقة الدراسات مف يالحظ -

 .ـ2011ك ـ 2004
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 واإلجراءات الطريقة. 5
 الدراسة منهجأ.  

 المناسب المنيج كىك. الكصفي المنيج الدراسة استخدمت      
 بيانات كتحميؿ كصؼ عمى كيعتمد .البحث أىداؼ لتحقيؽ
 .االستبانات كتحميؿ المتكافرة، المعمكمات ضكء في.  الدراسة
 الدراسة ب. أداة
 االحتياجات لتحديد كذلؾ الباحث قبؿ مف استبانة إعداد

 التدريس ىيئة أعضاء) العينة أفراد قبؿ مف تنميتيا المطمكب
 :التالية الخطكات إتباع تـ كقد( حائؿ بجامعة

 بكرد البالؾ استخداـ ميارات أىـ تضمنت استبانة بناء -1
 صكرتيا في كتضمنت. التدريس ىيئة أعضاء احتياجات لتحديد
 .عبارة 40 المبدئية

 خمس عمى االستبانة عرض تـ االستبانة صدؽ مف لمتحقؽ -2
. التعميـ تكنكلكجيا في المتخصصات التدريس ىيئة اعضاء مف
 مناسبة مدل في اآلراء إبداء المحكميف السادة مف طمب كقد

 إعدادىا، مف اليدؼ لتحقيؽ االستبانة عبارات كصحة ككضكح
 الدراسة لغرض المطمكبة لمحاجات استيفائيـ كمف
. المحكميف لمقترحات تبعا االستبانة عبارات بعض تعديؿ تـ -3

 عمى المحكميف مف% ٠٥ أتفؽ التي العبارات استبعاد تـ كما
 .مناسبتيا عدـ
 37 إلى النيائية صكرتو في االستبانة بنكد مجمكع كصؿ -4

 بناء ميارات تتابع، حسب مرتبة محاكر سبعة عمى مكزعة عبارة
 اإللكتركني، المقرر في التكاصؿ ميارات اإللكتركني؛ المقرر

 تسجيؿ نظاـ مع التعامؿ ميارات اإللكتركني التقييـ ميارات
 في الجكدة كمعايير اإللكتركني التدريس ميارات المحاضرات،

 ميارات اإللكتركني، التفاعؿ ميارات اإللكتركنية، المقررات
 الراجعة التغذية كتقديـ الطالب متابعة

 المياـ تمؾ عمى التدريب إلى االحتياج عف اإلجابة كتدرجت
 (،2) متكسطة بدرجة (3) عالية بدرجة مستكيات، ثالث عمى
 (.1) منخفضة بدرجو

 ىيئة ألعضاء مكجو خطاب كذلؾ االستبانة تضمنت -1
 بيف الخاصة البيانات بعض إلى إضافة حائؿ بجامعة التدريس

 التي التربكية الدكرات كالدقيؽ، العاـ التخصص الكظيفة،: مثؿ
 .عمييا حصمت

 ألفا معامؿ استخداـ طريؽ عف االستبانة ثبات مف التأكد تـ -2
 عمى تدؿ درجة كىي 0.95 الثبات معامؿ بمغ كقد كركنباخ

 .األداة ثبات
 الدراسة ج. مجتمع

 عمى الحاصميف التدريس ىيئة أعضاء مف الدراسة مجتمع تككف
 األدبية، األقساـ حائؿ بجامعة كالماجستير الدكتكراه درجة

 التربية كمية التحضيرية، السنة العممية، األقساـ
 الدراسة د. عينة
 مف التدريس ىيئة أعضاء كىـ الدراسة مجتمع جميع     

 كقد حائؿ بجامعة كالماجستير الدكتكراه درجة عمى الحاصميف
 لمعاـ األكؿ الدراسي الفصؿ في االستبيانات كجمع تكزيع

 ىػ.1437 – 1436 الدراسي
 1 جدول

 الدراسة عينة
 األعضاءعدد  الكمية

 71 األقساـ األدبية
 52 كمية التربية

 21 األقساـ العممية 
 26 السنة التحضيرية

 170 المجمكع
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  العينة خصائص
 2 جدول

 الدراسة لعينة العممية الرتبة
 المجموع محاضر أستاذ مساعد  أستاذ مشارك أستاذ  

 170 67 97 5 1 التكرار
 100 39,4 57.1 2,9 0.6 النسبة

 3 جدول
 الدراسة لعينة التربوي المؤهل

 المجموع غير تربوي تربوي  
 170 21 149 التكرار
 100 12,4 87,6 النسبة

 عمى حاصالت العينة أفراد غالبية أف( ٣) الجدكؿ يبيف      
 تقريبان  نسبتيـ بمغت حيث البكالكريكس مرحمة في تربكم مؤىؿ

 مرحمة في التربية كميات خريجي أغمبيـ ألف كذلؾ 86%
تربكم مؤىؿ عمى يحصمكا لـ منيـ %12 كحكالي. البكالكريكس

