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اٌغالة ِؼٍٍّ اٌٍغخ اإلجنٍُضَخ دلهبَ ٔظبَ اٌجالن ثىسد يف والغ اعتخذاَ 
ربِؼخ ادلٍه خبٌذ

د. أمحذ ػبعف ػجذاٌشمحٓ اٌشهشٌ
أعتبر ادلٕبهذ و عشق تذسَظ اٌٍغخ اإلجنٍُضَخ ادلغبػذ

خبٌذ ادلٍه ربِؼخ –وٍُخ اٌرتثُخ 
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واقع استخدام الطالب معلمي اللغة اإلصلليزية دلهام نظام البالك بورد يف جامعة ادللك خالد
 د. أمحد عاطف عبدالرمحن الشهري

الدراسة مستخلص
كاقع استخداـ الطبلب معلمي اللغة اإل٧تليزية لنظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين )ببلؾ بورد( يف   ىدفت الدراسة معرفة 

( طالبنا من طبلب برانمج ُٓكلية الًتبية ّتامعة ا١تلك خالد، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، كبلغ عدد ا١تشاركُت )
ق(ػ. ك كانت أداة الدراسة ُّْٕ/ُّْٔبلؿ العاـ اٞتامعي )الدبلـو العاـ يف الًتبية  كا١تختصُت يف اللغة اإل٧تليزية خ

( فقرة. كخلصت الدراسة إُف قائمة اب١تهاـ يتيحها نظاـ الببلؾ بورد مصنفة ْتسب االستخداـ إُف ِٔاستبانة مكونة من)
، كمتوسط، كاندر(. من ا١تهاـ اليت حظيت ابالستخداـ الدائم: االطبلع على إعبل انت، ثبلث فئات )استخداـ عاؿو

كتنبيهات، ك٤تتول، كدرجات ا١تقرر. إضافة إُف تسليم الواجبات. أما أىم ا١تهاـ اليت حظيت ابالستخداـ ا١تتوسط فكانت 
االطبلع على توصيف، ك٥تطط، كمصطلحات ا١تقرر، كاالطبلع على معلومات أستاذ ا١تقرر، كا١تشاركة يف منتدل ا١تقرر، 

ك استبلـ الرسائل. أما أبرز ا١تهاـ اليت حظيت ابالستخداـ النادر فكانت إنشاء  كأداء االختبارات اإللكًتكنية، كإرساؿ
 ا١تدكانت ك اليوميات ك ا١تشاركة من خبل٢تا، ك استخداـ التقوًن ك دفًت العناكين.

 الكلمات ا١تفتاحية: الطالب ا١تعلم، تعليم اللغة اال٧تليزية، نظاـ الببلؾ بورد
The Reality of EFL Student Teachers' Use of LMS (Blackboard) at 

King Khalid University 

Abstract 

This study aimed at identifying  the reality of EFL student teachers' use of LMS 

(Blackboard) at King Khalid University, Faculty of Education. The study followed a 

descriptive approach, and the participants were 51 EFL student teachers who were 

enrolled in the General Educational Diploma Program during the academic year 

2015/2016. Whereas the study tool was a questionnaire composed of 26 items. The 

study showed that the use of Blackboard functions can be classified into three categories 

(high use, average and rare). Of the tasks that were used frequently; viewing course 

content, alerts, announcements and marks and delivering assignments. Of the tasks that 

received an average use; viewing course description, outline and terminologies and 

course teacher information, participating in the course forum, completing e-exams, and 

sending/receiving messages. Of the tasks that were used rarely; creating blogs and 

diaries and participating through them, and the use of calendar and address book. 

Keywords: EFL student teachers, English language teaching, Blackboard 
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:مقدمة
ظهر جلينا يف اآلكنة األخَتة االىتماـ بدمج التقنية يف التعليم من قبل ا١تؤسسات الًتبوية، ذلك أهنا أسهمت يف  

ا١تشاكل اليت تعاين منها العملية التعليمية، كمنها: تزايد عدد الطبلب، كالنقص يف عدد ا١تدرسُت  إ٬تاد حلوؿ لبعض
كا١تدربُت كخصوصا يف بعض التخصصات النادرة. كليس ا٢تدؼ من االىتماـ ابلتقنية يف التعليم إ٬تاد اٟتلوؿ لبعض 

ها لطرائق كاسًتاتيجيات التدريس كأنشطة ا١تشاكل فحسب، بل تتخطى ذلك إُف تسهيل عميلة التعلم من خبلؿ دعم
 التعلم كعملية التقوًن.

،  كخصوصنا بعد ظهور الشبكات كلقد تطورت تقنيات التعليم بشكلو متسارع إُف أف كصلت إُف ما نراه اليـو
من خبلؿ الشاشات  كاألجهزة ا١تتنقلة كالذكية. فقد كانت عمليات التعلم يف بدايتها تقتصر على عرض ا١تادة العلمية

كأجهزة العرض كحفظها على األقراص الصلبة كا١ترنة كا١تمغنطة. مث تطورت إُف استبلـ اتول التعليمي كالواجبات من 
خبلؿ الربيد اإللكًتكين كتسليمها، كخصوصنا عند ظهور الشبكات كعلى رأسها اإلنًتنت. بيد أهنا تزايدت عمليات 

إُف بث أكرب قدرو ٦تكن من اتول، كأصبحت اٟتاجة ملحة إُف تنظيم أكثر إلدارة عمليات التعليم كالتعلم كزادت اٟتاجة 
 Learning Management Systemsالتعلم يف ا١تؤسسات التعليمية، كابلتاِف ظهر ما يسمى أبنظمة إدارة التعلم 

(LMS)ٞتهد يف سبيل ذلك، كحظي التعلم كاليت سهَّلت بشكلو كبَتو جدنا تقدًن التعلم كإدارتو، ككفًٌرت الوقت كا
بدعمو ىائل من اٟتكومات كا١تؤسسات كالشركات، كبرزت أعداد ىائلة من الدراسات اليت  E-learningاإللكًتكين  

، كقد Blackboardتناكلتو ابلبحث ك التطوير. كمن ىذه األنظمة اليت ٘تيزت إبدارة عمليات التعلم نظاـ الببلؾ بورد 
ك خالد نظامنا أساسينا إلدارة التعلم اإللكًتكين يف كلياهتا.اعتمدتو جامعة ا١تل

 يف البداية ككانت التعليم، يف اٟتديثة التقنية من استفادت اليت اجملاالت أكائل من اإل٧تليزية اللغة تعليم ٣تاؿ كيعد       
 اللغات، تعليم  كفاءة رفع يف همتأس اليت ا١تتعددة إبمكاانتو اٟتاسوب ظهر عندما ا١تاضي القرف من الثمانينيات أكاخر

 البحوث تلك كتناكلت. التعليم يف كفوائده اٟتاسوب تناكلت اليت كالدراسات البحوث بتعدد التارٮتية اٟتقبة تلك كاتسمت
 كالفيديو،  كالصورة، كالصوت، النصوص، كربامج كأ٫تيتو العجيب اٞتهاز ىذا جزئيات لكل الدقيقة التفصيبلت أيضنا

 CALL (Computer Assisted Language مصطلح حينذاؾ كبرز. كغَتىا ا١تد٣تة كاألقراص ١تتعددة،ا كالوسائط
Learning)، اللغات تعليم بشأف ا١تهتمُت لدل كاسعان  قبوالن  الفكرة ىذه كالقت اٟتاسوب، ٔتساعدة التدريس كيعٍت. 

 ظهرت ك تطبيقاتو، توسعت ك اٟتاسوب، ةأ٫تي من زادت كاليت الشبكات ك اإلنًتنت ثورة ذلك بعد حدثت مث        
٣تاؿ من جزءنا اٟتاسوب كأصبح. كاٟتوار اادثة كغرؼ كا١تدكانت، كا١تنتدايت، اإللكًتكين، كالربيد أخرل تعليمية كسائط
 بكات،الش ك التكنولوجيا، كسائل اندماج أدل ك. للتعلم ا١تكانية ك الزمانية القيود خبللو من تبلشت ك اإللكًتكين التعلم

 (.Ushida, 2005:51) األجنبية اللغات تدريس طرؽ يف ثورة إحداث إُف اإلنًتنت ك
 : الدراسة مشكلة

يعد التعلم اإللكًتكين جزءنا ال يتجزأ من أم مؤسسة جامعية، كقد كعت جامعة ا١تلك خالد ذلك مبكرنا، كوهنا
( كلية، كذلك قبل دمج بعض الكليات، كضم ٔٓ) ات قاربكعددنا من الفركع كالكلي تضم أعدادنا كبَتة من الطبلب،

فقامت إبنشاء مركز للتعلم اإللكًتكين يف بداايت أتسيسها، مث تطور إُف عمادة للتعلم اإللكًتكين يف  ،أخرل ٞتامعة بيشة
تعلم، فكاف فمؤسسة هبذا اٟتجم ْتاجةو إُف نظاـ للتعلم اإللكًتكين تدير ك تسهل من خبللو عمليات ال ،ق(ُِْٔعاـ )

