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 استخذام يف سعود امللل جاهعة جتربة تقوين
 بورد بالك اإللكرتوني التعلن إدارة نظام

(Blackboard) 
 **عبد الرحمً صالح العامر                     *سمر فهد الدسيماوي

 

 

م ججغبت حامػت اإلالً ؾػىص في اؾخسضام هظام ئصاعة الخػ: امللخص  لم ؤلالىترووي بالن بىعصَضفذ الضعاؾت الحالُت ئلى جلٍى

(Blackboard)  مً وحهت هظغ أغظاء َُئت الخضَعـ، وجدضصث أَضاف الضعاؾت بخدضًض أهماغ اؾخسضام أغظاء َُئت الخضَعـ بجامػت

اض لىظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص ، والىكف غً اإلاػىكاث التي جىاحه أغظاء َُئت (Blackboard) اإلالً ؾػىص بالٍغ

اض في اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعصالخضع  اجبػذ الضعاؾت اإلاىهج (Blackboard)  َـ بجامػت اإلالً ؾػىص بالٍغ

( غظى َُئت جضَعـ، واؾخسضمذ الاؾدباهت أصاة لجمؼ البُاهاث الالػمت لإلحابت غً أؾئلت 27الىصفي، وجيىهذ غُىتها النهاةُت مً )

ةج الضعاؾت أن أفغاص الضعاؾت مىافلىن بضعحت هبحرة غلى ؾخت مً أهماغ اؾخسضام أغظاء َُئت الخضَعـ ووان مً أبغػ هخا الضعاؾت.

 غلى واخض اإلاػىكاث التي جىاحه (Blackboard) لىظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص
ً

، وأن أفغاص الضعاؾت مىافلىن بضعحت هبحرة حضا

اض في اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعصأغظاء َُئت الخضَعـ بجامػت اإلالً ؾػىص ب ، وفي طىء (Blackboard) الٍغ

الػمل غلى جىفحر اإلاسخصحن في الخصمُم الخػلُمي الغكمي بجامػت اإلالً  هخاةج الضعاؾت أوصذ الباخثت بمجمىغت مً الخىصُاث منها:

اض، الػمل غلى مػالجت مكيلت بؽء الاجصاٌ بكبىت ؤلاه اضؾػىص بالٍغ  .ترهذ بجامػت اإلالً ؾػىص بالٍغ
 Blackboard.هظام، ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي، بالن بىعص،  :الكلماث املفتاحيت
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جقويم ججربت جامعت امللك سعود في استخدام هظام إدارة التعلم إلالكترووي 

 (Blackboard)  وردبالك ب
 قدمت. امل1

ػت في مجاٌ جلىُت       قهضث الؿىىاث اإلااطُت جؼىعاث غلمُت ؾَغ

ت وىهُت صغحرة جخالش ى فيها  اإلاػلىماث والاجصاالث، مما حػل الػالم كٍغ

الحىاحؼ الؼمىُت واإلاياهُت. ومً اإلاخىكؼ أن جؼصاص َظٍ الخؼىعاث بكيل 

ئال ئطا جمذ الاؾخجابت لهظٍ  ًصػب غلى اإلاهخمحن بالخػلُم مجاعاجه،

الخؼىعاث والخىُف مػها. هما ؾاَم جؼىع الخلىُاث الغكمُت في عواج 

اصة هفاءة أقياٌ  اؾخسضامها في الػملُت الخػلُمُت، مما أصي ئلى ٍػ

ت، ومنها ما  ُّ الخػلُم بمسخلف صىعٍ، وظهىع أقياٌ حضًضة وأهثر فػال

 .ٌؿمى بالخػلم ؤلالىترووي

ػض الخػل       م ؤلالىترووي أقمل مً مجغص مجمىغت مً اإلالغعاث َو

التي جلضم مً زالٌ اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت، خُث ًخػضي طلً ئلى 

الػملُاث التي ًخم مً زاللها ئصاعة غملُت الخػلم بياملها، بما في طلً 

حسجُل صزٌى الؼالب، وجدبؼ جلضمهم، وحسجُل البُاهاث، وئغضاص 

غ خٌى أصائهم. وبظلً ًغج ىؼ الخػلم ؤلالىترووي بكيل عةِـ غلى الخلاٍع

هظم خاؾىبُت إلصاعة غملُاث الخػلم ؤلالىتروهُت، حػغف بىظم ئصاعة 

وهي بغامج جصمم  LMSs (Learning Management Systems) الخػلم

للمؿاغضة في ئصاعة حمُؼ وكاػاث الخػلم في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت، 

 ].1وجىفُظَا، وجلُُمها ]

 مشكلت الدراست. 2

مً زالٌ غملها في حامػت اإلالً ؾػىص، الغةِؿت الخظذ الباخثت      

، مدضوصًت أغظاء َُئت (Blackboard) التي حؿخسضم هظام بالن بىعص

ـ الظًً ٌؿخسضمىن هظام بالن بىعص ، هما (Blackboard) الخضَع

 في اؾخسضام َظا الىظام وأهماػه التزامىُت وغحر 
َ
الخظذ الباخثت جباًىا

ئصاعة غملُتي الخػلُم والخػلم. ولهظا فلض عأث الباخثت  التزامىُت في

م ججغبت حامػت اإلالً ؾػىص في اؾخسضام هظام بالن  الحاحت لخلٍى

إلصاعة الخػلم ؤلالىترووي، وبالخالي الىكف غً  (Blackboard) بىعص

 اإلاػىكاث التي جدٌى صون جفػُل اؾخسضام هظام بالن بىعص

(Blackboard)  لىتروويإلصاعة الخػلم ؤلا. 

 أسئلت الدراستأ. 

لإلحابت غً الؿإاٌ الغةِـ "ما الىطؼ الغاًَ لخجغبت هظام ئصاعة          

في حامػت اإلالً ؾػىص  (Blackboard) الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص

اض؟" ؾػذ الضعاؾت ئلى ؤلاحابت غً ألاؾئلت الفغغُت الخالُت  :بالٍغ

ـ  - بجامػت اإلالً ؾػىص ما أهماغ اؾخسضام أغظاء َُئت الخضَع

اض لىظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص  ؟(Blackboard) بالٍغ

ـ بجامػت اإلالً ؾػىص  - ما اإلاػىكاث التي جىاحه أغظاء َُئت الخضَع

اض في اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص  بالٍغ

(Blackboard)؟ 

 أهداف الدراستب. 

 :دلُم ألاَضاف الخالُتؾػذ َظٍ الضعاؾت ئلى ج    

ـ بجامػت اإلالً ؾػىص ــاغ اؾخســـضًض أهمــجد -  ضام أغظاء َُئت الخضَع

اض لىظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص  .(Blackboard) بالٍغ

ـ بجامػت  - الىكف غً اإلاػىكاث التي جىاحه أغظاء َُئت الخضَع

اض في اؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم  ؤلالىترووي بالن اإلالً ؾػىص بالٍغ

 .(Blackboard) بىعص

 أهميت الدراستج. 

 :جيبؼ أَمُت َظٍ الضعاؾت مما ًلي

ى اؾخسضام هظام بالن بىعص -  أَمُت مىطىع الضعاؾت الحالُت َو

(Blackboard) الظي حؿعى الجامػاث الؿػىصًت ئلى اؾخسضامه ،

ا لخدؿحن أؾالُب الخػلُم والخػلم في بِئاتها الخػلُمُت باؾخسضامه

م  لألهظمت الحضًثت في مُضان الخػلم ؤلالىترووي؛ مما ٌؿخضعي مػه جلٍى

 .جلً الخجاعب

 إلاخسظي اللغاع في  -
ً
جىفحر كاغضة مػغفُت ًمىً أن جيىن مىؼللا

 .الجامػاث الؿػىصًت فُما ًخػلم بالخػلم ؤلالىترووي في الخػلُم الػالي

الخػلم كض حؿهم َظٍ الضعاؾت في جدؿحن اؾخسضام هظام ئصاعة  -

اض  (Blackboard) ؤلالىترووي بالن بىعص في حامػت اإلالً ؾػىص بالٍغ

ـ، مً زالٌ الىكف غً هلاغ الظػف  مً كبل أغظاء َُئت الخضَع

 .لخالفيها

كلت الضعاؾاث التي بدثذ في مىطىع هظم ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي في  -

ىاولذ ج -في خضوص غلم الباخثت–الجامػاث الؿػىصًت، وال جىحض صعاؾت 

م هظام بالن بىعص  .في حامػت اإلالً ؾػىص (Blackboard) جلٍى

 حدود الدراستد. 