 4 جدول
 الدراسة لعينة التدريبية الدورات

 المجموع عمى تدريبلم يحصمن  حاصل عمي تدريب  
 170 106 64 التكرار
 100 62,4 37,6 النسبة

 عمى يحصمكا لـ العينة أفراد أغمب أف( ١) الجدكؿ يبيف      
 حصمكا الذيف بينما %62 حكالي الخدمة أثناء تربكم تدريب
 تتضمف لـ االستبانة أف كمع. فقط% 38 حكالي تدريب عمى
 أف إال تدريبية بدكرات التحاقيـ عدـ أسباب عف سؤاؿ عمى

 بأم االلتحاؽ فرصة ليـ تتح لـ الكمية بأف عمقكا المجيبيف بعض
 التي الدكرات أسعار ارتفاع إلى إضافة الكمية، داخؿ تربكية دكرة
ف الكمية، خارج تقاـ  الكميات بعض في الدكرات بعض كجدت كا 
جدا ضيؽ نطاؽ كعمى الكميات تمؾ مف اجتياد فيي

 5جدول 
 الدراسة عينة عميها حصل التي الدورات عدد

 النسبة التكرار عدد الدورات
 62,4 106 ال يكجد

1 26 15,3 
2 15 8,8 
3 13 7,6 
4 2 1,2 
5 6 3,7 
6 0 0 
7 1 5 
8 1 5 
  170 100 

 لـ العينة أفراد مف %62 حكالي أف (5) الجدكؿ يبيف      
 عمى حصمكا الذيف بينما الخدمة أثناء تدريب أم عمى يحصمكا

 مف أكثر عمى حصمكا مف أما %15 تقريبا فقط كاحدة دكرة

 ىذه كلعؿ .جدا ضئيمة نسبة كىي %1 فتقريبا دكرات ثالث
 ىيئة ألعضاء المينية بالتنمية االىتماـ حتمية تؤكد النسب

 .حائؿ بجامعة التدريس
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 ومناقشتها النتائج .6
 أعضاء احتياجات ما) الثاني الدراسة تساؤؿ عف لإلجابة    
 كاإلعداد الدراسي المقرر تصميـ بمياـ لمقياـ التدريس ىيئة

 خالؿ مف تجميعيا تـ التي البيانات نتائج تحميؿ تـ فقد( لتنفيذه
 مياـ بتجميع كذلؾ .الدراسة عينة عمى كزعت التي االستبانات

 :يمي كما النتائج ككانت. محكر في ميمة كؿ
 6 جدول

 الدراسي المقرر أهداف اعداد  بمهام  لمقيام الدراسة عينة احتياجات
بدرجة  بدرجة عالية العبارة م

 متوسطة
بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 المحكر األكؿ ( 1ميارات بناء المقرر اإللكتركني )
 4 237,1 0,70 2,37 22 63 85 التكرار إنشاء عنصر 1

 12,9 37,1 50 النسبة
 2 248,8 0,69 2,48 19 49 102 التكرار إنشاء مجمد 2

 11,2 28,8 60 النسبة
إنشاء كحدة  3

 تعميـ
 1 256,1 0,61 2,55 11 53 106 التكرار
 6,5 31,2 62,4 النسبة

إنشاء خطة  4
 درس

 3 242,9 0,66 2,42 17 63 90 التكرار
 10,0 37,1 52,9 النسبة

 7 جدول
 اإللكتروني المقرر بناء مهارات: األول المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

بدرجة  العبارة م
 عالية 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 المحكر األكؿ :ميارات بناء المقرر اإللكتركني
 2 250 0,69 2,5 19 47 104 التكرار إضافة رابط مكقع إلكتركني 1

 11,2 27,6 61,2 النسبة
 1 254,2 0,63 2,54 13 52 105 التكرار فيديكإدراج صكرة أك  2

 7,6 30,6 61,8 النسبة
إضافة ركابط األدكات في  3

 قائمة المقرر
 3 236 0,81 2,36 36 36 98 التكرار
 21,2 21,2 57,6 النسبة

إنشاء رابط مقرر دراسي |  4
 رابط داخمي بيف أجزاء المقرر

 4 232,9 0,86 2,36 44 26 100 التكرار
 25,9 15,3 56,8 النسبة

 5 226,5 2,32 2,26 41 43 86 التكرار التحكـ في قائمة المقرر 5
 2401 25,3 50,6 النسبة

 لعينة التدريبية االحتياجات( ٦) الجدكؿ نتائج مف يتضح     
 كحدة تحتؿ حيث. اإللكتركني المقرر بناء بميارات لمقياـ الدراسة
 الكزف بمغ حيث لمتدريب، االحتياج في األكلى المرتبة تعميمية
 بدرجة االحتياج اخترف منيف٦٦ كنسبة ٦٠٦ تقريبا النسبي
 كنسبة منخفضة، بدرجة االحتياج اخترف تقريبا% ٧ك عالية
 المرتبة في كاحتؿ. متكسطة بدرجة احتياجيـ حددكا% 31