ك ٢تذا النظاـ عدد من ا١تميزات سَتد ذكرىا  ( للقياـ هبذه ا١تهمة،Blackboardأف اعتمدت على نظاـ الببلؾ بورد )
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الحقا. كقد تعددت أدكات ىذا النظاـ كتعددت الدراسات اليت أشادت هبا كأظهرت فعاليتها يف التعلم كالتحصيل. فقد 
بلؾ بورد يسهل الوصوؿ للمادة العلمية، ك يتيحها على مدار األربع ك العشرين أثبتت عديده من الدراسات أف نظاـ الب

ساعة. كما أنو يتيح تبادؿ اآلراء من خبلؿ ا١تنتدل كلوحة النقاش كيتميز بعددو من ا٠تصائص التفاعلية، كما بينت ذلك 
إُف أف بعض مكوانت  Alharbi( َُِٓ. كما أشار اٟتري )Heirdsfield et al (2011)دراسة ىَتدزفيلد كآخركف 
كاف ٢تا أثره إ٬تايه على تطوير Wikis، كالويكي Blogs، ك ا١تدكانت Discussion Boardsالنظاـ كلوحات النقاش 

مهارات القراءة كالكتابة لدل طبلب اللغة اإل٧تليزية، كما أف أدكات ا١تقرر اإللكًتكين تدعم ك تشجع تفاعل الطبلب. 
أف النظاـ كاف  Alturki, Aldraiweesh and Athabaska( َُِٔدريويش كأحابسكا )كأكدت دراسة الًتكي كال

لو دكر مهم يف تسهيل الوصوؿ إُف ا١تقرر كاتول. كلنظاـ الببلؾ بورد دكر مهم يف زايدة الدافعية للتعلم، كىذا ما أكدتو 
أثبتت دراسات أ٫تية نظاـ . أما يف جانب التحصيل، فقد Mohsen & Shafeeq (2014)دراسة ٤تسن ك شفيق 

(. َُُِكدراسة اٞتراح ) Hussein (2016)الببلؾ بورد يف زايدة التحصيل لدل الطبلب كمنها: دراسة حسُت 
كقد الحظ الباحث من خبلؿ استخدامو للنظاـ تركيز معظم الطبلب على استخدامو يف االطبلع على ٤تتول        

قي ا١تهاـ األخرل اليت يتيحها النظاـ كمنها: ا١تشاركة يف منتدل ا١تقرر، كإرساؿ ا١تقرر ك الواجبات كالدرجات، كإ٫تاؿ اب
الرسائل، كإ٫تاؿ شبو حـ للمدكانت  كا١تشاركة من خبل٢تا. كمن ىنا أتت ىذه الدراسة للكشف عن كاقع استخداـ 

 الطبلب ٢تذه ا١تهاـ ك األدكات اليت يوفرىا النظاـ.
 : الدراسة سؤال

 اإلجابة عن السؤاؿ التاِف: سعت الدراسة إُف
ما كاقع استخداـ الطبلب معلمي اللغة اإل٧تليزية ١تهاـ نظاـ الببلؾ بورد يف جامعة ا١تلك خالد؟ 

 : الدراسة أىداف
 ىدفت الدراسة اٟتالية إُف:

. تعرؼ ا١تهاـ ك األدكات اليت يقدمها نظاـ الببلؾ بورد للطبلب.ُ
 قبل الطبلب. . تعرؼ كاقع استخداـ ىذه ا١تهاـ منِ
 . تعرؼ ا١تهاـ اليت ٖتظى بتفعيل الطبلب ٢تا.ّ
 . تعرؼ ا١تهاـ اليت يعزؼ الطبلب عن استخدامها.ْ

 : الدراسة أمهية
اليت سعت إُف تعرؼ كاقع استخداـ الطبلب معلمي اللغة اإل٧تليزية لنظاـ  –على حد علم الباحث  –. الدراسة األكُف ُ

الببلؾ بورد.
ٟتالية مؤشرنا للمسؤكلُت ابٞتامعة ك خصوصنا عمادة التعلم اإللكًتكين عن مدل االستفادة من نظاـ. تعطي الدراسة اِ

الببلؾ بورد.
. سعت الدراسة لتقدًن توصيات تتعلق بسبل االستفادة القصول من أدكات نظاـ الببلؾ بورد.ّ

 : الدراسة حدود
كين الببلؾ بورد كاستخداماتو لطبلب الدبلـو العاـ يف الًتبية اٟتدكد ا١توضوعية: مهاـ نظاـ إدارة التعلم اإللكًت       

ا١تختصُت يف اللغة اال٧تليزية.
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اٟتدكد ا١تكانية كالزمانية: طبقت الدراسة على طبلب برانمج الدبلـو الًتبوم العاـ ا١تتخصصُت يف اللغة اإل٧تليزية  
ق(.ُّْٕ/ُّْٔالثاين للعاـ اٞتامعي )بكلية الًتبية يف جامعة ا١تلك خالد خبلؿ الفصل الدراسي 

 : الدراسة مصطلحات
 Learning Management Systems: ىػػػو أحػػػد أنظمػػػة إدارة الػػػتعلم Blackboardنظػػػاـ الػػػببلؾ بػػػورد      

(LMS)  قامػػػت بتطػػػويره شػػػركة بػػػبلؾ بػػػوردBlackboard كا١تكػػػوانت الػػػيت تسػػػهل عمليػػػة ،  ك٭تػػػوم عػػػددنا مػػػن األدكات
 (َُِٓ، Masinoماسينو  ىػ؛ُّْٔـ؛ السدحاف، َُِِـ؛ العمرك، َُُِـ؛ الغامدم، ََِٓصاٌف، التعلم. )
الطبلب معلمو اللغة اإل٧تليزية: ىم الطبلب ا١تتخصصوف يف اللغػة اإل٧تليزيػة الػذين يدرسػوف بػرانمج الػدبلـو العػاـ يف       

يف مهنة التدريس.الًتبية يف كلية الًتبية ّتامعة ا١تلك خالد ك يتوقع بعد ٗترجهم ا٩تراطهم 
:النظري اإلطار
 اإللكًتوين التعلم

ظهػػػر الػػػتعلم اإللكػػػًتكين نتيجػػػة لػػػبعض العوامػػػل مثػػػل: تزايػػػد عػػػدد الطػػػبلب، كالػػػنقص يف عػػػدد ا١تدرسػػػُت كا١تػػػدربُت          
ين منهػا ا١تؤىلُت كخصوصنا يف بعض التخصصات النادرة، فقػد جػاء الػتعلم اإللكػًتكين ليحػل جزئينػا بعػض ا١تشػاكل الػيت يعػا

( عػػددنا مػػن ىػػذه العوامػػل كالظػػركؼ الػػيت سػػاعدت يف بػػركز ِّ، ََِٗالتعلػػيم التقليػػدم. كقػػد ٠تػػص البػػاتع  كعبػػدا١توُف )
التعلم اإللكًتكين ك توسع ٣تالو كمن ذلك:

 زايدة عدد ا١تتعلمُت. .1
 عدـ مراعاة الفركؽ الفردية كما ٭تدث يف التعلم التقليدم أحياانن. .2
 ك ا١تدربُت ا١تؤىلُت، كخصوصنا يف بعض التخصصات النادرة.العجز يف عدد ا١تعلمُت .3
 تطورات التكنولوجيا ك اقتحامها ٚتيع اجملاالت، كخصوصان اإلنًتنت. .4
 تلبية بعض احتياجات أفراد اجملتمع ٦تن ال تسمح ٢تم ظركفهم ابٞتلوس على مقاعد الدراسة. .5
، كالدكرايت، كا١توسوعات، كا١تواقع التعليمية.اٟتاجة للتعليم عن بعد، كتطور أدكاتو كالكتب اإللكًتكنية .6

( مصطلح التعلم اإللكًتكين أنَّو منظومة تعليمية لتقدًن الربامج التعليمية كالتدريبية ّ، ََِٗكيعرؼ ساَف )         
، ابستخداـ تقنيات ا١تعلومات كاالتصاالت التفاعلية مث ل أجهزة للمتعلمُت، أك ا١تتدربُت يف أم كقتو كيف أم مكافو

اٟتاسوب، كاإلنًتنت، كالقنوات الية، كالفضائية، ك التلفاز، كاألقراص ا١تمغنطة، كالتليفوف، لتوفَت بيئة تعليمية تفاعلية 
متعددة ا١تصادر بطريقة متزامنة أك غَت متزامنة دكف االلتزاـ ٔتكافو ٤تدد اعتمادنا على التعلم الذايت كالتفاعل بُت ا١تعلم ك

 ا١تتعلم. 
( أنو طريقة للتعليم ابستخداـ آليات االتصاؿ اٟتديثة من حاسب كشبكاتو، ٔىػ، ُِّْكما عرَّفو ا١توسى )        

ككسائطو ا١تتعددة من صوت ك صورة ك رسومات كآليات ْتث، كمكتبات إلكًتكنية، ككذلك بواابت اإلنًتنت سواء أكاف 
( ََِٓعلم أبقصر كقت كأقل جهد كأكرب فائدة. كعرفو زيتوف )عن بعد أـ يف الفصل الدراسي هبدؼ إيصاؿ ا١تعلومة للمت

أنو "تقدًن اتول التعليمي عرب الوسائط ا١تتعددة على اٟتاسوب  كشبكاتو إُف ا١تتعلم، بشكلو يتيح لو إمكانية التفاعل 
، ككذا إمكانية إ٘تاـ ىذا النشط مع ىذا اتول، كمع ا١تعلم ك مع أقرانو، سواء أكاف ذلك بصورة متزامنة أـ غَت متزامنة