م  الحضوص اإلاىطىغُت: اكخصغث الضعاؾت في مجالها اإلاىطىعي غلى جلٍى

 ججغبت حامػت اإلالً ؾػىص لىظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي بالن بىعص

(Blackboard) 

اإلاياوي غلى أغظاء َُئت  الحضوص اإلاياهُت: اكخصغث الضعاؾت في مجالها

اض ـ في حامػت اإلالً ؾػىص بالٍغ  .الخضَع

الحضوص الؼمىُت: اكخصغث الضعاؾت غلى الفصل الثاوي مً الػام 

 .1432ٌ_1431الضعاس ي 

 مصطلحاث الدراستٌ. 

م م بأهه غملُت جلُُم مىظمت لػملُاث  :الخلٍى ف الخلٍى ًمىً حػٍغ

البرهامج في طىء مجمىغت البرامج وهىاججه أو لؿُاؾت مػُىت ًخبىاَا 

دت واإلاظمغة وىؾُلت لإلؾهام في جدؿحن البرهامج أو  مً اإلادياث الصٍغ

 بأهه الػملُت  [.2] الؿُاؾت التي ًخبىاَا البرهامج
ً
وحػغفه الباخثت ئحغاةُا

اإلاىظمت لجمؼ وجدلُل مػلىماث خٌى الىطؼ الغاًَ لخجغبت الخػلم 

اض، في ح (Blackboard) ؤلالىترووي بالن بىعص امػت اإلالً ؾػىص بالٍغ

وطلً إلصضاع خىم غلى ججغبت حامػت اإلالً ؾػىص في اؾخسضام بالن 

 (Blackboard)  بىعص

خىن   (E-learning /Electronic Learning):الخػلم ؤلالىترووي ٌػغفه ٍػ

[ بأهه: "جلضًم مدخىي حػلُمي )ئلىترووي( غبر الىؾاةؽ اإلاػخمضة غلى 3]

خػلم بكيل ًدُذ له ئمياهُت الخفاغل اليكؽ الحاؾب وقبياجه ئلى اإلا
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م، ومؼ أكغاهه ؾىاء أوان طلً بصىعة متزامىت  ِ
ّ
مؼ َظا اإلادخىي ومؼ اإلاػل

م في الىكذ واإلايان 
ُّ
أم غحر متزامىت وهظا ئمياهُت ئجمام َظا الخػل

 غً ئمياهُت ئصاعة َظا 
ً
وبالؿغغت التي جىاؾب ظغوفه وكضعاجه، فظال

 مً زالٌ
ً
م أًظا

ُّ
 .جلً الىؾاةؽ الخػل

َى هظام مػلىماث إلصاعة الخػلم : (Blackboard)  هظام بالن بىعص

 ومخابػت الؼلبت ومغاكبت هفاءة الػملُت الخػلُمُت في اإلاإؾؿت الخػلُمُت

(Subject-Based System) ًدُذ الىظام فغص هبحرة للؼلبت في أن ،

ان وفي أي ًخىاصلىا مؼ اإلالغع الضعاس ي زاعج كاغت اإلاداطغاث في أي مي

وكذ وطلً مً زالٌ َظا الىظام ؤلالىترووي الظي ًإمً له أصواث 

مخىىغت لإلػالع غلى مدخىي اإلااصة الػلمُت للملغع والخفاغل مػها بؼغق 

، باإلطافت ئلى الخىاصل مؼ أؾخاط اإلالغع وبلُت الؼلبت اإلاسجلحن  مِؿٍغ

 باهه [.حػغفه الباخثت ئ4في هفـ اإلالغع بىؾاةل ئلىتروهُت مخىىغت]
ً
حغاةُا

هظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي الظي أجاخخه حامػت اإلالً ؾػىص ألغظاء 

ـ، إلصاعة الػملُت الخػلُمُت ؤلالىتروهُت  .َُئت الخضَع

 إلاطار الىظري . 3

 :مفهىم الخػلم ؤلالىترووي

لت ئبضاغُت لخلضًم  [5ٌّػغف زان ]       الخػلم ؤلالىترووي بأهه "ػٍغ

 بكيل حُض، بِئت جفاغلُت مخمغهؼ 
ً
ة خٌى اإلاخػلمحن، ومصممت مؿبلا

ومِؿغة ألي فغص، وفي أي ميان، وأي وكذ، باؾخػماٌ زصاةص 

ومصاصع ؤلاهترهذ والخلىُاث الغكمُت بالخؼابم مؼ مباصب الخصمُم 

الخػلُمي اإلاىاؾبت لبِئت الخػلم اإلافخىخت، واإلاغهت، واإلاىػغت"، وحػغفه 

 باهه مىظىمت حػلُم
ً
ُت لخلضًم البرامج الخػلُمُت الباخثت ئحغاةُا

للمخػلمحن بجامػت اإلالً ؾػىص باؾخسضام ؤلاهترهذ، جىفغ بِئت حػلُمُت 

حػلمُت غً بػض ال جلتزم بؼمان أو ميان، وجلىم غلى أؾلىب الخػلم 

 .الظاحي والخفاغل بحن اإلاػلم واإلاخػلم

 :أَضاف الخػلم ؤلالىترووي

ضًثت ًجب أن ًغجىؼ غلى أَضاف ئن الضزٌى ئلى بىابت الخلىُاث الح        

مدضصة وكابلت للخدلُم. ومً أَم ألاَضاف التي ًيبغي جدلُلها مً 

ا الصالح [، 8[، غُاصاث ]7[، ؾالم ]6] زالٌ الخػلم ؤلالىترووي ما طهَغ

 :[، وهي11[، وغامغ ]10[، الخىصعي ]9الضاًل وؾالمت ]

ُت الخػلُمت جىفحر بِئت حػلُمُت غىُت ومخػضصة اإلاصاصع جسضم الػمل -

 .بيافت مداوعَا

لت التي جخم بها غملُت الخػلُم والخػلم  - ئغاصة صُاغت ألاصواع في الؼٍغ

 .بما ًخىافم مؼ مؿخجضاث الفىغ التربىي 

ئًجاص الحىافؼ وحشجُؼ الخىاصل بحن مىظىمت الػملُت الخػلُمُت  -

 .والخىاصل بحن البِذ واإلاضعؾت والبِئت اإلادُؼت

ت. فالضعوؽ جلضم في صىعة همظحت الخػلُم وجل - ضًمه في صىعة مػُاٍع

ا، ومً أمثلت  همىطحُت واإلاماعؾاث الخػلُمُت اإلاخمحزة ًمىً ئغاصة جىغاَع

طلً بىىن ألاؾئلت الىمىطحُت، زؼؽ للضعوؽ الىمىطحُت، الاؾخغالٌ 

 .ألامثل لخلىُاث الصىث والصىعة وما ًخصل بها مً وؾاةؽ مخػضصة

ت م - ً زالٌ ئًجاص كىىاث اجصاٌ ومىخضًاث جىاكل الخبراث التربٍى

جمىً اإلاػلمحن واإلاضعبحن واإلاكغفحن وحمُؼ اإلاهخمحن بالكأن التربىي مً 

 في 
ً
اإلاىاككت وجباصٌ آلاعاء والخجاعب غبر مىكؼ مدضص ًجمػهم حمُػا

 .غغفت افتراطُت عغم بػض اإلاؿافاث في هثحر مً ألاخُان

الخػامل مؼ الخلىُت ئغضاص حُل مً اإلاػلمحن والؼالب كاصع غلى  -

 .ومهاعاث الػصغ والخؼىعاث الهاةلت التي ٌكهضَا الػالم

-  
ً
 ئلىتروهُا

ً
 مثلفا

ً
اإلاؿاغضة غلى وكغ الخلىُت في اإلاجخمؼ وحػله مجخمػا

 إلاا ًضوع خىله
ً
 .مىاهبا

جىؾُؼ صاةغة اجصاالث اإلاخػلم مً زالٌ قبياث الاجصاٌ الػاإلاُت  -

 .لم همصضع للمػغفتواإلادلُت وغضم الاكخصاع غلى اإلاػ

-  ،
ً
اصة فغص الاؾخفاصة مً الخػلُم زاصت للمجخمػاث ألاكل خظا ٍػ

 .وطلً بدؿهُل اؾخسضام جلىُت الاجصاالث وئلغاء الحىاحؼ

ئًجاص البِئت اإلاػلىماجُت بمدخىاَا الػلمي اإلاالةم الخخُاحاث الؼالب  -

 .واإلاػلمحن، وئجاخت مصاصع الخػلم اإلاباقغة لهم

 :اعة الخػلم ؤلالىتروويمفهىم هظام ئص

[ بأهه: مىظىمت مخياملت مؿئىلت غً 12حػغفه اؾخِخُت وؾغخان ]      