 .٦١٩ تقريبا بمغ نسبي بكزف مجمد إنشاء إلى االحتياج الثانية

 الثالثة المرتبة كفي عالية بدرجة احتياجيـ حددكا %٦٥ سبةنك 
 ٦١٣ تقريبا بمغ نسبي بكزف الدرس خطة إنشاء إلى الحاجة
 الرابعة المرتبة في ثـ عالية، بدرجة االحتياج حددكا% ٠٣ بنسبة
 حددكا% ٠٥ كبنسبة ٦٣٧ بمغ نسبي بكزف عنصر إنشاء تحديد

 لمقياـ التدريب إلي حاجتيـ عمى يدؿ مما. عالية بدرجة االحتياج
 .الجانب ىذا بمياـ
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 أك صكرة إدراج إلى الحاجة أف( 7) جدكؿ مف يتضح كما      
 كنسبة ،٦٠١ بمغ نسبي بكزف األكلى المرتبة احتمت قد فيديك
 الحاجة يمييا عالية، بدرجة التدريب إلي لمحاجة 61.8 بمغت
 كبنسبة ،٦٠٥ بمغ نسبي بكزف إلكتركني مكقع رابط إضافة إلى

 إلى الحاجة الثالثة المرتبة كفي. عالية بدرجة لالحتياج% ٦٤,٦
 ٦٣٦ بمغ نسبي بكزف المقرر قائمة في األدكات ركابط إضافة
 رابط إنشاء إلى الحاجة الرابعة المرتبة كفي% 57.6 بنسبة

 تقريبا نسبي بكزف المقرر أجزاء بيف داخمي رابط دراسي مقرر
. عالية بدرجة التدريب إلى لمحاجة% ٠٦,٨ بمغت كبنسبة ،٦٣٣
 بكزف المقرر قائمة في التحكـ إلى الحاجة الخامسة المرتبة كفي
 إلى لمحاجة% ٠٥،٦ بمغت كبنسبة ،٦٦٦،٠ تقريبا نسبي

 التدريس ىيئة أعضاء فإف عامة كبصفة. عالية بدرجة التدريب
 المقرر بناء بميارات لمقياـ التدريب إلى بحاجة الكميات في

 .اإللكتركني
 8 جدول

 اإللكتروني المقرر في التواصل مهارات: الثاني المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
بدرجة  العبارة م

 عالية 
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 ميارات التكاصؿ في المقرر اإللكتركني: المحكر الثاني
 2 225,8 0,85 2,25 46 34 90 التكرار التعامؿ مع بريد المقرر 1

 2701 20,0 52,9 النسبة
 1 247,1 0,73 2,47 25 40 105 التكرار المحادثة 2

 14,7 23,5 61,8 النسبة
 4 218,2 0,81 2,18 43 53 74 التكرار إنشاء إعالف 3

 25,3 31,2 43,5 النسبة
استعماؿ االتصاؿ  4

 ألتزامني
 5 215,7 0,83 2,15 48 47 75 التكرار
 28,2 27,6 44,1 النسبة

 3 223 0,79 2,22 39 53 78 التكرار استخداـ المجمكعات. 5
 22,9 31,2 45,9 النسبة
 ىيئة أعضاء احتياج مدل تبيف (٨) الجدكؿ نتائج          

 فالحاجة اإللكتركني المقرر في التكاصؿ بميارات لمقياـ التدريس
 في أعضاء حاجات في األكلى المرتبة احتمت قد المحادثة إلى
 إلى لمحاجة% 61.8 كبنسبة ،247.1 نسبي بكزف الجانب ىذا

 إلى االحتياج اظير الثانية المرتبة كفي .عالية بدرجة التدريب
 %٠٦،٦ كبنسبة ،٦٦٦ نسبي بكزف المقرر بريد مع التعامؿ
 إلى الحاجة الثالثة المرتبة كفي عالية بدرجة التدريب إلى لمحاجة
 لمحاجة% ١٠،٩ بنسبة٦٦٣ نسبي بكزف المجمكعات استخداـ

 إنشاء إلى الحاجة الرابعة المرتبة كفي عالية، بدرجة التدريب إلى
 إلى لمحاجة% ١٣،٠ بنسبة ٦٤٨ نسبي بكزف التي تحديد إعالف

 إلى الحاجة الخامسة المرتبة كفي. عالية بدرجة التدريب
% ١١،٤ بنسبة ،٦٤٦ نسبي بكزف ألتزامني االتصاؿ استعماؿ
 .عالية بدرجة لالحتياج
 ىك المجاؿ ىذا في الممحة الحاجة ظيكر في السبب كلعؿ      

 تفعيؿ ضركرة ليـ تحدد الغالب في التدريس ىيئة أعضاء أف
 اإللكتركني، التعميـ التقنية عمادة قبؿ مف بكرد البالؾ نظاـ

 بأىمية شعركا ىذا مع كلكف. خيار دكف بيا االلتزاـ كعمييـ
 إلى االحتياج فكاف التدريس، في الحديثة التقنية استخداـ
 .التدريب
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 9 جدول
 اإللكتروني التقييم مهارات: الثالث المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