التعلم يف الوقت كا١تكاف ك ابلسرعة اليت تناسب ظركفو كقدراتو، فضبلن عن إمكانية إدارة ىذا التعلم أيضنا من خبلؿ تلك 
 . ِْالوسائط" ص
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ضرات إُف يتضح من التعريفات السابقة أف التعلم اإللكًتكين ال يعٍت ٣ترد إرساؿ ا١تعلومات،  كالقراءات، كاا        
ا١تشاركُت، ك إ٪تا يتعدل ذلك إُف ا١تشاركة النشطة كالتفاعل مع اتول التعليمي كمع أطراؼ العملية التعليمية عرب 

 .distance learningاستخداـ عديدو من الوسائط اإللكًتكنية، سواء كاف ذلك عن قرب )داخل الصف(، أك عن بعد 
ْتصر عددو من ىذه الفوائدAlshwiah (2009:3) ميزات كالفوائد، كقد قامت كللتعلم االلكًتكين عدده من ا١ت

 من خبلؿ مراجعتها لعديدو من الدراسات:
 .بو ا٠تاص التعلم أساليب يناسب ما الطالب يستخدـ -
.الفورية الراجعة التغذية ك االجتماعي التفاعل من االستفادة-
 .ا١تستمر االستخداـ خبلؿ من التحصيل زايدة-
 .ا١تصادر ٥تتلف من كاالستفادة التعلم عملية يف ماساالنغ-

 اإللكًتوين التعلم إدارة أنظمة
نتيجة للتوسع  learning management systems (LMS)ظهرت نظم إدارة التعلم اإللكًتكين          

ددت كسائلة كأدكاتو كطرؽ يف أنشطة التعلم اإللكًتكين. فبعد أف كاف يتم عرب مواقع اإلنًتنت أك الربيد اإللكًتكين، تع
كلعل التسمية تقدٯتو؛ ٦تا كلِّد اٟتاجة إُف تصميم أنظمو تقـو بتسهيل التعلم كإدارتو من خبلؿ بعض األدكات اإللكًتكنية. 

. ) صاٌف، Course Delivery Systemsاألكثر شيوعنا ٢تذه األنظمة تندرج ٖتت نظم تقدًن ا١تقررات اإللكًتكنية 
ََِٓ ،َٔ) 
، كنظػػػػػػاـ بػػػػػػبلؾ بػػػػػػورد WebCT، ك نظػػػػػػاـ كيػػػػػػب سػػػػػػي يت Moodleنظػػػػػػاـ مػػػػػػودؿ مثلػػػػػػة علػػػػػػى ىػػػػػػذه األنظمػػػػػػة كمػػػػػػن األ

Blackboard كنظاـ أتيوتر ،ATutor.كفيما يلي عرض ألىم خصائص ىذه األنظمة .
Moodleنظام مودل 

ضػوو مػن ا١تطػورين ( عََََٖنظاـ مودؿ نظاـ مفتوح ا١تصدر،  ك٣تاين،  كتدعمػو ٚتعيػة مػودؿ الػيت تضػم ٨تػو )          
(  مؤسسػػة تعليميػػة مػػن ٥تتلػػف أ٨تػػاء العػػاَف. كيقصػػد ٔتفتػػوح ا١تصػػدر كمػػا بػػُت عبػػدالعاطي كعبػػدالعاطي َََٕمػػن حػػواِف) 

( أنو إبمكاف ا١تستخدمُت إدخاؿ التعديبلت على شفرة ا١تصػدر؛ كبػذلك ٯتكػن تطػوير النظػاـ تطوعينػا مػن ُٗٔ، ََِٗ)
م ك ٕتػػػارهبم ك أفكػػػارىم. كيتميػػػز النظػػػاـ بدعمػػػو للغػػػة العربيػػػة، كيقػػػدـ خػػػدمات قبػػػل مرب٣تػػػُت ك مشػػػاركُت مػػػن خػػػبلؿ خػػػرباهت

متميػػزة، كاسػػتخدمتو جامعػػات عا١تيػػة كػػربل إلدارة ٤تتػػول الػػتعلم اإللكػػًتكين مثػػل جامعػػة كػػوينز النػػد االسػػًتالية كمػػا أشػػار 
 (.ُٕٓ، ََِٗإٝتاعيل )
إُف أف أىم أدكات نظاـ مودؿ تتمثل يف:ـ( ََُِ( نقبلن عن إطميزم )ِٕ، َُُِكأشار البيشي ) 

 أدكات مدير ا١توقع: كتشمل ا١تستخدمُت، كا١تقررات الدراسية، كالدرجات، كاللغة، كاألماف، كا١تظهر، كالتقارير. .أ
أدكات ا١تعلم: كتشمل نشر اتول اإللكًتكين، كإرساؿ ا١تهاـ كالواجبات للطبلب، ككضع ا١تبلحظات كا١تذكرات  .ب

 ب، كتوفَت غرؼ اادثة، كاٟتوار للطبلب، كنشر االختبارات.كا١تراجع للطبل
أدكات ا١تتعلم: كتتضمن الربيد اإللكًتكين، كاإلعبلانت، كالرسائل ا١تباشرة، كلوحة اإلعبلانت، كا١تنتدايت، كغرؼ  .ج

اادثة، ك ٖتميل ا١تلفات، كخدمة البحث داخل اتول.
رض اتول ك ا١تعلومات أبشكا٢تا كافة، سواء أكانت نصوصنا، أك أدكات بناء ا١تقرر كإدارتو كعرضو: كتشمل ع .د

صورنا،  أكمقاطع فيديو.
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أدكات االتصاؿ: ك تتضمن إرساؿ الرسائل الربيدية كاستقبالو، كاألنشطة، كالواجبات. .ه
كيتميز نظاـ مودؿ ٔتا يلي:

إمكانية تطويره ك ٖتسُت مظهره. .1
 إمكانية تعديل شكل صفحة ا١تقدمة. .2
 غات عدة من بينها العربية.يدعم ل .3
مفتوح ا١تصدر ٦تا يساعد يف ٖتسينو ك تطويره. .4
 يتضمن لوحة ٖتكم إلدارة ا١توقع. .5

كابلرغم ا١تميزات السابقة فإنو يعاب عليو صعوبة ٖتميلو على اٞتهاز كسهل االخًتاؽ كبطىء يف التعامل من قبل  
 ا١تستخدمُت.

 Web Course Tools (WebCT)نظام ويب سي يت   
نظاـ كيب سي يت نظاـ مغلق ا١تصدر، كليس ٣تانينا، كأنتجتو شركة كيب سي يت.  ك يقصد ٔتغلق ا١تصدر كما بُت  

( ىو أف ا١تؤسسات التجارية " تسعى إُف ٖتقيق أكرب قدرو من الربح ا١تادم من ََِٗعبدالعاطي ك عبدالعاطي )
١تستخدـ ا١تلفات التنفيذية للرب٣تية كاالحتفاظ لنفسها بشفرة ا١تصدر ٢تذه الرب٣تيات اليت تقـو إبنتاجها، من خبلؿ إعطاء ا

الرب٣تيات، كىذا يعٍت أف ا١تستخدـ قادر ك بصورة جيدة على تشغيل الرب٣تية ك استثمار قدراهتا، غَت إنو يظل عاجزنا عن 
عديده من ا١تميزات اليت جعلت   (  كللنظاـُٖٔدراسة آلية عملها ك تعديلها ٔتا قد تتطلبو احتياجاتو ا٠تاصة" )ص.

، ك٭تتول British Columbiaكربايت اٞتامعات العا١تية تلجأ إليو، كقد طيور ىذا النظاـ يف جامعة كولومبيا الربيطانية 
 النظاـ على:

، كالربيد اإللكًتكين، كاادثة، Bulletin Boardأدكات ا١تتعلم: كتشمل نظاـ االجتماعات أك اللوحة اإلخبارية  .أ
، كمراجع خارجية، كالبحث اآلِف، online quizzesالتقوًن الذايت، كقاموس إلكًتكين، كاالختبارات ا١تباشرة ك 

 كدليل ا١تتعلم.
كظيفة عرض اتول: كيكوف ذلك إما بطريقة ىرمية أك خطية، كتقدًن اتول، كإححة الركابط األخرل ذات  .ب

العبلقة.
 ائف اليت تساعد ا١تعلمُت على تطوير مقرراهتم.كظيفة التطوير: كتتكوف من عدد من الوظ .ج
أدكات ا١تعلم: كتشمل األدكات ا٠تاصة ٔتتابعة ا١تتعلم تول ا١توقع، ك أداء الطبلب، كبرامج أتليف أخرل مثل  .د

 برامج إعداد االمتحاانت. 
ك تتميز ىذه ا١تنظومة بعدة ٦تيزات منها:

 .SCORMنها سكوـر متوافقة مع ا١تعايَت العا١تية لتأليف ا١تواد كم .1
 توفر قوالب جاىزة لقياـ ا١تعلم بوضع أم ٤تتول. .2
كجود مستودع يديره مدير خاص يف ا١تنظومة لتخزين كل كحدة تعليمية إلعادة استخدامها يف أتليف مواد أخرل. .3
 متوفرة أبربعة عشر لغة من ضمنها العربية. .4
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مثل يف عدـ إمكانية التعديل على النظاـ ٔتا يتناسب مع السياقات كابلرغم ٦تا يتميز بو ىذا النظاـ فإف لو عيوابن تت 
؛ ك صاٌف، ُٔٓ، ََِٗا١تختلفة كونو مغلق ا١تصدر، كما أف تكاليف اٟتصوؿ عليو كالدعم الفٍت ابىظة. )إٝتاعيل، 

ََِٓ ،ُٕٔ)
 A tutorنظام  
( لغة من َّ، كيدعم النظاـ )University of Torontoنظاـ مفتوح ا١تصدر تبنتو جامعة تورنتو يف كندا         

مفضبلن لدل ا١تؤسسات التعليمية الكبَتة ك الصغَتة على  -( ٖٓٓ، ََِٗكما بُت إٝتاعيل )  –ضمنها العربية، كيعد
حدو سواء، نظرنا ١تركنتو، كسهولة تصميمو  كاستخدامو ك ٖتديثو. كمن خصائصو أنو يوفر منتدل للمناقشة، كخدمة ٖتميل

لربيد اإللكًتكين، كاادثة، كالبحث اإللكًتكين، كتكوين اجملموعات، كإنشاء االختبارات اإللكًتكنية، ك متابعة ا١تلفات،  كا
 أداء الطالب كرصد الدرجات، كقوالب إلعداد اتول اإللكًتكين.