ظٍ اإلاىظىمت  ئصاعة الػملُت الخػلُمُت ؤلالىتروهُت غبر ؤلاهترهذ، َو

جخظمً اللبٌى والدسجُل، والدسجُل في اإلالغعاث، وئصاعة اإلالغعاث، 

ى أصواث الاجصاٌ والىاحباث، ومخابػت حػلم اإلاخػلم، وؤلاقغاف غل

 .التزامني وغحر التزامني، وئصاعة الازخباعاث، واؾخسغاج الكهاصاث النهاةُت

 :زصاةص أهظمت ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي

جخمحز أهظمت ئصاعة الخػلم الالىترووي بسصاةص عةِؿُت خؿب          

ا الػمىصي ] [، 13الىظاةف التي جلضمها للمخػلم ومً أَمها ما طهَغ

 :[ هما ًلي14وآزغون ] والغبُعي

جىفغ أهظمت ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي وؾُلت لخىصُل اإلادخىي الػلمي  -

للمخػلم وفم جىظُم وحؿلؿل للماصة الػلمُت بدُث ٌؿهل غلى اإلاخػلم 

 .اؾدُػابها بؿهىلت

 .جأمحن مؿخىي غني مً الضغم اإلاىخض -

اؾُت مثل: جىحض وؾاةل اجصاٌ مخػضصة في أهظمت ئصاعة اإلالغعاث الضع  -

ض ؤلالىترووي(Discussion) ، وؾاخاث الحىاع(Chat) الضعصقت   ، والبًر

(E-Mail)  

الحصٌى غلى هخاةج جلُُم ألاوكؼت وألاغماٌ التي كام بها مً الىظام  -

 .مباقغة

جصمُم ازخباعاث مخػضصة، مثل: الازخباعاث مخػضصة الازخُاعاث،  -

 .ةواإلاؼابلت، وملء الفغاغاث، والجمل اللصحر 

كمل طلً  - جىفحر أصواث إلصاعة اإلالغع، وألاوكؼت الضعاؾُت اإلاسخلفت، َو

أصواث إلاغاكبت أصاء اإلاخػلمحن وجلضمهم في اإلالغع، وجصحُذ ألاؾئلت، 

وئغؼاء الضعحاث، وؤلاغالهاث اإلاخػللت باإلالغع، وجلضًم سجل لألوكؼت 

 .التي كام بها اإلاخػلم في اإلالغع 

 إلصاعة الخػلم ؤلالىترووي (Blackboard) هظام بالن بىعص

الخػلُمُت مً أقهغ البىاباث  (Blackboard) بىابت بالن بىعصئن      

 الخاصت باصاعة الخػلم ؤلالىترووي، وهي ملتزمت باإلاػاًحر اللُاؾُت 
ً
غاإلاُا

للبىاباث الخػلُمُت، هما أنها جخمحز بالضغم الفني، ووحىص الكغواء 

بغامج ئطافُت جدؿً مً أصاء الضاغمحن للبىابت مً زالٌ جصمُم 

البىابت وجلبي الاخخُاحاث ؤلاطافُت إلاؿخسضمي البىابت، باإلطافت إلالضعة 

ؼ  الكغهت غلى جلضًم ئصضاعاث حضًضة ومدّؿىت بكيل مؿخمغ وؾَغ

 (Blackboard) [15].  مىكؼ

ؼ. وجأحي كىة َظا          غ الؿَغ مخاػ َظا الىظام باإلاغوهت وكابلُخه للخؼٍى  ٍو
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في جلضًم غضص مً الخُاعاث أمام اإلاؿخسضم لُسخاع منها ما  الىظام

ت  ًىاؾب خاحاجه، فهى ًلضم الػضًض مً ألاهماغ واللىالب، وأصواث كٍى

جدُذ للمخػلم الخفاغل مؼ ػمالةه والاؾخفاصة ألاهبر مً ئمياهُاث 

 ].16ؤلاهترهذ ]

 (Blackboard):  مؼاًا هظام بالن بىعص

الػضًض مً الخضماث ًمىً  (Blackboard) ًلضم هظام بالن بىعص     

ب ؤلالىترووي ا مىكؼ مغهؼ الخػلُم والخضٍع [ 17] ئحمالها هما طهَغ

 :[ فُما ًلي14والغبُعي وآزغون ]

اث  - جؼوٍض اإلاػلمحن باإلاغوهت والغكابت اإلاؼلىبت مً زالٌ ئصاعة مدخٍى

 .اإلاىاهج واإلاكاعهت فيها

وجباصلها مؼ ػمالةه أو مؼ  ئمياهُت جدمُل اإلالفاث مً كبل اإلاخػلم، -

ً أو مؼ  اإلاػلم خُث ًمىنهم مكاعهت َظٍ اإلاجلضاث مؼ مخػلمحن آزٍغ

 .اإلاػلم، هما أن اإلاػلم كاصع غلى جدمُل ملفاث ئلى مجلضاث اإلاخػلمحن

 ئمياهُت حغُحر ؤلاغضاصاث والبرامج بىاًء غلى اإلاػلىماث الغاحػت -

(Feedback)  إؾؿت الخػلُمُت وهخاةج التي ًخم الغفؼ بها مً كبل اإلا

بُت للىظام هفؿه. هما أن سجل غالماث اإلاخػلمحن  الازخباعاث الخجٍغ

 .اإلاىحىص طمً الىظام مً قأهه جدؿحن ئهخاحُت اإلاػلم

ئمياهُت مخابػت اإلاخػلم في ول ميان مً بضاًت صزىله غلى الىظام  -

وختى زغوحه مىه في ول مٍغ ًضزل فيها، وختى ػمً ميىزه فُه، مؼ 

ا ئم ظهغ الىكذ واإلايان، مؼ ئمياهُت جصضًَغ
ُ
غ ج ً جلاٍع ياهُت جضٍو

 .للمخػلمحن

خللاث الىلاف الجماغُت التي جخم في كاغاث الضعاؾت الافتراطُت مً  -

قأنها الخمىحن لػملُاث اإلاكاعهت والاجصاالث آلالُت التي جخم في البِئت 

 .الخػلُمُت

ً الىظام ؤلاصاعي الفّػاٌ واإلاػمٌى به في الى - ِ
ّ
ظام اإلاظوىع ًمى

غ الىظام هفؿه بىجاح جام، وبظلً  اإلاإؾؿاث الخػلُمُت مً ئصاعة جؼٍى

ت الػامت  .ًمىً جسفُع الخيالُف ؤلاصاٍع

ىاًاتهم وأهظمت  - ئصاعة البُاهاث حكمل اإلاػلىماث الخاصت باإلاخػلمحن َو

 .الخىزُم طاث الػالكت

 الدراساث السابقت. 4

: صعاؾاث جىاولذ ا  :لخػلم ؤلالىترووياإلادىع ألاٌو

[ ئلى جلُُم ججغبت الخػلم ؤلالىترووي في 18صعاؾت الؼامل ]َضفذ      

اض( واإلاإؾؿت الػامت  ول مً الجامػت الػغبُت اإلافخىخت )فغع الٍغ

ب اإلانهي في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت، وطلً مً  للخػلُم الفني والخضٍع

ؾخسضام الخلىُت وحهت هظغ الؼالب. وجىصلذ الىخاةج ئلى أن ئجلان ا

لت الخػلم ؤلالىترووي، وال ًىحض ازخالف  ٌؿاغض غلى الخفاغل مؼ ػٍغ

بحن الظوىع وؤلاهار في الخفاغل مؼ الخػلم ؤلالىترووي، وأن ازخالف 

اإلاؿخىي الضعاس ي ال ًإزغ غلى الخفاغل مؼ الخػلم ؤلالىترووي، هما أن 

ت ألاهبر جخفاغل مؼ الخػلم ؤلالىترووي بك يل أفظل مً الفئت الػمٍغ

ت ألاكل. والؼالب اإلاخسصصحن في الحاؾب آلالي والؼالب  الفئت الػمٍغ

غحر اإلاخفغغحن للضعاؾت ًخجاوبىن مؼ ئمياهُت جؼبُم الخػلم ؤلالىترووي 

م، باإلطافت ئلى أن ججاوب الؼالب الظوىع وكضعتهم  بكيل أهبر مً غحَر

ؤلالىترووي أغلى غلى الخػلم الظاحي ومضي خاحتهم ئلى ألاؾخاط في الخػلم 

مً ججاوب ؤلاهار، هما أن ئجلان الؼالب للحاؾب آلالي ٌؿاغض غلى 

للل مً خاحتهم لألؾخاط، وباإلاثل فان الؼالب الغحر  الخػلم الظاحي ٍو

مخفغغحن للضعاؾت أهثر كضعة غلى الخػلم الظاحي وأكل خاحت لىحىص 

الغحر  ألاؾخاط مً الؼالب اإلاخفغغحن للضعاؾت. ئطافت ئلى أن الؼالب

ضون غىاةم الخػلم ؤلالىترووي   ًٍإ
ً
مخفغغحن للضعاؾت والؼالب ألاهبر ؾىا

م  .بكيل أهبر مً غحَر

[ فلض َضفذ ئلى الخػغف غلى صعحت أَمُت 19أما صعاؾت الؿفُاوي ]      