بدرجة  بدرجة عالية  العبارة م
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 2 266,1 0,58 2,65 10 38 122 التكرار الكاجبات 1
 5,9 22,4 71.8 النسبة

 3 258,9 0,63 2,58 13 44 113 التكرار االختبارات 2
 7,6 25,9 66,5 النسبة

تقييـ  3
المنتديات 
كالمدكنات 
 كاليكميات

 4 255,9 059, 2,55 9 57 104 التكرار

 5,3 33,5 61,2 النسبة

 1 272.7 0,55 2,72 9 29 132 التكرار االستبيانات 4
 5,3 17,1 77,6 النسبة

 أفراد احتياج نسبة ارتفاع( ٩) الجدكؿ نتائج مف يتضح       
 نسبة تراكحت حيث الميارات، بيذه لمقياـ التدريب إلى العينة
 بيف ما الحاجات تمؾ في عالية بدرجة التطكير إلى الحاجة

 ىذا عمى المجبييف بعض عمقكا كلقد ،٠٨% إلى %٧٤،٨
 يكضح مما التنظيـ، ىذا عف شيء أم يعممكا ال بأنيـ المحكر

 كذلؾ. المحتكل تنظيـ بمياـ لمقياـ التدريب إلى حاجتيـ شدة
 .قبؿ مف المياـ بيذه القياـ عمى تدربيـ لعدـ

 لممقرر خطة إعداد إلى بالحاجة فيتصؿ (٩) البند أما     
 نسبي كبكزف األكلى، المرتبة احتمت كقد بيا الطالب لتزكيد
 ىيئة لعضك الميمة ىذه أىمية مف الرغـ فعمى ٦٧٦،٧

 الشديدة حاجتيـ عمى تدؿ العينة أفراد إجابات أف إال التدريس
 التدريب إلى لمحاجة العينة إجابة نسبة بمغت فقد التدريب إلى

 77.6% بنسبة عالية بدرجة

 11 جدول
 المحاضرات تسجيل نظام مع التعامل مهارات: الرابع المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

بدرجة  العبارة م
 عالية 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 1 234,7 0,79 2,34 34 43 93 التكرار تسجيؿ محاضرة 1
 20,0 52,3 54,7 النسبة

تحرير المحاضرة  2
 المسجمة

 2 231,2 0,77 2,3 33 51 86 التكرار
 19,4 30,0 50,6 النسبة

عرض المحاضرة  3
 لمطالبالمسجمة 

 3 223,5 0,83 2,23 44 42 84 التكرار
 25,9 24,7 49,4 النسبة
 27,1 27,6 45,3 النسبة

 أفراد إجابات غالبية أف (٤٥) الجدكؿ نتائج مف يتضح      
 بدرجة أك متكسطة بدرجو التدريب إلى االحتياج إلى تتجو العينة

 الحاجة جاءت األكلى المرتبة ففي .الجانب ىذا في منخفضة
 تحرير إلى الحاجة الثانية المرتبة كفي محاضرة تسجيؿ إلى

 المحاضرة عرض الثالثة المرتبة كفي المسجمة المحاضرة

 في كما شديدة بصكرة تظير لـ الحاجة كلعؿ. لمطالب المسجمة
 حاجة حسب الميارات بيذه يقمكا أنيـ إلى تعكد البنكد بقية

تقاف معرفة إلى بحاجة ليسكا كأنيـ تخصصاتيـ  ىذه جميع كا 
  .منيـ بعض تعميقات في أكرد كـ الحاجات
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 11جدول 
 الجودة ومعايير اإللكتروني التدريس مهارات:  الخامس المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 اإللكترونية المقررات في
بدرجة  العبارة م

 عالية 
بدرجة 
متوس
 طة

بدرجة 
منخف
 ضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النس
 بي

الر 
 تبة

تحميؿ المحتكل التعميمي اإللكتركني كيشمؿ )تحديد األىداؼ  1
 (.ئية كالميارات كاألنشطةالعامة، كاإلجرا

,251 0,69 2,51 20 43 107 التكرار
1 

7 
 11,8 25,3 62,9 النسبة

الميارة في اختيار المحتكل التعميمي المناسب إلدراجو في النظاـ  2
(Bb) 

,262 0,63 2,67 14 36 120 التكرار
4 

6 
 8,2 21,2 70,6 النسبة

القدرة عمى كتابة أىداؼ تعميمية عامة كتفصيمية محددة ككاضحة  3
 معاييربناء عمى 

,238 0,81 2,38 36 33 101 التكرار
2 

8 
 21,2 19,4 59,4 النسبة

تنظيـ كتصميـ المحتكل التعميمي بما يتناسب مع خصائص  4
 المتعمميف.