( ٔتا يلي:ُٕٓ، ََِٗكيتميز ىذا النظاـ كما أكضح عبدالعاطي ك عبدالعاطي )  
اء اتول.كجود عدة قوالب لبن .1
.SCORMمتوافق مع معايَت سكوـر  .2

٭تتوم على مستودع للمواد التعليمية ٯتكن أف يتشارؾ فيو ا١تعلم ك ا١تتعلم. .3
 ٯتكن للمتعلم ٖتميل اتول ك متابعة التعلم حىت بدكف اتصاؿ. .4
يدعم عدة لغات تصل إُف ثبلثُت لغة من ضمنها العربية. .5

Blackboard بورد بالك نظام

ـ( إبنتاج ىذا النظاـ ُٕٗٗللخدمات التعليمية ك اليت أتسست عاـ ) Blackboardقامت مؤسسة ببلؾ بورد  
ا من ا٠تيارات أماـ ا١تستفيد، كيدعم العديد من اللغات كمن ضمنها العربية، كما أنو يقدـ دعمنا لعددو من الذم يوفر عديدن

خصائصو أيضنا حفظ درجات الطبلب كاسًتجاعها،  ، كمنPdf، ك ملفات MS Wordصيغ ا١تلفات الشائعة مثل 
( مت الدمج بُت نظاـ الببلؾ بورد ك نظاـ ََِٗ( أنو يف عاـ ) َُُِكتقدًن ٪تاذج لبلختبارات. ك تشَت الغامدم )

( َُُِ( ك الغامدم )ََِٓ(. ك كما بُتَّ صاٌف )ٗلينتج عن ذلك نظاـ الببلؾ بورد )  WebCTالويب سي يت 
ىػ(، فإف النظاـ يقدـ الوظائف التالية:ُّْٔكالسدحاف )( َُِِكالعمرك )

 أدكات تفاعل ا١تتعلم: كتتضمن: .أ
: كتتيح ىذه األداة للطالب آخر األخبار أك التنبيهات أك اإلشعارات اليت يود ا١تعلم announcementاإلعبلانت  .1

 إعبلـ الطبلب هبا.
حداث ا١تقرر، كمواعيده، ككذلك مواعيد ااضرات، : كيفيد الطالب يف تنظيم كقتو، كإعبلمو أبcalendarالتقوًن  .2

 كاالجتماعات، كاللقاءات ا١تتزامنة كغَت ا١تتزامنة كغَتىا.
: تفيد ا١تتعلم يف معرفة ا١تهاـ ا١تطلوبة منو كتنظيمها، كما ٯتكن للمعلم إرساؿ مهاـ ٤تددة ٞتميع tasksا١تهاـ  .3

 الطبلب أك بعضهم.
ك ٯتكن من خبل٢تا إعبلـ الطالب بتقديراتو ك درجاتو يف مراحل التقوًن ا١تختلفة.: gradesالعبلمات أك التقديرات  .4
: كظيفة ىذه األداة عمل دليل اب١تشاركُت من أجل التعرؼ إُف بعضهم.users directoryدليل ا١تستخدمُت  .5
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ك بُت دليل  دفًت العناكين: كيضع فيو الطالب البياانت ا٠تاصة ٔتن يرغب يف التواصل معهم. ك الفرؽ بينو .6
ا١تستخدمُت أف األخَت ٭توم عددنا كبَتنا من بياانت التواصل، أمَّا دفًت العناكين فإنو ٭توم العناكين اليت يضيفها

 ا١تتعلم فقط.
: كتوفر ىذه الوظيفػة الطالػب عػرض اتػول التعليمػي أبشػكالو  كافػة كصػوره، course contentعرض ٤تتول ا١تقرر  .ب

 تة كا١تتحركة، كالكتب، كالواثئق، كمواقع اإلنًتنت، كالركابط ذات الصلة.الذم يشمل: الصور الثاب
كظيفة االتصاؿ: كتتيح االتصاؿ بُت ا١تعلم ك ا١تتعلم ك بُت ا١تتعلمُت أنفسهم من خبلؿ رسائل الربيد اإللكًتكين،  .ج

.virtual classroom، كالفصوؿ االفًتاضية discussion boardكلوحات النقاش 
:خالد ادللك جامعة يف كًتويناإلل التعلم
ق(ػ، ك قبل ذلك كانت مركزنا للتعلم اإللكًتكين. ُِْٔأتسست عمادة التعلم اإللكًتكين ّتامعة ا١تلك خالد عاـ )       

( كلية ٔٓك قد أتى أتسيس العمادة إٯتاانن أب٫تية التعلم اإللكًتكين للجامعة بعد أف تعددت فركعها كفاقت كلياهتا )
 ادنا ىائلة من الطبلب. كتعتمد جامعة ا١تلك خالد ثبلثة أنواع من التعلم اإللكًتكين:تستوعب أعد

(: كيعد ىذا النمط مطلوابن يف ٚتيع ا١تقررات، ْتيث يتم رفع supportive E-learningأ( التعلم اإللكًتكين الداعم )
تدل النقاش كلوحة اإلعبلانت كاألنشطة ٤تتول ا١تقرر ك متطلباتو على موقع النظاـ. كما يتطلب ىذا النوع تفعيل من

 كالواجبات اإللكًتكنية.
(: كفيو يتم الدمج بُت التعلم التقليدم يف قاعة ااضرة ك بُت التعلم blended learningب( التعلم اإللكًتكين ا١تدمج )

ددىا الكلية. كيتم يف جزئية التعلم اإللكًتكين. ك ٖتدد نسبة اٟتضور بنسبة معينة بُت التعلم التقليدم  كالتعلم اإللكًتكين ٖت
اإللكًتكين تفعيل رفع اتول  كالواجبات إلكًتكنينا، كتفعيل لوحة اإلعبلانت ك لوحة النقاشات ك غَتىا من األدكات اليت 

يوفرىا النظاـ.
ا من خبلؿ نظاـ كيف ىذا النمط تتم ٚتيع أنشطة التعلم إلكًتكنين  (:full E-learning)ج( التعلم اإللكًتكين الكامل 

التعلم اإللكًتكين، كفيو يستغٍت الطبلب عن اٟتضور إُف قاعة الدرس إال فيما ندر، كحضور االختبارات. كلتفعيل ىذا 
النمط يشًتط موافقة الكلية ابلتنسيق مع عمادة التعلم اإللكًتكين. كلتفعيل التعلم اإللكًتكين بشكلو فعاؿو يف اٞتامعة، 

 ت اٞتامعة على عدد من األنظمة اإللكًتكنية:كعلى أكرب نطاؽ، اعتمد
ك ٬تسد ٪تط التعلم اإللكًتكين ا١تتزامن، كفيو يتم لقاء أستاذ ا١تقرر مع طبلبو  (:Elluminate)أ( نظاـ الفصوؿ االفًتاضية 

 بشكلو مباشرو ك تفاعلي من خبلؿ النظاـ.
جيل ااضرة، كرفعها على نظاـ التعلم اإللكًتكين (: يتيح ىذا النظاـ إمكانية تسTegrity)ب( نظاـ تسجيل ااضرات 

 ليتمكن الطبلب من مشاىدهتا يف أم مكاف ك زماف.
ك ٯتثل العمود الفقرم للتعلم اإللكًتكين يف للجامعة. ك٭توم عددنا من  (:Blackboard)ج( نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين

 األدكات جعلت منو نظامنا فاعبلن يف التعلم اإللكًتكين.
 :اللغات تعليم يف ودوره اإللكًتوين التعلم
 ففي اللغوية، ا١تهارات من مهارة لكل يقدمها اليت اٞتمة الفوائد يف اللغات تعليم يف اإللكًتكين التعلم أ٫تية تكمن        
 النقاش، دايتمنت يف كا١تشاركة اإللكًتكنية، الرسائل تبادؿ خبلؿ من مستواه رفع للطالب ٯتكن ،writing الكتابة مهارة
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 ا١تواقع بعض على نشره طريق عن كتبو ما اآلخرين مشاركة للمتعلم ٯتكن كما. اإللكًتكنية النماذج بعض كتعبئة
 . تعليقاهتم على كالرد الكتابة خبلؿ من القراء مع كالتفاعل اإللكًتكنية
جوانب من مهمنا جانبنا مثلفت twitter تويًت ك facebook كالفيسبوؾ االجتماعي التواصل مواقع أما
 .ا٠تصوص كجو على الكتابة مهارة ك اللغات تعليم يف التقنية من االستفادة
 من عليها اٟتصوؿ ٯتكن اليت النصوص استثمار خبلؿ من كٖتسينها تطويرىا فيمكن reading القراءة مهارة كأما        
 ا١تختلفة اإلنًتنت مواقع على االطبلع ٯتكن كما.تعلما١ت الىتمامات مثَتة ك جاذبة تكوف أف بشرط اإلنًتنت خبلؿ
 القصص كمنها أنواعها بشىت اإللكًتكنية الكتب توفر كما. القراءة مهارة ك٦تارسة كاجملبلت، كالصحف، األخبار، كمواقع
 مهم دكر googel translate قوقل ترٚتة مثل الًتٚتة كلربامج. بقراءهتا كاالستمتاع ٖتميلها أراد ١تن رائعة فرصة كالركاايت

 .ا١تفردات من الطالب حصيلة زايدة يف
 مصراعيو على الباب التقنية فتحت فقد ،listening and speaking التحدث ك االستماع ٔتهارة يتعلق كفيما         
 يف يكوف ذمال ا١تادة كمعلم ٤تدكدة قنوات خبلؿ من يتم ٢تا كاالستماع ا١تستهدفة اللغة ٖتدث كاف أف فبعد ١تمارستها،

 ا١تصادر بشىت يعج اآلف كاإلنًتنت الفضاء أصبح ،(الكاست) الصويت كالشريط للغة أصلي غَت متحداثن  األحياف أغلب
 كبرامج الفورية، كالدردشة كاٟتوار، اادثة، غرؼ: ا١تصادر ىذه كمن. األصليُت ا١تتحدثُت من للغة االستماع تتيح اليت

 قيود ىنالك يعد فلم ،Youtube اليوتيوب على ا١تسجلة اللغة دركس ك ،paltalk كالبالتوؾ messenger ا١تاسنجر
 الراضي،) شاء ١تن كاالستماع شاء من مع التحدث فبإمكانو شىت خيارات ا١تتعلم أماـ كأصبح ا١تكاف ك الزماف على

ََُِ، ُٖٖ.)
 ,paine, 2003; Lee, 2000; Seikmann) العبلقة ذات األدبيات من لعديدو  الباحث مراجعة خبلؿ كمن 

1998; Liu et al, 2002; and Fu, 2002)  األجنبية، اللغات تدريس يف اإللكًتكين للتعليم ٚتة فوائد كجود تبُت 
 :كمنها
 استخداـ كٯتكن. األجنبية اللغات تعليم يف ثورة حدث العشرين ك اٟتادم القرف بداية يف التكنولوجيا تقدـ مع .1

 Virtual Learning االفًتاضي التعلم بيئة خبلؿ من ا١تثاؿ، سبيل على اللغات تدريس يف اإللكًتكين التعلم
Environment (VLE) البيئة ىذه أف حيث اللغوية، مهاراهتم تطوير يف ا١تتعلمُت مساعدة أجل من 

 .متحركة كرسـو كصور، صوت، ك فيديو مقاطع على ٖتتوم االفًتاضية
اإللكًتكنية، القواميس إححة خبلؿ من تعلمها يف كثَتنا يساعد اإل٧تليزية ةاللغ تدريس يف التقنية استخداـ .2

 .كغَتىا كاأللعاب النطق، كأجهزة كا١توسوعات،
 تعلم على تشجع أهنا كما ا١تتعلمُت، منازؿ إُف األجنبية اللغات تعلم أحضرت اٟتديثة التعليم تقنيات أف كما .3

.لفصلا غرفة يف ا١تشاركة ٭تبذكف ال الذين أكلئك
 القدرة من تعزز كأيضنا عاـ، بشكلو  ا١تهارات كتنمية الذات تقدير يف زايدة اٟتاسوب عرب اللغة تعلم إ٬تابيات كمن .4

 .الفورية الراجعة التغذية توفَت ك التحدث على
 األصوات،: مثل اٟتقيقية اٟتياة جوانب لبعض ٤تاكاة توفر أهنا التقنية عرب التعلم تعزز اليت األسباب تتمثل .5

.ا١تتحركة كالرسـو كالصور،
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 الطرؽ بُت فعاالن  الدمج يكوف لن كبدكهنا التقنية أدكات كظائف تفعيل يف الفقرم العمود اإلنًتنت ٘تثل ك .6
:يلي ما اللغات تعليم يف فوائدىا فمن اإللكًتكين، كالتعلم للتدريس التقليدية

اإلنًتنت عرب ا١تتاحة اإللكًتكنية القواميس-
 ا١توسوعات-
 ادثةا غرؼ-
األلغاز ك الكلمات ألعاب-
 ا١تنتدايت-
  اإللكًتكين الربيد-

 كغرؼ ا١تدكانت، ك الفيديو، استخداـ خبلؿ من ا١تستهدفة اللغة ثقافة إُف ابلوصوؿ اإللكًتكين التعلم يسمح .7
(Duff and Ushida, 1997:460) ا١تنتدايت ك اادثة،

.كاٟتوار authentic tasks األصيلة كا١تهاـ التعاكين، العمل يف ا١تتعلم اب٩تراط اٟتديثة التقنية تسمح .8
((Abu Seileek, 2009:320. كاالستقبللية كالدافعية، اللغوم، التحصيل زايدة يف ا١تدمج التعلم يسهم .9

 :السابقة الدراسات
ركز على  تعددت كتشعبت الدراسات اليت تناكلت التقنية بشكلو عاـ كتعددت جوانبها، فمن تلك الدراسات ما       

التقنية كمستحداثهتا، كمنها ما تناكؿ التعلم اإللكًتكين بشىت أنواعو ك صوره، ك منها ما تطرؽ إُف دمج التقنية يف التعليم 
فظهرت الدراسات اليت تناكلت التعلم ا١تدمج ك خصائصو كجدكاه. كتعددت سبل الدمج كأدكاتو، كظهرت عديده من 

، Moodleاالعتماد عليها يف عملية الدمج. كمن تلك األنظمة ما مت ذكره سابقا كمودؿ أنظمة التعلم اإللكًتكين اليت مت 
. كنظرنا لكثرة ىذه الدراسات ك تشعبها،Blackboard، كالببلؾ بورد WebCT، كالويب سييت Jusurك جسور 

الدراسات اليت تناكلتكخصوصنا الدراسات اليت تناكلت التعلم اإللكًتكين بشكلو عاـ؛ لذلك سوؼ يتم االقتصار على 
 نظاـ الببلؾ بورد ابلبحث الرتباطو ا١تباشر ٔتوضوع الدراسة اٟتالية.

حيث ىدفت إُف تعرؼ  Woods, Baker & Hopper (2004)من ىذه الدراسات دراسة ككدز كبيكر كىوبر        
و. كحاكلت الدراسة تعرؼ أكثر آراء أعضاء ىيئة التدريس حوؿ استخداـ نظاـ الببلؾ بورد مكمبلن للتدريس كجهنا لوج

اٞتوانب استخدامنا يف النظاـ، ككيف يساعد النظاـ يف عملية التقييم، ككيف ٯتكن للنظاـ هتيئة اٞتو النفسي للتعلم. كشارؾ 
( عضونا ىيئة تدريس. كأسفرت نتائج الدراسة أف النظاـ استخدـ بشكل أساسي إلدارة للمقرر كنشرِٖٔيف الدراسة )
 درجات، ككانت ردكد العينة بشكلو عاـ إ٬تابية ٨تو الوظائف اإلدارية للنظاـ.اتول كال
الذم يتم بشكلو فورم كآين،   synchronousللتعلم اإللكًتكين نوعاف رئيساف؛ ٫تا التعلم اإللكًتكين ا١تتزامن         

لت النوع الثاين دراسة ايه كالماف الذم ال يلتـز بوقتو ٤تدد. من الدراسات اليت تناك  asynchronousكغَت ا١تتزامن 
Yeh & Lahman (2007) حيث ىدفت إُف تعرؼ آراء معلمي قبل ا٠تدمة حوؿ النقاش اإللكًتكين من خبلؿ نظاـ ،

الببلؾ بورد. حيث أجرل الباحثاف مقاببلت مع ستة معلمُت قبل ا٠تدمة،  كخلصت الدراسة إُف عدد من ٦تيزات النقاش 
 ن، كما أكردت عددنا من عيوبو.اإللكًتكين غَت ا١تتزام

، مث استبدلتو الحقنا Moodleكاف أكؿ نظاـ اعتمدتو جامعة ا١تلك خالد إلدارة التعلم اإللكًتكين نظاـ مودؿ          
بنظاـ الببلؾ بورد كما زالت تعمل بو حىت اآلف. أما جامعة أدلفي األمريكية فقد قامت بعمل النقيض، حيث استبدلت 
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ىدفت معرفة آراء  Payette & Gupta (2009)رد بنظاـ مودؿ. ففي دراسة أجراىا ابيت ك جوبتا نظاـ الببلد بو 
( طالبنا  كطالبة َّٗ( عضو ىيئة تدريس ك)ّْالطبلب كأعضاء ىيئة التدريس ٨تو ىذا التحوؿ. حيث مشلت الدراسة )

اف استبانتُت كجهت إحداىا للطبلب يف مرحليت البكالوريوس كالدراسات العليا يف كلية األعماؿ. كاستخدـ الباحث
 كاألخرل لؤلعضاء. كأظهرت نتائج الدراسة أتييد ا١تشاركُت للتحوؿ ٨تو نظاـ الببلؾ بورد.