ت  اطُاث باإلاغخلت الثاهٍى ـ الٍغ واؾخسضام الخػلُم ؤلالىترووي في جضَع

اث في اإلاضاعؽ الحيىمُت مً وحهت هظغ اإلاػلماث واإلاكغفاث ا لتربٍى

ل ًىحض ازخالف في وحهاث هظغ غُىت الضعاؾت خٌى  وألاَلُت، َو

ألاَمُت والاؾخسضام جبًػا للمخغحراث الخالُت:)مخغحر الػمغ، اإلاؿخىي 

الخػلُمي، الخسصص الىظُفي، ؾىىاث الخبرة، غضص الضوعاث التي 

هذ غُىتها جبػذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي وجيى اوكض  (.الخدلً بها

( مكغفت، وجىصلذ الىخاةج ئلى غضم 40( مػلمت و)160الػكىاةُت مً )

( بحن 0.05وحىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت غىض مؿخىي صاللت )

اإلاخىؾؼاث اليلُت إلاداوع أصاة الضعاؾت جبًػا ليل مً )مخغحر الػمغ، 

بُت( في جدضًض صعحت أَمُت  اإلاؿخىي الخػلُمي، غضص الضوعاث الخضٍع

ضام الخػلُم ؤلالىترووي مً وحهت هظغ غُىت الضعاؾت، هما ال واؾخس

( بحن 0.05جىحض فغوق طاث صاللت ئخصاةُت غىض مؿخىي صاللت )

اإلاخىؾؼاث اليلُت إلاداوع أصاة الضعاؾت جبًػا ليل مً )الخسصص 

الىظُفي، ؾىىاث الخبرة( في جدضًض صعحت أَمُت واؾخسضام الخػلُم 

الضعاؾت، بِىما ًىحض فغوق طاث صاللت  ؤلالىترووي مً وحهت هظغ غُىت

( باليؿبت للخػلُم ؤلالىترووي في أصواث 0.01ئخصاةُت غىض مؿخىي )

اطُاث مً وحهت هظغ غُىت الضعاؾت  .جىمُت الٍغ

 (LMS)  اإلادىع الثاوي: صعاؾاث جىاولذ أهظمت ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي

ي جىافغ [ صعاؾت َضفذ ئلى الخػغف غلى مض20أحغي الػجزي ]      

ـ بجامػت  (WebCT) مهاعاث اؾخسضام هظام لضي أغظاء َُئت الخضَع

اإلالً فُصل، والىكف غً مضي وحىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت 

ب في اؾخسضام ؤلاهترهذ  حػؼي إلاخغحراث اإلاغجبت الػلمُت والخبرة والخضٍع

والخسصص. واؾخسضمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي لإلحابت غً أؾئلت 

( غظىا مً 201لذ الضعاؾت غلى غُىت غكىاةُت بلغذ )الضعاؾت، وػب

ـ. ووان مً أبغػ هخاةجها جىافغ مهاعاث اؾخسضام  أغظاء َُئت الخضَع

ـ بجامػت اإلالً فُصل بضعحت  (WebCT) هظام لضي أغظاء َُئت الخضَع

مىسفظت، خُث بلغ اإلاخىؾؽ الحؿابي الؾخجاباث أفغاص الػُىت غلى 

وغضم وحىص فغوق طاث صاللت ئخصاةُت  (.2.08غباعاث مداوع الضعاؾت )

لضي أفغاص الػُىت حػؼي  (WebCT) في جىافغ مهاعاث اؾخسضام هظام

ـ. ووحىص فغوق طاث صاللت  إلاخغحراث اإلاغجبت الػلمُت والخبرة في الخضَع

 ( في جىافغ مهاعاث اؾخسضام هظام0.05ئخصاةُت غىض مؿخىي )

(WebCT)   ٍب في اؾخسضام ؤلاهترهذ لضي أفغاص الػُىت حػؼي إلاخغحر الخضع

 
ً
 وافُا

ً
با  .لصالح الظًً جللىا جضٍع

ضفذ صعاؾت الخلُفت ]       [ ئلى ملاعهت هظام ئصاعة الخػلم 21َو

ؤلالىترووي )حؿىع( مؼ اإلاضوهاث هبِئاث حؿخسضم في وكغ اإلالغعاث 

الضعاؾُت والخىاصل مؼ الؼلبت. اإلالاعهت مؿخسلصت مً واكؼ ججغبت 

بُئخحن إلاضة زالزت فصٌى صعاؾُت في كؿم جلىُت غملُت في اؾخسضام ال

اإلاػلىماث للؼالباث في حامػت اإلالً ؾػىص. اقخملذ اإلالاعهت غلى غضة 
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ؼ  حىاهب هي: الخصاةص الخلىُت الػامت، والخضماث اإلالضمت، وحػٍؼ

الجاهب التربىي، وجدلُم كابلُت الاؾخسضام. وأظهغث الىخاةج أن 

 ما فاغلت )م
ً
ً الىاخُت الخلىُت والىظُفُت(، ئطا وان اإلاضوهاث واهذ هىغا

الهضف منها َى وكغ اإلااصة الخػلُمُت للجمُؼ والخىاصل مؼ الؼلبت صون 

الاَخمام بخلُُض سجالث جخابؼ مكاعواتهم في اإلااصة، في اإلالابل ًفظل 

اؾخسضام هظم ئصاعة الخػلم لظبؽ غملُت الخػلُم ؤلالىترووي، وطلً 

لت. هما جخفىق أهظمت بغصض مكاعواث الؼالب في سجال 
ّ
ث ئلىتروهُت مىز

ت والىظامُت، مثل  ئصاعة الخػلم غلى اإلاضوهاث في حؿهُل الخضماث ؤلاصاٍع

مخابػت أصاء الؼالب، ومكاعواتهم، وازخباعاتهم. أما مً هاخُت كابلُت 

الاؾخسضام فلض أظهغث اإلاضوهاث هفاءة ومغوهت وصعحت عطا أهبر مً 

 .لخػلم ؤلالىتروويهظحرتها هظام )حؿىع( إلصاعة ا

 :التعقيب على الدراساث السابقت

مً زالٌ اؾخػغاض الضعاؾاث الؿابلت، حسجل الباخثت اإلاالخظاث      

 :الخالُت

ًالخظ جىىع اإلاىهج اإلاؿخسضم في الضعاؾاث الؿابلت، فللض اؾخسضم  -

[، وصعاؾت 18اإلاىهج الىصفي في مػظم الضعاؾاث مثل: صعاؾت الؼامل ]

[. والضعاؾت الحالُت اؾخسضمذ 19وصعاؾت الؿفُاوي ][، 20الػجزي ]

 .اإلاىهج الىصفي إلاىاؾبخه ألَضاف الضعاؾت

حػضصث اإلاغاخل الخػلُمُت اإلاؿتهضفت في الضعاؾاث الؿابلت، فلض  -

اؾتهضفذ بػع الضعاؾاث مغاخل الخػلُم الػام مثل: صعاؾت الؿفُاوي 

ُت مثل: صعاؾت [، في خحن اؾتهضفذ بػع الضعاؾاث اإلاغخلت الجامػ19]

[. والضعاؾت 20[، وصعاؾت الػجزي ]18[، وصعاؾت الؼامل ]21الخلُفت ]

 .الحالُت حؿتهضف مغاخل الخػلُم الجامعي

جىىغذ الفئت اإلاؿتهضفت في الضعاؾاث الؿابلت، ففي خحن اؾتهضفذ  -

ـ، ومً  بػظها الؼالب، وان البػع آلازغ ألغظاء َُئت الخضَع

[، 18الب غلى ؾبُل اإلاثاٌ: صعاؾت الؼامل ]الضعاؾاث التي اؾتهضفذ الؼ

ـ: صعاؾت الػجزي  ومً الضعاؾاث التي اؾتهضفذ أغظاء َُئت الخضَع

[. والضعاؾت الحالُت حؿتهضف أغظاء َُئت 19[، وصعاؾت الؿفُاوي ]20]

ـ بجامػت اإلالً ؾػىص  .الخضَع

حػضصث أصواث حمؼ اإلاػلىماث في الضعاؾاث الؿابلت، فلض اؾخسضمذ  -

ً الضعاؾاث الاؾدباهت الىعكُت، والللُل منها اؾخسضم الاؾدباهت هثحر م

ؤلالىتروهُت، هما اؾخسضمذ اإلالابلت في بػع الضعاؾاث، فُما اؾخسضم 

م بغامج الخػلم ؤلالىترووي، وبػظها اؾخسضم  البػع ملُاؽ لخلٍى

ملُاؽ لالججاَاث، وبػع الضعاؾاث اؾخسضمذ الازخباع الخدصُلي. 