,235 0,79 2,35 34 41 95 التكرار
9 

9 
 20,0 24,1 55,9 النسبة

تمبية دعـ أنماط التعمـ المختمفة لدل الطالب بما يساعد في  5
 احتياجات الطالب لفيـ كدراسة المقرر

,264 0,62 2,64 13 35 122 التكرار
2 

4 
 7,6 20,6 71,8 النسبة

,267 0,58 2,67 10 36 124 التكرار استخداـ األساليب التعميمية المتنكعة إلثارة الدافعية لدل المتعمميف. 6
0 

2 
 5,9 21,2 72,9 النسبة

ميارات المدرس اإللكتركني بداية مف بناء بيئة امتالؾ كتطبيؽ  7
 إلكتركنية ُمحفزة

,262 0,54 2,72 8 31 131 التكرار
4 

6 
 4,7 18,2 77,1 النسبة

,267 0,57 2,67 9 38 123 التكرار القدرة عمى إدارة المقرر بشكؿ فعاؿ 8
3 

1 
 5,3 22,4 72,4 النسبة

اإللكتركني كيشمؿ )تحديد األىداؼ تحميؿ المحتكل التعميمي  9
 (.، كاإلجرائية كالميارات كاألنشطةالعامة

,266 0,59 2,65 11 36 123 التكرار
1 

3 
 6,5 21,2 72,4 النسبة

1
0 

,263 0,60 2,63 11 40 119 التكرار (Bbاختيار المحتكل التعميمي المناسب إلدراجو في النظاـ )
5 

5 
 6,5 23,5 70,0 النسبة

 ىيئة أعضاء حاجة( 11) الجدكؿ نتائج مف يتضح       
. المحكر ىذا بمياـ لمقياـ عالية بدرجة التدريب إلى التدريس
 التدريب إلى الحاجة أف العينة أفراد إجابات تحميؿ مف فيتضح
. المحكر ىذا ميارات جميع في نسبة أعمى احتمت عالية بدرجة
 كفي فعاؿ بشكؿ المقرر إدارة عمى القدرة. األكلى المرتبة ففي

 المتنكعة التعميمية األساليب استخداـ إلى الحاجة الثانية المرتبة
 إلى الحاجة الثالثة المرتبة كفي ،.المتعمميف لدل الدافعية إلثارة
 األىداؼ تحديد) كيشمؿ اإللكتركني التعميمي المحتكل تحميؿ
 الرابعة المرتبة كفي(. كاألنشطة كالميارات كاإلجرائية العامة،
 يساعد بما الطالب لدل المختمفة التعمـ أنماط دعـ إلى الحاجة

 المرتبة كفي المقرر كدراسة لفيـ الطالب احتياجات تمبية في
 إلدراجو المناسب التعميمي المحتكل اختيار إلى الحاجة الخامسة

 امتالؾ إلى الحاجة السادسة المرتبة كفي (Bb) النظاـ في
 إلكتركنية بيئة بناء مف بداية اإللكتركني المدرس ميارات كتطبيؽ
 التعميمي المحتكل تحميؿ إلى الحاجة السابعة المرتبة كفي ُمحفزة

 كالميارات كاإلجرائية العامة، األىداؼ تحديد) كيشمؿ اإللكتركني
 كتابة عمى القدرة إلى الحاجة الثامنة المرتبة كفي( كاألنشطة
 عمى بناء ككاضحة محددة كتفصيمية عامة تعميمية أىداؼ
 المحتكل كتصميـ تنظيـ إلى الحاجة التاسعة المرتبة كفي معايير

 .المتعمميف خصائص مع يتناسب بما التعميمي
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 12 جدول
 الجودة ومعايير اإللكتروني التدريس مهارات:  السادس المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 اإللكترونية المقررات في
بدرجة  بدرجة عالية  العبارة م

 متوسطة
بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 1 258,2 0,69 2,58 20 31 119 التكرار المنتديات 1
 11,8 18,2 70,0 النسبة

 3 246,4 0,68 2,46 19 53 98 التكرار الكيكي 2
 11,2 31,2 57,6 النسبة

 2 254,1 0,66 2,54 16 46 108 التكرار المدكنات 3
 9,4 27,1 63,5 النسبة

 بحاجة الدراسة عينة أف( 12) الجدكؿ بيانات مف يتضح       
 الحاجة األكلى المرتبة ففي الجانب ىذا في التدريب إلى عالية
 ٦٠٨،٦ بمغ نسبي بكزف المنتديات طريؽ عف التفاعؿ ميارة إلى

 المرتبة كفي .عالية بدرجة التطكير إلى لمحاجة% ٧٥ كبنسبة

 كبنسبة ،٦٠١ بمغ نسبي بكزف المدكنات إلى الحاجة الثانية
 الثالثة المرتبة كفي عالية بدرجة التدريب إلى لمحاجة% ٦٣،٠

 إلى الحاجة كتظير ٦١٦ بمغ نسبي بكزف الكيكي إلى الحاجة
 .المحكر ىذا ميارات في عالية بدرجة التدريب

 13 جدول
 الراجعة التغذية وتقديم الطالب متابعة مهارات: السابع المحور فقرات حول الدراسة عينة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

بدرجة  بدرجة عالية  العبارة م
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 1 246,5 0,73 2,46 24 43 103 التكرار تقدـ المستخدـ 1
 14,1 25,3 60,6 النسبة