فقد ىدفت إُف تعرؼ أراء الطبلب ك األساتذة  Heirdsfield et al (2011)أما دراسة ىَتدزفيلد ك آخركف          
( طالبنا ِّْحوؿ الببلؾ بورد، كقد تكونت عينة الدراسة من ) Queensland Universityيف جامعة كوينزالند 

،  ك)ٔٗكطالبة يف مرحلة البكالوريوس، ك) ( طالبنا كطالبة يف مرحلة الدراسات العليا. أما ّٗ( طالب ك طالبة دبلـو
كشفت نتائج ( عضو ىيئة تدريس. ككانت األداة عبارة عن استبانة صممت ٢تذا الغرض. ك قد  ّْاألعضاء فقد كانوا )

الدراسة عن إ٬تابية ردكد أفراد العينة ٨تو نظاـ الببلؾ بورد، كخصوصنا فيما يتعلق بسهولة الوصوؿ للمادة العلمية، ك 
إححتها على مدار أربعو كعشرين ساعة. كما أبدت العينة رضاىا عن إمكانية تبادؿ اآلراء من خبلؿ ا١تنتدل كلوحة 

 لدراسة ٔتيزة ا٠تصائص التفاعلية اليت يوفرىا النظاـ.النقاش. كما أشاد ا١تشاركوف يف ا
عند ظهور تقنية أك اسًتاتيجية أك طريقة جديدة يف التعليم فإف البحوث تتجو لقياس االٕتاه ٨توىا؛ لذلك فقد         

لباحث استبانة ( إُف تعرؼ إتاىات طلبة اٞتامعة األردنية ٨تو نظاـ الببلؾ بورد، كاستخدـ اَُُِىدفت دراسة اٞتراح )
( من طبلب الدبلـو العاِف يف تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاالت يف اٞتامعة األردنية خبلؿ الفصل الثاين ١ّٔٓتعرفة آراء )

(. ك أظهرت نتائج الدراسة ردكد إ٬تابية ٨تو نظاـ الببلؾ بورد كبُتَّ ا١تشاركوف أف ََِٗ/ََِٖمن السنة األكادٯتية )
تسهيل عملية التعلم كزايدة مشاركتهم الصفية ك ٖتصيلهم.النظاـ قد ساعدىم يف 

كقد حظي جانب أثر الببلؾ بورد على التحصيل بعددو ال أبس بو من الدراسات، كمن ىذه الدراسات دراسة  
(، حيث ىدفت إُف الكشف عن أثر التعلم ا١تدمج ابستخداـ نظاـ الببلؾ بورد على ٖتصيل الطالبات َُُِالغامدم )

يف مقرر إنتاج الوسائل التعليمية ّتامعة ا١تلك سعود. كاتبعت الدراسة ا١تنهج التجرييب ٔتجموعتُت ٕتريبية ك ضابطة مشلت 
( طالبة. كاستخدمت الباحثة: استبانة، كاختبارنا ٖتصيلينا، كاستمارة لتقييم مهارات التصميم ٞتمع بياانت الدراسة. ْٔ)

ؽ يف التحصيل، ككجود فركؽ يف مهارات التصميم، ك أكصت الدراسة بضركرة التعلم كبينت نتائج الدراسة عدـ كجود فرك 
 ا١تدمج كأ٫تيتو من خبلؿ نظاـ الببلؾ بورد.

إُف الكشف عن آراء كإتاىات  Little-Wiles & Naimi (2011)كما ىدفت دراسة لتل كايلز كانٯتي           
%( من أعضاء ىيئة التدريس ك البالغ ْٓرد. كمشلت الدراسة )كاستخدامات أعضاء ىيئة التدريس لنظاـ الببلؾ بو 

ابلوالايت ا١تتحدة األمريكية. كأظهرت نتائج  Purdue University( يف كلية التكنولوجيا ّتامعة  بوردك ُّْعددىم )
يضنا إ٬تابية الدراسة أف أغلب األعضاء يستخدموف نظاـ الببلؾ بورد على األقل مرة يف األسبوع. كما أظهرت النتائج أ

 االٕتاه ٨تو النظاـ.
فقد كانت دراستهما عبارة عن مراجعة لبعض النظرايت  Ouyang & Stanely (2014)أما أكاينغ كستانلي          

ك البحوث النظرية ك تطبيقاهتا كعبلقتها بتقنيات التعليم كالتعلم عن بعد من خبلؿ نظاـ الببلؾ بورد. كمن النظرايت اليت 
 Cognitivismكالنظرية ا١تعرفية  Behaviorismكالنظرية السلوكية     Constructivismالنظرية البنائية  مت تناك٢تا

.Multiple Intelligencesكنظرية الذكاءات ا١تتعددة 
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( حيث ىدفت تعرؼ أثر َُِْكمن الدراسات اليت ْتثت يف أثر الببلؾ بورد على التحصيل دراسة عمر )         
هارات االتصاؿ ابستخداـ نظاـ الببلؾ بورد على تنمية اٞتوانب ا١تعرفية ا١ترتبطة اب١تقرر كمدل رضا الطبلب تدريس مقرر م

عن توظيف نظاـ الببلؾ بورد يف التدريس. كاستخدـ الباحث ٢تذا الغرض: استبانة، كاختبارنا ٖتصيلينا، كمقياسنا للرضا. 
( طالبنا من طبلب السنة التحضَتية ّٗية ك ضابطة حوت كل منهما )كاتبعت الدراسة ا١تنهج التجرييب ٔتجموعتُت ٕتريب

ّتامعة الدماـ. أسفرت نتائج الدراسة عن عدـ كجود فركؽ يف التحصيل بُت اجملموعتُت، كما أشارت إُف كجود إتاه 
 إ٬تاي ٨تو نظاـ الببلؾ بورد.

ما إُف تعرؼ آراء أساتذة اللغة فقد ىدفت دراسته Mohsen & Shafeeq (2014)أما ٤تسن كشفيق          
( عضو ىيئة تدريس، كتكونت أدايت الدراسة من: استبانة، ِّاإل٧تليزية ٨تو تطبيقات الببلؾ بورد. كشارؾ يف الدراسة )

كمقابلة. كبينت الدراسة أف ىنالك إتاىات ا٬تابية ٨تو الببلؾ بورد كاف أ٫تها أف تدريس اللغة اإل٧تليزية من خبلؿ نظاـ 
 ؾ بورد يزيد الدافعية للتعلم.الببل

ك تناكلت ثبلثة جوانب  Alharbi( َُِٓكمن الدراسات اليت تناكلت نظاـ الببلؾ بورد ابلبحث دراسة اٟتري )         
كأثرىا على تطوير  Wikis، كالويكي Blogs، كا١تدكانت Discussion Boardsمن الببلؾ بورد؛ لوحات النقاش 

لدل طبلب اللغة اإل٧تليزية. كاستخدمت الدراسة ا١تنهج التجرييب ٔتجموعتُت متساكيتُت إحداىا مهارات القراءة كالكتابة 
ضابطة كاألخرل ٕتريبية،   ك حوت كل منهما ثبلثُت طالبنا، كتكونت أدكات الدراسة من اختبارو قبلي كبعدم، كمقياسو

تاي، كما كانت نتائج االٕتاه إ٬تابية، كما بينت نتائج لبلٕتاه. ك٘تخضت نتائج الدراسة عن ٖتسن أداء العينة القرائي كالك
 الدراسة أف أدكات ا١تقرر اإللكًتكين دعمت ك شجعت تفاعل الطبلب.