 .اؾخسضمذ الاؾدباهت الىعكُت والاؾدباهت ؤلالىتروهُتوالضعاؾت الحالُت 

 إجراءاث الطريقت و . 5

 مىهج الدراستأ. 

م ججغبت حامػت اإلالً ؾػىص في      اؾُخسِضم اإلاىهج الىصفي لخلٍى

وطلً إلاالةمخه   Blackboardاؾخسضام هظام ئصاعة الخػلم ؤلالىترووي

 .ألَضاف الضعاؾت وأؾئلتها

 مجتمع الدراستب. 

ـ في حامػت         جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ أغظاء َُئت الخضَع

اض وغضصَم ) ( غظى زالٌ فترة ئحغاء الضعاؾت 4849اإلالً ؾػىص بالٍغ

 ].21ٌ ]1431/1432زالٌ الفصل الضعاس ي الثاوي مً الػام الضعاس ي 

 عيىت الدراستج. 

كامذ الباخثت بازخُاع غُىت غكىاةُت مً مجخمؼ الضعاؾت غضصَا     

( 27( غظى وبػض الخؼبُم اإلاُضاوي خصلذ الباخثت غلى )1000)

 .اؾدباهت صالحت للخدلُل ؤلاخصاتي

 أدواث الدراستد. 

بىاًء غلى ػبُػت البُاهاث التي ًغاص حمػها، وغلى اإلاىهج اإلاخبؼ في      

الضعاؾت، والىكذ اإلاؿمىح لها، وؤلامياهاث اإلااصًت اإلاخاخت، وحضث 

ثر مالةمت لخدلُم أَضاف َظٍ الضعاؾت هي الباخثت أن ألاصاة ألاه

"الاؾدباهت"، وكض جيىهذ الاؾدباهت مً حؼأًً الجؼء ألاٌو ًخػلم 

باإلاخغحراث اإلاؿخللت للضعاؾت والتي جخظمً اإلاخغحراث اإلاخػللت 

 بالخصاةص الشخصُت والىظُفُت ألفغاص غُىت الضعاؾت، أما الجؼء

الثاوي مً الاؾدباهت فُخيىن مً مداوع الضعاؾت وكض كامذ الباخثت 

بخصمُمها باالؾخفاصة مً الضعاؾاث الؿابلت ومً زم كامذ بالخدلم 

 :مً صضكها وزباتها مً زالٌ الخؼىاث الخالُت

 :الصضق الظاَغي لألصاة

للخػغف غلى مضي صضق أصاة الضعاؾت في كُاؽ ما وطػذ للُاؾه       

غلى اإلاكغف، وفي طىء آعاةه كامذ الباخثت باغضاص أصاة َظٍ جم غغطها 

 .الضعاؾت بصىعتها النهاةُت

 :صضق الاحؿاق الضازلي لألصاة

بػض الخأهض مً الصضق الظاَغي ألصاة الضعاؾت كامذ الباخثت        

 وغلى بُاهاث الػُىت كامذ الباخثت بدؿاب مػامل 
ً
بخؼبُلها مُضاهُا

الصضق الضازلي لألؾخاهت خُث جم خؿاب الاعجباغ بحرؾىن إلاػغفت 

مػامل الاعجباغ بحن صعحت ول غباعة مً غباعاث الاؾدباهت بالضعحت 

اليلُت للمدىع الظي جيخمي ئلُه الػباعة هما جىضح طلً الجضاٌو 

 :الخالُت

 1جدول 

 معامالث ارجباط بيرسون لعباراث املحور ألاول بالدرجت الكليت للمحور 

 معامل لارجباط باملحور  رقم العبارة رجباط باملحور معامل لا  رقم العبارة

1 0.55** 13 0.39** 

2 0.78** 14 0.44** 

3 0.59** 15 0.55** 

4 0.74** 16 0.69** 

5 0.59** 17 0.71** 

6 0.66** 18 0.85** 
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7 0.86** 19 0.87** 

8 0.81** 20 0.69** 

9 0.72** 21 0.86** 

10 0.75** 22 0.74** 

11 0.75** 23 0.83** 

12 0.78** - - 

 فأكل 0.01 الضاللت مؿخىي  غىض صاٌ **

 2 جدول 

 للمحور  الكليت بالدرجت الثاوي املحور  لعباراث بيرسون  ارجباط معامالث

 معامل لارجباط باملحور  رقم العبارة معامل لارجباط باملحور  رقم العبارة
1 0.75** 11 0.57** 
2 0.63** 12 0.71** 

3 0.53** 13 0.62** 

4 0.79** 14 0.60** 

5 0.75** 15 0.81** 

6 0.74** 16 0.81** 

7 0.48** 17 0.55** 

8 0.65** 18 0.53** 

9 0.70** 19 0.51** 

10 0.55** 20 0.62** 

 فأكل 0.01صاٌ غىض مؿخىي الضاللت  **

   :زباث أصاة الضعاؾت

 ؾخسضمذ الباخثت مػاصلت للُاؽ مضي زباث أصاة الضعاؾت )الاؾدباهت( ا 

للخأهض مً زباث أصاة الضعاؾت،  (Cronbach's Alpha α) ألفا هغوهبار

 .( ًىضح مػامالث زباث أصاة الضعاؾت3والجضٌو عكم )

 3جدول 

 معامل ألفا كروهباخ لقياس ثباث أداة الدراست

 ثباث املحور  عدد العباراث محاور لاستباهت

 ٌ  0.95 23 اإلادىع ألاو

 0.91 20 الثاوياإلادىع 

 0.85 43 الثباث الػام

ٌ  مً ًخطح        بلغ خُث غاٌ الػام الثباث مػامل أن( 3) عكم الجضو

ظا( 0.85)  الثباث مً غالُت بضعحت جخمخؼ الاؾدباهت أن غلى ًضٌ َو

 .للضعاؾت اإلاُضاوي الخؼبُم في غليها الاغخماص ًمىً

 مىاقشتهاو  الىتائج .6

 ؾػذ التي ألاَضاف طىء في ومىاككتها عاؾتالض أؾئلت غً ؤلاحابت جم

 :لظلً غغض ًلي وفُما جدلُلها، ئلى

ٌ  الؿإاٌ ـ َُئت أغظاء اؾخسضام أهماغ ما:" ألاو   اإلالً بجامػت الخضَع

اض ؾػىص  بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة لىظام بالٍغ

(Blackboard)"؟ 

ـ َُئت أغظاء اؾخسضام أهماغ غلى للخػغف         اإلالً بجامػت الخضَع

اض ؾػىص  بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة لىظام بالٍغ

(Blackboard) ت واليؿب الخىغاعاث خؿاب جم  واإلاخىؾؼاث اإلائٍى

ت والاهدغافاث الحؿابُت  غلى الضعاؾت أفغاص الؾخجاباث والغجب اإلاػُاٍع

ٌ  ًىضحها هما الىخاةج وحاءث اإلادىع  غباعاث  :الخالي الجضو

 4 جدول 

  مرجبت املحور  عباراث على الدراست أفراد باثاستجا
 
 املوافقت متوسطاث حسب جىازليا

رقم 

 العبارة

املتوسط  درجت لاستجابت التكرار العبارة

 الحسابي

لاهحراف 

 املعياري 

 الرجبت

اليسبت 

% 

عاليت 

 
 
 جدا

 مىعدمت ضعيفت متوسطت عاليت

( في غغض Blackboardأؾخػحن بىظام بالن بىعص ) 2

 لغعاث الضعاؾُت بكيل غحر جؼامني.اإلا

 1 1.14 3.93 1 2 6 7 11 ن

% 40.7 25.9 22.2 7.4 3.7 

( في Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 6

 جىصُف اإلالغعاث الضعاؾُت.