 3 237,1 0,77 2,37 31 45 94 التكرار مركز التقديرات 2
 18,2 26,5 55,3 النسبة

لكحة معمكمات  3
 األداء

 2 241,7 0,75 2,41 27 45 98 التكرار
 15,9 26,5 57,6 النسبة

 ىيئة أعضاء حاجة( 13) الجدكؿ نتائج مف يتضح      
 ففي. الميارات بتمؾ لمقياـ عالية بدرجة التدريب إلى التدريس
 بكزف المستخدـ تقدـ ميارة إلى الحاجة جاءت األكلى المرتبة
 بدرجة التدريب إلى لمحاجة% ٦٥،٦ بنسبة ٦١٦،٠ نسبي
 أداء لكحة ميارة إلى الحاجة الثانية المرتبة كفي. عالية

 إلى لمحاجة% ٠٧،٦٠ كبنسبة ،٦١٤ نسبي بكزف المعمكمات
 ميارة إلى الحاجة الثالثة المرتبة كفي عالية، بدرجة التطكير

 حاجة في السبب يككف قد. ٦٣٧ نسبي بكزف التقديرات مركز
 لنظاـ الميارة بيذه لمقياـ عالية بدرجة التدريب إلى العينة أفراد

 الكبيرة األعداد أف إلى إضافة الكميات بعض كإلمكانيات التدريس
 التدريس ىيئة ألعضاء يسمح ال المحاضرات جميع في لمطالب
 لبيئة الحالي الكضع تطكير أك تغيير في فقط التفكير مجرد
 .كالتعميـ التعمـ

 
 
 
 
 
 



 (Black Board)    
 

531 

 14 جدول
 محور لكل النسبي الوزن

 الترتيب الوزن النسبي المحور م
 3 246,2  بناء المقرر اإللكتركني ميارات  1
ميارات التكاصؿ في المقرر   2

 اإللكتركني
239,9 5 

 6 223,4 ميارات التقييـ اإللكتركني  3
ميارات التعامؿ مع نظاـ تسجيؿ   4

 المحاضرات
258,6 1 

ميارات التدريس اإللكتركني كمعايير   5
 في المقررات اإللكتركنية الجكدة

211,3 7 

 2 252,9 ميارات التفاعؿ اإللكتركني  6
متابعة الطالب كتقديـ  ميارات  7

 التغذية الراجعة
241,8 4 

 لكؿ النسبي الكزف يبيف كالذم( 14) الجدكؿ مف يتضح       
 تسجيؿ نظاـ مع التعامؿ بميارات المتصؿ المحكر أف محكر

 ىيئة أعضاء حاجات في األكلى المرتبة يحتؿ المحاضرات
 المتصؿ المحكر الثانية المرتبة في كيميو لمتطكير التدريس
 المحكر الثالثة المرتبة كفي اإللكتركني، التفاعؿ بميارات
 الرابعة المرتبة كفي اإللكتركني، المقرر بناء ميارات المتصؿ
 الراجعة، التغذية كتقديـ الطالب متابعة بميارات المتصؿ المحكر

 في التكاصؿ بميارات المتصؿ المحكر الخامسة المرتبة كفي
 المتصؿ المحكر السادسة المرتبة كفي اإللكتركني، المقرر

 المحكر السابعة المرتبة كاحتؿ اإللكتركني، التقييـ بميارات
 في الجكدة كمعايير اإللكتركني التدريس بميارات المتصؿ
 .اإللكتركنية المقررات
 التي المقترحة األساليب ما) لمدراسة الثالث السؤاؿ عمى لإلجابة
 التدريس ىيئة أعضاء احتياجات متطمبات تمبية في تسيـ

 الرجكع تـ( بكرد؟ البالؾ نظاـ استخداـ مجاؿ في حائؿ بجامعة
 التعميـ مؤسسات لبعض السابقة كالتجارب الدراسة أدبيات إلى

 ىيئة أعضاء احتياجات تنمية مجاؿ في كالمحمية العالمية العالي
 األخذ يجب كالتي المتبعة األساليب أىـ مف أف اتضح التدريس

 :يمي ما بيا
 إدارة عميو تشرؼ الكميات اخؿ د إدارات أك مركز إنشاء .1

 ألعضاء التربكية االحتياجات تنمية الغرض ليذا تعمؿ مستقمة

 المركز ىذا كيقـك( اإللكتركني التعميـ مجاؿ في التدريس ىيئة
 :مثؿ متنكعة خدمات بتقديـ

 مف كتنفذ تعد تي اؿ التدريبية الدكرات إعداد عمى اإلشراؼ -
 ىيئة ألعضاء مجانا كتقدـ المجاؿ، ىذا في المتخصصكف قبؿ

 .التدريس
 التي البرامج إلعداد التدريس ىيئة أعضاء احتياجات دراسة -

 .الحاجات تمؾ كتناسب تمبي
 كالحقائب الفيديك أشرطة تتضمف مجانية لمتعميـ مصادر تقديـ -