فقد ىدفت تعرؼ مدل إسهاـ نظاـ الببلؾ بورد يف ٖتسُت التواصل  Masino (2015)أما دراسة ماسينو         
( فردنا ٦تن يتعاملوف مع ُٖكمشلت عينة الدراسة ) يف ا١تقررات اإللكًتكنيةجلُت كتقدًن اتول التعليمي كدعم الطبلب ا١تس

يف دكلة البارابدكس   The University of West Indiesيف جامعة كيست انديز  E-facilitatorsالنظاـ 
Barbados لدراسة إُف أف إحدل دكؿ الكارييب. أما أداة الدراسة فكانت عبارة عن استبانة إلكًتكنية، ك أشارت نتائج ا

%( من أفراد العينة يعتقدكف أف نظاـ الببلؾ بورد فعاؿ كأنو يسهم يف دعم تعلم الطبلب، ابلرغم من أف ٓٓحواِف )
 %( يعتقدكف أف أتثَته ٤تدكد.ْٓ)

فقد ىدفت  Alturki, Aldraiweesh and Athabaska( َُِٔأما دراسة الًتكي كالدريويش كأحابسكا )         
ة الوصوؿ إُف نظاـ الببلؾ بورد يف جامعة ا١تلك سعود كاستخدامو. كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، ك تقييم سهول

من اإلانث( من ٥تتلف كليات اٞتامعة. كاستخدمت  ِْمن الذكور كُٕ( عضو ىيئة تدريس )ُْتكونت عينتها من )
ٞتمع بياانهتا، كأشارت نتائج الدراسة إُف  موافقة أفراد العينة على أف نظاـ الببلؾ بورد يسهل الدراسة االستبانة أداة ن

 الوصوؿ إُف ا١تقرر اإللكًتكين كاتول.
إُف  Hussein(2016)(، سػػػعت دراسػػػة حسػػػُت َُُِ( ك دراسػػػة الغامػػػدم )َُِْابإلضػػػافة لدراسػػػة عمػػػر )         

نهج التجرييب ابستخداـ ٣تموعتُت الكشف عن أثر التدريس ابستخداـ الببلؾ بورد على التحصيل. كاستخدمت الدراسة ا١ت
متسػػاكيتُت إحػػداىا ٕتريبيػػة كاألخػػرل ضػػابطة حػػوت كػػله منهمػػا عشػػرين طالبػػة تدرسػػن مقػػرر طػػرؽ تػػدريس اللغػػة اإل٧تليزيػػة

(، أمػػػا أداة الدراسػػػة فكانػػػت اختبػػػار ٖتصػػػيلي قبلػػػي ك بعػػػدم. كأسػػػفرت نتػػػائج َُِْ/َُِّخػػػبلؿ السػػػنة األكادٯتيػػػة )
 س من خبلؿ الببلؾ بورد يف التحصيل.الدراسة عن فعالية التدري

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(، حيث ىدفت الدراسة تعرؼ إتاىات َُُِىػ( دراسة شبيهة بدراسة اٞتراح )ُّْٔكأجرل السدحاف )       
الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية ٨تو نظاـ الببلؾ بورد. كاستخدـ الباحث ا١تنهج 

ن كلية ( عضو ىيئة تدريس مِٕ( طالبنا كطالبة، ك)ّّٓبارة عن استبانة، ك شارؾ يف الدراسة )الوصفي، ككاف أداتو ع
كأسفرت نتائج الدراسة عن أف ىناؾ إتاىنا إ٬تابينا لدل الطبلب ٨تو النظاـ ٔتتوسط حساي  علـو اٟتاسب كا١تعلومات.

 (.ُٔ.ّقدره ) (، ككاف االٕتاه لدل األعضاء ا٬تابيا أيضا ٔتتوسط حسائْ.ّقدره )
 :السابقة الدراسات على التعليق

تعددت كتشعبت الدراسات السابقة اليت تناكلت التعلم اإللكًتكين، كدمج التقنية يف التعليم، كأنظمة إدارة         
بلؾ بورد التعلم. كحرصنا من الباحث على تركيز الدراسات السابقة، فقد مت االقتصار على الدراسات اليت تناكلت نظاـ الب

بشكل مباشر. ك اختلفت الدراسات يف تناك٢تا للنظاـ، فمنها من ْتثت يف االٕتاىات كاآلراء ٨توه كدراسة ىَتدزفيلد ك 
(، كالسدحاف َُُِ، كاٞتراح )Yeh & Lahman (2007، كايه كالماف )Heirdsfield et al (2011)آخركف 

 & Woods, Bakerكدز كبيكر كىوبر ، كك Mohsen & Shafeeq (2014ىػ(، ك٤تسن كشفيق )ُّْٔ)
Hopper (2004) كلتل كايلز كانٯتي ،Little-Wiles & Naimi (2011) كمنها اليت تناكلت أثر الببلؾ بورد على .

 Hussein، ك حسُت Masino (2015)، ك ماسينو Alharbi( َُِٓالتحصيل ك التعلم كدراسة اٟتري )
من الدراسات اليت تناكلت تقوًن النظاـ ك سهولة الوصوؿ إليو دراسة (. ك َُُِ(، كالغامدم )َُِْ، كعمر )(2016)

، كدراسة ابيت ك جوبتا Alturki, Aldraiweesh and Athabaska( َُِٔالًتكي كالدريويش كأحابسكا )
Payette & Gupta (2009). 

اليت تناكلت أثر النظاـ على أما من حيث ا١تنهج ا١تتبع فقد تنوعت بُت التجريبية ك الوصفية. فالدراسات          
(. َُُِ(، كالغامدم )َُِْ،  كعمر )Hussein (2016)التحصيل اتبعت يف غالبها ا١تنهج التجرييب كدراسة حسُت 
أما بقية الدراسات فقد اتبعت يف غالبها ا١تنهج الوصفي.

(، َُِْ(، ك عمػػر )َُُِأمػػا مػػن حيػػث نػػوع العينػػة فهنالػػك دراسػػات تعاملػػت مػػع الطػػبلب كدراسػػة الغامػػدم )       
 & Yeh(، ك ايه ك المػػػاف )َُُِ، ك اٞتػػػراح )Alharbi( َُِٓ، كاٟتػػػري )Hussein (2016)كحسػػػُت 

Lahman (2007 أمػػػا الدراسػػػات الػػػيت تعاملػػػت مػػػع األسػػػاتذة فقػػػد مشلػػػت دراسػػػة الًتكػػػي ك الػػػدريويش كأحابسػػػكا .
(َُِٔ )Alturki,Aldraiweeshand Athabaska ك ٤تسػن ك شػفيق ،Mohsen& Shafeeq (2014) ك ،

 Little-Wiles & Naimi، ك لتػل كايلػز كانٯتػي Woods, Baker & Hopper (2004)ككدز ك بيكػر ك ىػوبر 
 Payette & Gupta. كمػػن الدراسػػات الػػيت تعاملػػت مػػع كػػبل الطػػبلب ك األسػػاتذة دراسػػة ابيػػت كجوبتػػا (2011)
ىػ(.ُّْٔكالسدحاف ) ، Heirdsfield et al (2011)،  ىَتدزفيلد كآخركف (2009)
كقد أسهمت ىذه الدراسات يف توجيو الباحث ٨تو إعداد أداة الدراسة كخصوصنا تلك الدراسات اليت تطرقت  

٠تصائص نظاـ الببلؾ بورد ك مكوانتو. كيبلحظ على ىذه الدراسات حداثتها كيعود ذلك لكوهنا تعاملت مع نظاـ الببلؾ 
 ديثة.بورد الذم يعد من األنظمة اٟت
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 : الدراسة منهج
تسػػعى الدراسػػة اٟتاليػػة إُف تعػػرؼ كاقػػع اسػػتخداـ الطػػبلب معلمػػي اللغػػة اإل٧تليزيػػة لنظػػاـ الػػببلؾ بػػورد؛ كلػػذلك يعتػػرب       

ىػػػو األنسػػػب لتعػػػرؼ ىػػػذا الواقػػػع مػػػن خػػػبلؿ اسػػػتجبلب آراء أفػػػراد الدراسػػػة  Descriptive Methodا١تػػػنهج الوصػػػفي 
ا١تستهدفُت.

 : نتهاعي و الدراسة رلتمع
ىػ( ا١تختصُت يف اللغة اإل٧تليزية ُّْٕ/ُّْٔٯتثل طبلب برانمج الدبلـو العاـ يف الًتبية خبلؿ العاـ اٞتامعي )       

طالبا. كلكوهنم ٣تتمعنا ٤تدكدنا فقد مت استهدافهم ٚتيعنا، كبلغ عدد االستباانت العائدة  ٣ّٓتتمع الدراسة، كيبلغ عددىم 
( استبانة.ُٓ)

 سةالدرا أداة
إلعداد أداة الدراسة قاـ الباحث ابإلجراءات التالية:

 . االطبلع على األدب السابق ك الدراسات السابقة اليت تناكلت موضوع الببلؾ بورد ك ٦تيزاتو ك خصائصو.ُ
 (.alckboard.comwww.b. مراجعة ا١توقع اإللكًتكين للشركة ا١تطورة ك معرفة خصائص النظاـ ك مكوانتو )ِ
. إعداد فقرات االستبانة ْتيث مشلت ٚتيػع ا١تهػاـ ك ا٠تصػائص الػيت يتيحهػا النظػاـ للطالػب، ككانػت ابسػتخداـ ا١تقيػاس ّ

، اندرنا(. كمت احتسػػاب ا١تتوسػػط ا١تػػرجح للمقيػػاس الثبلثػػي علػػى ىػػذا ػػا، أحيػػاانن الثبلثػي الػػذم يوضػػح درجػػة االسػػتخداـ )دائمن
 النحو:

، ك لذلك يتم تفسَت ا١تتوسط كما ىو ٔٔ.َ=  ّ÷ ِ. كعليو فإف طوؿ الفًتة = ِ( = ُأصغر قيمة ) -(ّأكرب قيمة )
 موضح يف اٞتدكؿ التاِف:

(: ٖتديد طوؿ فقرات االستبانة.ُجدكؿ )
درجة االستخداـ ا١تدل الدرجة االستجابةـ
دائمان ّ – ّْ.ِّعاليةُ
ياانن أحّّ.ِ - ٕٔ.ُِمتوسطةِ
اندران ٔٔ.ُ –ُُضعيفةّ
 . عرض األداة يف صورهتا األكلية على عدد من اكمُت ا١تتخصصُت إلبداء آرائهم حوؿ عبارات االستبانة.ْ
. تعديل الصورة األكلية لؤلداة يف ضوء آراء اكمُت ك الوصوؿ إُف األداة يف صورهتا النهائية ك بلغػت عبػارات االسػتبانة ٓ
 عبارة. ِٔ
كىي قيمو  ٕٖ.َك قد بلغ  Chronbach's Alpha. مت حساب معامل الثبات لؤلداة ابستخداـ معامل ألفا كركنباخ ٔ