 2 1.29 3.74 1 5 5 5 11 ن

% 40.7 18.5 18.5 18.5 3.7 

 3 1.27 3.70 3 - 8 7 9 نأغغض بػع بغامج الىؾاةؽ اإلاخػضصة مً زالٌ  3
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 33.3 25.9 29.6 - 11.1 % (.Blackboardظام بالن بىعص )ه

( في جؼوٍض Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 21

 (.ppt, pdf, flashاإلادخىي بملفاث )

 4 1.34 3.59 3 2 7 6 9 ن

% 33.3 22.2 25.9 7.4 11.1 

( في جيلُف Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 7

 الؼالب بأصاء الىاحباث اإلاجزلُت.

 5 1.47 3.41 5 1 8 4 9 ن

% 33.3 14.8 29.6 3.7 18.5 

( في ؤلاغالن Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 19

غّما ًسص ملغعاحي )مىاغُض الامخداهاث، الىخاةج، 

 حغُحر مىاغُض اإلاداطغاث...الخ(.

 6 1.50 3.41 5 2 6 5 9 ن

% 33.3 18.5 22.2 7.4 18.5 

( في Blackboardأؾخفُض مً هظام بالن بىعص ) 5

ف بمصؼلحاث اإلالغعاث.  الخػٍغ

 7 1.51 3.30 6 2 4 8 7 ن

% 25.9 29.6 14.8 7.4 22.2 

م Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 4 ( في جلٍى

 أصاء الؼالب.

 8 1.51 3.04 7 3 4 8 5 ن

% 18.5 29.6 14.8 11.1 25.9 

( لجضولت Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 23

ش الىاحباث، والازخباعاث...الخ(.  ألاخضار )جىاٍع

 9 1.51 2.96 7 3 7 4 6 ن

% 22.2 14.8 25.9 11.1 25.9 

( في ئصاعة Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 20

 (.LCMSمدخىي الخػلم )

 10 1.38 2.85 6 6 4 8 3 ن

% 11.1 29.6 14.8 22.2 22.2 

ض ؤلالىترووي اإلالضمت مً  22 أؾخفُض مً زضمت البًر

( في الخىاصل مؼ Blackboardهظام بالن بىعص )

 الؼالب.

 11 1.60 2.78 9 4 4 4 6 ن

% 22.2 14.8 14.8 14.8 33.3 

( في جيلُف Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 9

 اللصحرة.الؼالب باالزخباعاث 

 12 1.45 2.78 8 3 7 5 4 ن

% 14.8 18.5 25.9 11.1 29.6 

( في Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 17

 الحصٌى غلى بُاهاث غً الؼالب.

 13 1.59 2.70 10 2 7 2 6 ن

% 22.2 7.4 25.9 7.4 37.0 

( في ئصاعة Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 11

 لها مؼ الؼالب.اإلالفاث وجباص

 14 1.27 2.67 7 4 9 5 2 ن

% 7.4 18.5 33.3 14.8 25.9 

( في Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 18

 ؤلاقغاف غلى الؼالب ومخابػتهم.

 15 1.25 2.59 7 6 6 7 1 ن

% 3.7 25.9 22.2 22.2 25.9 

ـ Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 1 ( في جضَع

 الضعاؾُت بكيل جؼامني. اإلالغعاث

 16 1.28 2.48 8 6 7 4 2 ن

% 7.4 14.8 25.9 22.2 29.6 

 لألؾئلت مً زالٌ هظام بالن بىعص  8
ً
وص ىء بىيا

ُ
أ

 (.Blackboardبالن بىعص )

 17 1.34 2.41 9 7 4 5 2 ن

% 7.4 18.5 14.8 25.9 33.3 

 18 1.5 2.37 12 3 6 2 4 ن أؾخسضم زضمت ألاعقفت في الىظام. 16

% 14.8 7.4 22.2 11.1 44.4 

( لخدلُم Blackboardأؾخسضم هظام بالن بىعص ) 10

 الخفاغل مؼ الؼالب مً زالٌ اإلاىخضًاث.

 19 1.39 2.33 11 4 7 2 3 ن

% 11.1 7.4 25.9 14.8 40.7 

( الؾخؼالع Blackboardأؾخػحن بىظام بالن بىعص ) 12

 أعاء الؼالب.

 20 1.32 2.30 11 4 7 3 2 ن

% 7.4 11.1 25.9 14.8 40.7 

( Audio Conferencingأؾخسضم اإلاداصزت الصىجُت ) 14

( للىلاف مؼ Blackboardفي هظام بالن بىعص )

 الؼالب

 21 0.68 1.33 21 3 3 - - ن

% - - 11.1 11.1 77.8 

13 

 

 

( في هظام بالن Chattingأؾخسضم غغفت اإلاداصزت )

 ( للىلاف مؼ الؼالبBlackboardبىعص )

 

 22 0.59 1.26 22 3 2 - - ن

% - - 7.4 11.1 81.5 

أجىاصل مؼ الؼالب مً زالٌ مإجمغاث الفُضًى  15

(Audio Conferencing في هظام بالن بىعص )

(Blackboard) 

 23 0.48 1.19 23 3 1 - - ن

% - - 3.7 11.1 85.2 

 0.92 2.74 اإلاخىؾؽ الػام
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 هبحرة بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الؿابلت الىخاةج مً ًخطح     

ـ َُئت أغظاء اؾخسضام أهماغ مً ؾخت غلى  اإلالً بجامػت الخضَع

اض ؾػىص  بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة لىظام بالٍغ

(Blackboard) والتي( 7 ،21 ،3 ،6 ،2) عكم الػباعاث في جخمثل أبغػَا 

  جغجُبها جم
ً
 .غليها الضعاؾت أفغاص مىافلت خؿب جىاػلُا

خطح      غلى مخىؾؼت بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ٍو

ـ َُئت أغظاء اؾخسضام أهماغ مً حؿػت  ؾػىص اإلالً بجامػت الخضَع

اض  أبغػَا (Blackboard) بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة لىظام بالٍغ

  جغجُبها جم والتي( 22 ،20 ،23 ،4 ،5) عكم ثالػباعا في جخمثل
ً
 جىاػلُا

 .غليها الضعاؾت أفغاص مىافلت خؿب

 طػُفت بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ًخطح هما     

ـ َُئت أغظاء اؾخسضام أهماغ مً ؾخت غلى  اإلالً بجامػت الخضَع

اض ؾػىص  بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة لىظام بالٍغ

(Blackboard) (10 ،16 ،8 ،1 ،18) عكم اعاثــالػب يـــف لــجخمث اـــغػَـــأب 

  جغجُبها جم والتي
ً
 .غليها الضعاؾت أفغاص مىافلت خؿب جىاػلُا

خطح      غلى مىػضمت بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ٍو

ـ َُئت أغظاء اؾخسضام أهماغ مً زالزت  ؾػىص اإلالً بجامػت الخضَع

اض  جخمثل (Blackboard) بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم صاعةئ لىظام بالٍغ

  جغجُبها جم والتي( 14 ،13 ،15) عكم الػباعاث في
ً
 مىافلت خؿب جصاغضًا

 .مىػضمت بضعحت غليها الضعاؾت أفغاص

ـ َُئت أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث ما: " الثاوي الؿإاٌ  بجامػت الخضَع

اض ؾػىص اإلالً  بالن ؤلالىترووي الخػلم عةئصا هظام اؾخسضام في بالٍغ

 ؟"(Blackboard) بىعص

ـ َُئت أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث غلى للخػغف       بجامػت الخضَع

اض ؾػىص اإلالً  بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في بالٍغ

ت واليؿب الخىغاعاث خؿاب جم (Blackboard) بىعص  واإلاخىؾؼاث اإلائٍى

تا والاهدغافاث الحؿابُت  غلى الضعاؾت أفغاص الؾخجاباث والغجب إلاػُاٍع

ٌ  ًىضحها هما الىخاةج وحاءث اإلادىع  غباعاث  :الخالي الجضو

 5 جدول 

  مرجبت املحور  عباراث على الدراست أفراد استجاباث
 
 املوافقت متوسطاث حسب جىازليا

رقم 

 العبارة

املتوسط  درجت لاستجابت التكرار العبارة

 الحسابي

لاهحراف 

 اري املعي

 الرجبت

اليسبت 

% 

عاليت 

 
 
 جدا

 مىعدمت ضعيفت متوسطت عاليت

ـ. 11 س ي غلى أغظاء َُئت الخضَع اصة الػبء الخضَع  1 0.82 4.30 - - 6 7 14 ن ٍػ

% 51.9 25.9 22.2 - - 

هضعة جىافغ اإلاسخصحن في الخصمُم الخػلُمي  18

 الغكمي.