 في لمتدريب لألعضاء المساعدة كالبرامج كالمطبكعات التعميمية
 .منازليـ

 الحديثة األساليب حكؿ لمتشاكر الخبرات تبادؿ تسييؿ -
 .التدريس ىيئة لعضك الميني باألداء المتصمة

 .عمؿ ككرش كندكات مؤتمرات تنظيـ -
 ىذا في الجديد لتقديـ المجاؿ ىذا في المتخصصيف استضافة -

 .المجاؿ
 الجامعات في المتخصصة المراكز مع كالتعاكف التنسيؽ -

 أك المممكة داخؿ في سكاء التدريس ىيئة أعضاء لتنمية كالكميات
 .خارجيا

 كحضكر لممشاركة التدريس ىيئة ألعضاء الفرصة إتاحة .2
 .كمعارؼ خبرات مف تكفره لما المتخصصة العممية المؤتمرات

 تعني دكرية اتػػػمطبكع دارػػػبإص كذلؾ اتػػػبالمطبكع االعتناء .3
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 المستكل عمى الجامعي التدريس ىيئة ألعضاء التنمية بأخبار
 في كالمترجمة المؤلفة تب الؾ تكفير ككذلؾ. كالعالمي المحمي

 .المجاؿ ىذا
 . التوصيات6

 التدريس ىيئة أعضاء احتياجات الدراسة نتائج أظيرت     
 كجية مف بكرد البالؾ نظاـ استخداـ بميارات لمقياـ التدريبية،
 في التدريس ىيئة عضك دكر أىمية مف الرغـ فعمى. نظرىـ
 أعضاء إلماـ أف إال العصر، ىذا في خاصة المياـ بتمؾ القياـ
 أثبتتو كما قاصران  يزاؿ ال الميارات بتمؾ لمقياـ التدريس ىيئة
 حاصالت الدراسة مجتمع غالبية أف كمع. الحالية الدراسة نتائج
 بعض عمى مقتصران  عمى كاف تدريبيـ أف إال تربكم مؤىؿ عمى
 تدريبية دكرات عمى يحصمكا كلـ تخصصاتيـ، تخص برامج

 سبؽ ما كلكؿ اإللكتركني، التعميـ استراتيجيات باستخداـ لمتدريس
 :يمي ما يستمـز األمر فإف
 دراسة إلى تيدؼ التي كالدراسات، األبحاث مف المزيد إعداد -1

 مجاؿ في التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات
 .كظائفيف

 المعرفية التنمية إلى تيدؼ برامج إلعداد العاجؿ التخطيط -2
 بجامعة التدريس ىيئة ألعضاء التدريس في الحديثة بالتقنيات

 كالبرامج األساليب باستخداـ كذلؾ احتياجاتيـ، حسب حائؿ
 مف المعرفي كاالنفجار التطكر لمكاكبة كغيرىا، الذكر السالفة
 بفعالية التدريسي دكرىـ أداء األعضاء يستطيع كحتى جية،
 ما كىذا الحديث، العصر يتطمبيا التي التعميـ مخرجات إلعداد
 .السابقة الدراسات جميع أكدتو

 المراجع
 أ. المراجع العربية

 عمـ قسـ برنامج فيـ، فبراير(. 2011) أحمد، سمكل. [1]
 االجتماعية كالعمـك اآلداب بكمية كالمعمكمات المكتبات
 الدكلي المؤتمر إلى مقدمة كرقة. قابكس السمطاف بجامعة
 الكطني المركز. بعد عف كالتعميـ اإللكتركني لمتعمـ الثاني
 .الرياض: بعد عف كالتعميـ اإللكتركني لمتعمـ

اتجاىات أعضاء ىيئة  ـ(.2011حسيف، ىشاـ بركات. ) [2] 
التدريس بالجامعات السعكدية نحك استخداـ نظاـ إدارة 

، جامعة الممؾ سعكد نمكذجا. التعمـّ  االلكتركني جسكر
لى في تطبيقات تقنية المعمكمات كرقة مقدمة إلى الندكة األك 

االتصاؿ في التعميـ ك التدريب. المممكة العربية السعكدية: ك 
 الرياض.

عمي، فياض عبد اهلل، كحسكف، رجاء كاظـ، كنعمة، حيدر  [3]
، دراسة التقميدم( التعميـ اإللكتركني كالتعميـ 2009عبكد )

مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية تحميمية مقارنة، 
 (.19، العدد )الجامعة

 .اإللكتركني كالتعميـ التعميـ تكنكلكجيا .(ـ2004) سالـ أحمد [4]
 الرشد.مكتبة : الرياض

 استخداـ كاقع( 2011) الكمثمي ظافر محمد عمي الشيرم، [5]
 المتكسطة بالمرحمة العمـك معممي لدل التعميـ تقنيات

 دراسات مجمة تشخيصية، دراسة :التدريبية كاحتياجاتيـ
 .331-181 ص ،(3)3 ،النفس كعمـ التربية في عربية

 أداء تطكير( 2005) محمد بف المحسف عبد السميح، [6]
 ضكء في السعكدية بالجامعات التدريس ىيئة أعضاء
 الجمعية التربية، .كالعربية الغربية الدكؿ بعض خبرات

 التربية، كمية ،التعميمية كاإلدارة المقارنة لمتربية المصرية
-213ص .15 العدد الثامنة، السنة. شمس عيف جامعة
265. 