 2 0.87 4.07 - 1 6 10 10 ن

% 37.0 37.0 22.2 3.7 - 

غضم جىاؾب أغضاص أحهؼة الحاؾب مؼ أغضاص  17

 الؼالب.

 3 1.11 3.93 1 2 5 9 10 ن

% 37.0 33.3 18.5 7.4 3.7 

 4 0.63 3.63 - - 12 13 2 ن بؽء الاجصاٌ بكبىت ؤلاهترهذ. 7

% 7.4 48.1 44.4 - - 

غضم جمىً أغظاء َُئت الخضَعـ مً مهاعاث  14

 (.Blackboardام بالن بىعص )اؾخسضام هظ

 5 1.12 3.59 1 4 6 10 6 ن

% 22.2 37.0 22.2 14.8 3.7 

الخيلفت الػالُت في جصمُم وئهخاج اإلاىاص الخػلُمُت  15

 الغكمُت.

 6 1.25 3.56 2 4 5 9 7 ن

% 25.9 33.3 18.5 14.8 7.4 

م في هظام بالن  16 صػىبت جؼبُم أؾالُب الخلٍى

 (.Blackboardبىعص )

 7 1.12 3.52 2 1 11 7 6 ن

% 22.2 25.9 40.7 3.7 7.4 

ت بالخػلم ؤلالىترووي  19 غضم وحىص بغامج جىغٍى

 (Blackboardوهظام بالن بىعص )

 8 1.19 3.48 3 2 5 13 4 ن

% 14.8 48.1 18.5 7.4 11.1 

ت ألغظاء َُئت  10 كلت الحىافؼ اإلااصًت واإلاػىٍى

ـ الظًً  ٌؿخسضمىن هظام بالن بىعص الخضَع

(Blackboard.) 

 9 1.28 3.41 3 4 4 11 5 ن

% 18.5 40.7 14.8 14.8 11.1 

طػف الضغم الفني لىظام بالن بىعص  1

(Blackboard.) 

 10 1.15 3.37 2 4 7 10 4 ن

% 14.8 37.0 25.9 14.8 7.4 

ت البيُت الخدخُت اإلاػلىماجُت. 9  11 1.27 3.33 2 5 9 4 7 ن الىلص في حاٍَؼ

% 25.9 14.8 33.3 18.5 7.4 

هلص الصُاهت الضوعٍت إلاػامل الحاؾب  3

 والخجهحزاث.

 12 1.27 3.33 3 3 9 6 6 ن

% 22.2 22.2 33.3 11.1 11.1 

صػىبت الخػامل مؼ هظام بالن بىعص  6

(Blackboard.) 

 13 1.31 3.22 4 3 8 7 5 ن

% 18.5 25.9 29.6 11.1 14.8 
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ـ بفاةضة  2 طػف كىاغت أغظاء َُئت الخضَع

 (.Blackboardاؾخسضام هظام بالن بىعص )

 14 1.31 3.22 4 3 8 7 5 ن

% 18.5 25.9 29.6 11.1 14.8 

ب أغظاء َُئت الخضَعـ غلى جىظُف  5 كلت جضٍع

( في الػملُت Blackboardهظام بالن بىعص )

 الخػلُمُت.

 15 1.44 3.19 5 4 5 7 6 ن

% 22.2 25.9 18.5 14.8 18.5 

ـ بالحاؾب  20 طػف زلفُت أغظاء َُئت الخضَع

 آلالي.

 16 1.19 3.04 4 4 8 9 2 ن

% 7.4 33.3 29.6 14.8 14.8 

ـ الؿلبُت هدى  13 اججاَاث أغظاء َُئت الخضَع

 اؾخسضام الحاؾب والخػلم ؤلالىترووي.

 17 1.19 3.04 4 4 8 9 2 ن

% 7.4 33.3 29.6 14.8 14.8 

هضعة البرامج الخػلُمُت اإلاخىافلت مؼ هظام بالن  4

 (.Blackboardبىعص )

 18 1.19 3.04 3 5 11 4 4 ن

% 14.8 14.8 40.7 18.5 11.1 

كصىع الخضماث التي ًلضمها هظام بالن بىعص  12

(Blackboard.) 

 19 0.94 2.96 1 8 10 7 1 ن

% 3.7 25.9 37.0 29.6 3.7 

اعجفاع جيلفت الاجصاٌ بكبىت ؤلاهترهذ زاعج هؼاق  8

 قبىت الجامػت.

 20 1.16 2.52 6 8 7 5 1 ن

% 3.7 18.5 25.9 29.6 22.2 

 0.70 3.39 اإلاخىؾؽ الػام

  هبحرة بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ًخطح       
ً
 حضا

ـ ئتَُ أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث واخض غلى  اإلالً بجامػت الخضَع

اض ؾػىص  بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في بالٍغ

(Blackboard) اصة" وهى( 11) عكم الػباعة في جخمثل س ي الػبء ٍػ  الخضَع

ـ َُئت أغظاء غلى  (.5 مً 4.30) بمخىؾؽ"  الخضَع

 ةهبحر  بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ًخطح هما      

ـ َُئت أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث مً زماهُت غلى  بجامػت الخضَع

اض ؾػىص اإلالً  بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في بالٍغ

 ،14 ،7 ،17 ،18) عكم الػباعاث في جخمثل أبغػَا (Blackboard) بىعص

  جغجُبها جم والتي( 15
ً
 .غليها الضعاؾت أفغاص مىافلت خؿب جىاػلُا

خطح        مخىؾؼت بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ٍو

ـ َُئت أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث مً غكغ اخض غلى  بجامػت الخضَع

اض ؾػىص اإلالً  بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في بالٍغ

( 2 ،6 ،3 ،9 ،1) عكم الػباعاث في جخمثل أبغػَا (Blackboard) بىعص

  بهاجغجُ جم والتي
ً
 .غليها الضعاؾت أفغاص مىافلت خؿب جىاػلُا

 غلى طػُفت بضعحت مىافلىن  الضعاؾت أفغاص أن الىخاةج مً ًخطح هما 

ـ َُئت أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث مً واخض  اإلالً بجامػت الخضَع

اض ؾػىص  بىعص بالن ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في بالٍغ

(Blackboard) الاجصاٌ جيلفت اعجفاع" وهى( 8) عكم اعةالػب في جخمثل 

 (.5 مً 2.52) بمخىؾؽ"  الجامػت قبىت هؼاق زاعج ؤلاهترهذ بكبىت

 توصياثال. 7

 َُئت أغظاء جىاحه التي اإلاػىكاث مً للحض اإلاىاؾبت الؿبل وطؼ -

ـ اض ؾػىص اإلالً بجامػت الخضَع  الخػلم ئصاعة هظام اؾخسضام في بالٍغ

ىحض غامت جىصُت فهظٍ جدظف) (Blackboard) بىعص بالن ؤلالىترووي  ٍو

 (.بػضَا الخالُت في منها أهثر

 بجامػت الغكمي الخػلُمي الخصمُم في اإلاسخصحن جىفحر غلى الػمل -

اض ؾػىص اإلالً  .بالٍغ

 الؼالب أغضاص مؼ ًدىاؾب بما الحاؾب أحهؼة جىفحر غلى الػمل -

اض ؾػىص اإلالً بجامػت  .بالٍغ

 بجامػت ؤلاهترهذ بكبىت الاجصاٌ بؽء لتمكي مػالجت غلى الػمل -

اض ؾػىص اإلالً  .بالٍغ

ب غلى الػمل - ـ َُئت أغظاء جضٍع  هظام اؾخسضام مهاعاث غلى الخضَع

 (Blackboard)  بىعص بالن

 اإلاىاص وئهخاج جصمُم في الػالُت الخيلفت لخللُل اإلاىاؾبت الؿبل وطؼ -

 .الغكمُت الخػلُمُت

 (Blackboard) بىعص بالن لىظام يالفن الضغم جىفحر غلى الػمل -

اض ؾػىص اإلالً بجامػت  .بالٍغ

ؼ غلى الػمل - ـ َُئت أغظاء كىاغت حػٍؼ  ؾػىص اإلالً بجامػت الخضَع

اض  (Blackboard)  بىعص بالن هظام اؾخسضام بفاةضة بالٍغ

 
ً
 :الضعاؾت ملترخاث: زالثا

 تاإلاؿخسضم ؤلالىترووي الخػلم ئصاعة أهظمت مسخلف بحن ملاعهاث غمل

 بالجامػاث ملاعهتها مؿخىي  غلى وهظلً اإلاملىت حامػاث مؿخىي  غلى

 .الػاإلاُت

 َُئت أغظاء لضي ؤلالىترووي الخػلُمي الخصمُم مهاعاث جىافغ مضي

ـ اض ؾػىص اإلالً حامػت في الخضَع  .بالٍغ

 اإلالً حامػت في ؤلالىتروهُت الخػلُمُت للملغعاث جدلُلُت صعاؾاث ئحغاء

اض ؾػىص  .بالٍغ

 عاملراج

 املراجع العربيتأ. 