، كفعالياتوالتدريب: مفيكمو ـ( 2002الطعاني، حسف أحمد ) [7]
  ، األردف.الشركؽ، عماف

تكنكلكجيا (.  2008) عتماف، الشحات كعكض، أماني. [8]
 . دمياط: مكتبة نانسي.التعميـ اإللكتركني
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: المستقبؿ ـ( مدارس2005) محمد داكد. ،المجالي [11]
. كرقة مقدمة إلى لتحكالت المستقبؿ استجابة لحاضر

 البحريف: المنامة.المؤتمر التربكم السنكم التاسع عشر. 

 التعميـ( 2005) أحمد كالمبارؾ، اهلل، عبد المكسى، [12]
 شبكة مؤسسة ،الرياض. كالتطبيقات األسس لكتركنياإل

 .البيانات

مقارنة بيف المدكنات ك نظاـ  ـ(.2009الخميفة، ىند. ) [14]
في  مقدمة . كرقة عمؿجسكر إلدارة التعمـ اإللكتركني

 لمتعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد.المؤتمر الدكلي األكؿ 
 .المممكة العربية السعكدية: الرياض

 استخداـ نظاـ(. 2007إسماعيؿ، سيد عمي ) [16]
Blackboard  في تحسيف جكدة التعمـ اإللكتركني في

. كرقة عمؿ مقدمة الجامعات العربية جامعة قطر نمكذجان 
منظكمات في المؤتمر الدكلي الرابع لتدبير الجكدة في 

لي كالبحث كرىانات مجتمع التربية كالتككيف )التعميـ العا
  .الدار البيضاء المممكة المغربية: (.المعرفة

التعميـ اإللكتركني مف ـ(. 2009إسماعيؿ، الغريب. ) [17]
 . القاىرة: عالـ الكتب.التطبيؽ إلى االحتراؼ ك الجكدة

ني مف كجية التعميـ اإللكترك  ـ(.2011بف عمي، راجية. ) [18]
 مجمة. باتنة بجامعة استكشافية دراسة :نظر أساتذة الجامعة

 .116-100 ،5. كاالجتماعية اإلنسانية العمـك

 التفاعمي ( االتصاؿ2008، سعد بف عبد اهلل )الراشد[19] 
 لممؤتمر مقدمة عمؿ كرقةبعد،  عف التعميـ بيئة في كاآلني
  .1428 -الرياض – اإلعالمية لمتربية األكؿ الدكلي

 اإللكتركني التعميـ تجربة تقييـق(. 1426) .الزامؿ، زكريا [20]
 العربية بالمممكة العالي التعميـ مؤسسات بعض في

مجمة جامعة الممؾ  .الطالب نظر كجية مف السعكدية
 .10-18،1. سعكد: العمـك التربكية كالدراسات اإلسالمية

دراسة آلراء ق(. 1428) ، مشاعؿ بنت عبد العزيزالدخيؿ [21]
عضكات ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد 
. نحك استخداـ التعميـ اإللكتركني في التعميـ الجامعي

تقنيات التعميـ، كمية التربية،  منشكرة. قسـ ماجستير رسالة
 جامعة الممؾ سعكد: الرياض.
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TRAINING NEEDS TO USE THE 

BLACKBOARD LEARNING MANAGEMENT 

SYSTEM (BLACK BOARD) FROM THE 

STANDPOINT OF TEACHING AT THE 

UNIVERSITY OF HAIL, SAUDI ARABIA 

FACULTY MEMBERS 

HAMAD A. ALRASHEDY 

University of  Hail 

ABSTRACT_ The study aimed to identify the training needs to use the Blackboard learning 

management system (Black Board) from the standpoint of teaching at the University of Hail 

Authority, Saudi Arabia, and Understand the proposed methods that contribute to meet the needs 

of faculty members at the University of Hail requirements in the use of Blackboard. The study 

sample consisted of All study population and they faculty holding a doctorate and master's degrees 

at the University of Hail has been distributing and collecting questionnaires in the first semester of 

the year Aldrase1436-1437h. The study included the tool  At a questionnaire included the most 

important skills to use Blackboard to determine the needs of the faculty. The image included in the 

initial 40 words.The sum of the questionnaire items arrived in its final form to the 37 words spread 

over seven axes. Results of the study have shown the training needs of faculty members, to do the 

skills to use Blackboard from their point of view. But the training was limited to some programs 

specific to their specialization, and did not get the training courses to teach the use of e-learning 

strategies, each of the above it is set up more research and studies, which aims to study the faculty 

members in the field and jobs training needs. 

KEYWORD: training needs, learning management system, Blackboard, University of Hail. 

 

 

 

 

 