اإلاغهؼ الىػني للخػلم ؤلالىترووي والخػلُم غً بػض. جم اؾترحاغه في  [1]

 ٌ غلى الغابؽ12/4/1432

http://www.elc.edu.sa/jusur_advanced.php 

م 1425الضوؾغي، عاقض خماص ) [2] التربىي الحضًث. ٌ(.اللُاؽ والخلٍى

 غّمان: صاع الفىغ لليكغ والخىػَؼ.

خىن، خؿً خؿحن ) [3] م(.الخػلُم ؤلالىترووي، اإلافهىم، 2005ٍػ

اض: الضاع الصىلخُت للتربُت.  اللظاًا، الخؼبُم، الخلُُم. الٍغ

http://www.elc.edu.sa/jusur_advanced.php
http://www.elc.edu.sa/jusur_advanced.php
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ٌ غلى 3/4/1432ترحاغه في مىكؼ حامػت اإلالً فُصل. جم اؾ [4]

-http://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Development/Eالغابؽ 

LearningUnit/Pages/about-blackboard.aspx 

. )جغحمت غلي ؤلالىتروويم(. اؾتراجُجُاث الخػلم 2005الخان، بضع ) [5]

لخُجي(. خلب: قػاع لليكغ اإلاىؾىي، وؾالم الىاةلي، ومنى ا

 .والػلىم
غ جلىُت الخػلُم في اإلاملىت  ھ(.1420الصالح، بضع غبض هللا ) [6] جؼٍى

الػغبُت الؿػىصًت في طىء الاججاَاث اإلاػاصغة في اإلاجاٌ. بدث 

 ملضم للجىت جىىىلىحُا الخػلُم واإلاػلىماث، حامػت اإلالً ؾػىص.

ٌ غلى الغابؽ 13/4/1432جم اؾترحاغه في 

http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=195720  

جىىىلىحُا الخػلُم والخػلُم  م(.2004ؾالم، أخمض مدمض ) [7]

اض: مىخبت الغقض.  ؤلالىترووي. الٍغ

باث الخػلُم ؤلالىترووي: الػل م(.2005غُاصاث، ًىؾف أخمض ) [8]

ت واحخماغُت.  والخدضًاث والحلٌى اإلالترخت. مجلت صعاؾاث جغبٍى

 (.3اإلاجلض الحاصي غكغ.)

 م(.2004الضاًل، ؾػض غبض الغخمً؛ وؾالمه، غبض الحافظ مدمض ) [9]

جي. اض: صاع الخٍغ  مضزل ئلى جىىىلىحُا الخػلُم. الٍغ

اإلاضعؾت ؤلالىتروهُت وأصواع  م(.2004الخىصعي، غىض خؿحن ) [10]

اض: مىخبت الغقض.خض  ًثت للمػلم. الٍغ

الخػلُم واإلاضعؾت  م(.2007) غامغ، ػاعق غبض الغؤوف. [11]

 ؤلالىتروهُت. اللاَغة: صاع السحاب لليكغ والخىػَؼ.

  م(.2007اؾخِخُت، صالٌ ملحـ؛ وؾغخان، غمغ مىس ى )[12] 

 جىىىلىحُا الخػلُم والخػلم ؤلالىترووي. غّمان: صاع واةل لليكغ.

م(.أهظمت ئصاعة اإلالغعاث في 2005) ػمىصي، ؾػُض مدمض.ال [13]

ت  مإؾؿاث الخػلُم الػالي، في الخػلُم غً بػض بحن الىظٍغ

والخؼبُم. أماهت لجىت مؿئىلي الخػلُم غً بػض بجامػاث 

ذ.  ومإؾؿاث الخػلُم الػالي لضٌو الخلُج الػغبي. اليٍى

؛ وصؾىقي، الغبُعي، الؿُض مدمىص؛ والجىضي، غاصٌ الؿُض مدمض [14]

ؼ ئبغاَُم.) الخػلُم  م(.2004أخمض أخمض؛ والجبحري، غبض الػٍؼ

اض: مؼابؼ الحمُض ي.  غً بػض وجلىُاجه في ألالفُت الثالثت. الٍغ

 ٌ غلى الغابؽ18/4/1432ترحاغه في جم اؾ (Blackboard) مىكؼ [15]

http://www.blackboard.com/ 

م(.مىظىمت الخػلُم غبر الكبياث. 2005غبض الحمُض، مدمض )[16] 

 اللاَغة: غالم الىخب.

ب ؤلالىترووي. جم اؾترحاغه في  [17] ٌ 10/4/1432مغهؼ الخػلُم والخضٍع

 http://www.elearning.edu.saغلى الغابؽ 

ا غبض هللا. [18] اججاَاث الؼالب هدى ججغبت  م(.2006) الؼامل، ػهٍغ

ب الخػلُم ؤلا لىترووي في اإلاإؾؿت الػامت للخػلُم الفني والخضٍع

اض. مجلت حامػت اإلالً  اإلانهي والجامػت الػغبُت اإلافخىخت بالٍغ

ت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت.  (.18) ؾػىص: الػلىم التربٍى

أَمُت واؾخسضام الخػلُم  ٌ(.1428الؿفُاوي، مها غمغ ) [19]

اطُاث باإلاغخلت الثا ت مً وحهت هظغ ؤلالىترووي في جضَعـ الٍغ هٍى

اث، في اإلاضاعؽ الحيىمُت وألاَلُت.  اإلاػلماث واإلاكغفاث التربٍى

ـ، ولُت  عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة. كؿم اإلاىاهج وػغق الخضَع

 التربُت، حامػت أم اللغي: مىت اإلاىغمت.

مضي جىافغ مهاعاث اؾخسضام هظام  ٌ(.1430) الػجزي، غاهم. [20]

(WebCTلضي أغظاء َُئت الخ ) ًضَعـ بجامػت اإلالً فُصل م

م. عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة. ولُت التربُت، حامػت  وحهت هظَغ

اض.  اإلالً ؾػىص: الٍغ

مً اإلاضوهاث ئلى هظام الخػلُم  ٌ(.1430الخلُفت، َىض ؾلُمان )[21] 

حؿىع. اإلاإجمغ الضولي ألاٌو للخػلم ؤلالىترووي والخػلُم غً بػض 

اض.ٌ.ال21/3/1430-19زالٌ الفترة   ٍغ

ٌ غلى 1423/ 10/6رحاغه في مىكؼ حامػت اإلالً ؾػىص. جم اؾت[22] 

 الغابؽ

http://ksu.edu.sa/AboutKSU/Pages/Factsandstatistics.aspx 
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EVALUATION OF THE EXPERIENCE OF 

THE KING SAUD UNIVERSITY IN THE USE 

OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF E-

LEARNING BLACKBOARD 

SAMAR F. ALDESAMANY          ABDULRAHMAN S. ALAMER 

King Saud University                           
 

ABSTRACT_ The aim of the current study to the evaluation of the experience of the King Saud 

University in the use of the system of management of e-learning Blackboard from the point of view 

of the members of the faculty, identified the objectives of the study are as follows:- the identification 

of patterns of use of members of the teaching staff at King Saud University in Riyadh the system of 

the administration of e-learning - Blackboard, - Disclosure of the constraints faced by members of 

the teaching staff at King Saud University in Riyadh in the use of the system of management of e-

learning Blackboard, and followed the study descriptive approach, and appointed by the final of 

(27) a member of the teaching staff and used the AVHRR data collection tool needed to answer the 

questions of the study. The most clear of the results of the study that the members of the study agree 

to a large extent on the six of the patterns of use of members of the teaching staff of the system of the 

administration of e-learning Blackboard, and that the members of the study agree very largely on 

one of the constraints faced by members of the teaching staff at King Saud University in Riyadh in 

the use of the system of management of e-learning Blackboard, and in the light of the results of the 

study recommended a researcher with a set of recommendations, including: action to provide 

specialists in design digital education at King Saud University in Riyadh, action to deal with the 

problem of slow internet connection at King Saud University in Riyadh. 

KEYWORDS: System, e-learning management, Blackboard, Blackboard. 

 

 

 