ٯتكن االعتماد عليها عند تطبيق األداة.
 مناقشتها و الدراسة نتائج
نظاـ الببلؾ بورد يف  ما كاقع استخداـ الطبلب معلمي اللغة اإل٧تليزية ١تهاـ لئلجابة عن سؤاؿ الدراسة الذم نصو"       

مت حساب التكرارات كالنسب ا١تئوية لعبارات االستبانة ابستخداـ برانمج التحليل اإلحصائي  جامعة ا١تلك خالد؟"
(SPSS)  .
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كالنسب ا١تئوية، كا١تتوسطات على  الدراسة موضحنا فيو التكرارات، يوضح اٞتدكؿ التاِف نتائج التحليل اإلحصائي لبياانتك 
ِف:النحو التا

(: ا١تتوسط اٟتساي ك اال٨تراؼ ا١تعيارم لفقرات االستبانة ا٠تاصة بنظاـ الببلؾ بوردِجدكؿ )
التكرارات ك النسب ا١تئويةالعباراتـ

ا١تتوسط
اال٨تراؼ 
ا١تعيارم

االستخداـ
مطلقاأحيااندائما

ُ
اٟتصوؿ على الدعم الفٍت حاؿ اٟتاجة إليو.

ُِْٖٗ
ُ.َٖٖ.ٔٓ

أحياان
ُٓ.ٕ%ٓٔ.ٗ%ِٕ.ٓ%

االطبلع على إعبلانت ا١تقرر )مواعيد االختبار، تسليم ِ
الواجبات، ...(

ُِّْٓ
ِ.َٔٓ.ٓٔ

دائما
ٖٔ.ٔ%ِٕ.ٓ%ّ.ٗ%

االطبلع على تنبيهات ا١تقرر مثل ٕتاكز حريخ االستحقاؽ ّ
 ١تتطلب ما.

ُِْٖٗ
ِ.َْٕ.ْٔ

دائما
ْٓ.ٗ%ّٕ.ّ%ٕ.ٖ%

ْ
االطبلع على ٤تتول ا١تقرر )٤تاضرات، أنشطة، ...(.

ُِٕٗٓ
ِ.َّْ.ٕٔ

دائما
ِٓ.ٗ%ّٕ.ّ%ٗ.ٖ%

ٓ
حضور ااضرات من خبلؿ الفصوؿ االفًتاضية.

ُِْٖٗ
ُ.َٖٖ.ٔٓ

أحياان
ُٓ.ٕ%ٓٔ.ٗ%ِٕ.ٓ%

ٔ
أداء االختبارات إلكًتكنينا.

ُُّّٕ
ِ.َُِ.ِٔ

أحياان
ِٓ.ٓ%َٔ.ٖ%ُّ.ٕ%

ٕ
االطبلع على توصيف ا١تقرر.

ّٔٔٗ
ُ.َْٗ.ْٓ

أحياان
ُُ.ٖ%َٕ.ٔ%ُٕ.ٔ%

ٖ
االطبلع على معلومات أستاذ ا١تقرر.

ُُُٔٗٔ
َِ.ٖ

أحياان
ُّ.ْ%ّٕ.ّ%ُّ.ْ%

ٗ
االطبلع على ٥تطط ا١تقرر.

ُُِّٖ
ُ.َِٗ.ّٔ

أحياان
ُٓ.ٕ%َٔ.ٖ%ِّ.ٓ%

مشاىدة الدركس التوضيحية ا١تتعلقة بطريقة استخداـ َُ
 النظاـ.

ُِٕٖٔ
ُ.َِٖ.ٔٓ

أحياان
ُّ.ٕ%ْٓ.ٗ%ُّ.ْ%

ُُ
تسليم كاجبات ا١تقرر.

ُِّٗ-
ِ.َٕٔ.ّْ

دائما
ٕٔ.ٓ%ِّ.ٓ%-

ُِ
االطبلع على درجايت يف ا١تقرر

ْْٕ-
ِ.َٖٔ.ّٓ

دائما
ٖٔ.ّ%ُّ.ٕ%-

ُّ
١تشاركة يف منتدل ا١تقرر ٔتواضيع إثرائية.ا

ُِْٖٗ
ُ.َٖٖ.ٔٓ

أحياان
ُٓ.ٕ%ٓٔ.ٗ%ِٕ.ٓ%

ا١تشاركة يف منتدل األسئلة للحصوؿ على إجاابت من ُْ
 أستاذ ا١تقرر.

ِِِْٓ
ُ.َّٔ.ٔٔ

اندرا
ٗ.ٖ%ّْ.ُ%ْٕ.ُ%

ُٓ
استبلـ رسائل ا١تقرر الدراسي.

ِِِّٔ
ِ.َُّ.ٖٔ

اانأحي
ّْ.ُ%ْٓ.ُ%ُُ.ٖ%

ُٔ
إرساؿ رسائل ا١تقرر الدراسي.

ُُُُِٗ
ِ.َِ.ٕٖ

أحياان
ُْ.ِ%ّٕ.ّ%ُِ.ٔ%

ُٕ
إرساؿ رسائل الربيد اإللكًتكين.

ُُُِْٔ
ُ.َٗٔ.ٕٕ

أحياان

ِٕ.ٓ%ُْ.ِ%ُّ.ْ%
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التكرارات ك النسب ا١تئويةالعباراتـ
ا١تتوسط

اال٨تراؼ 
ا١تعيارم

االستخداـ
مطلقاأحيااندائما

ُٖ
إنشاء مدكنة ١تشاركة أفكارم حوؿ ا١تقرر.

ُِْٖ
ُ.َِْ.ُٓ

دراان
ّ.ٗ%ُٓ.ٕ%َٖ.ْ%

ُٗ
ا١تشاركة من خبلؿ ا١تدكنة ٔتواضيع إثرائية.

ُُِّٖ
ُ.َِٕ.ْٗ

اندرا
ِ%ِّ.ٓ%ْٕ.ٓ%

َِ
االطبلع على مهاـ ا١تقرر الدراسي.

ََُُُّ
َِ.ّٔ

أحياان
ُٗ.ٔ%َٔ.ٖ%ُٗ.ٔ%

ُِ
إنشاء يومية للتعبَت عن آرائي الشخصية.

َُِّٗ
ُ.َِٕ.ّٓ

اندرا
ّ.ٗ%ُٗ.ٔ%ٕٔ.ٓ%

ِِ
ا١تشاركة بطرح آرائي الشخصية من خبلؿ اليومية.

ِِْٕ
ُ.َِِ.ٓ

اندرا
ّ.ٗ%ُّ.ٕ%ِٖ.ْ%

ِّ
استخداـ التقوًن لتدكين ا١تهاـ ك ا١تواعيد ا٠تاصة اب١تقرر.

ُِٔٔٗ
ُ.َٓٓ.ٕ

اندرا
ُُ.ٖ%ُّ.ْ%ٓٔ.ٗ%

ِْ
ؿ ا١تصطلحات ا٠تاصة اب١تقرر.االطبلع على جدك 

ُِٕٓٗ
ُ.َٕٔ.ٖٔ

أحياان
ُّ.ٕ%ْٗ%ّٕ.ّ%

ِٓ
استخداـ لوحة النقاش الصوتية ٔتا يثرم ا١تقرر.

ُُُّٗ
ُ.َِٓ.ْٖ

اندرا
ِ%ُِ.ٔ%ٕٔ.ٓ%

استخداـ دفًت العناكين ٟتفظ عناكين الربيد اإللكًتكين ِٔ
 لزمبلئي ك أستاذيت.

ُُّْٔ
ُ.َُٓ.ٕ

اندرا
ُُ.ٖ%ِٕ.ٓ%َٔ.ٖ%

 يتضح من اٞتدكؿ السابق ما يلي:
. يستخدـ أفراد العينة نظاـ الببلؾ بورد بشكلو دائم للمهاـ التالية:ُ

 ا١تقرر إعبلانت على االطبلع. 
 ا١تقرر تنبيهات على االطبلع. 
 ا١تقرر ٤تتول على االطبلع. 
 ا١تقرر كاجبات تسليم. 
 ا١تقرر يف الدرجات على االطبلع.
( كبنسبة موافقة على االستخداـ ٖٔ.ِككاف أكثر ا١تهاـ استخدامنا االطبلع على درجات ا١تقرر ٔتتوسط حساي )      

( فردنا. تلى ذلك تسليم كاجبات ا١تقرر، حيث ّٗ%( من أفراد العينة ك ٘تثل ىذه النسبة   )ٖٔالدائم بلغت أكثر من )
أهنم يستخدموف الببلؾ بورد بشكلو دائم ٢تذا الغرض.أٚتع أكثر من ثبلثة أرابع العينة 

. يستخدـ أفراد عينة الدراسة نظاـ الببلؾ بورد بشكل متوسط للقياـ اب١تهاـ التالية :ِ
 الفٍت الدعم على اٟتصوؿ.
إلكًتكنينا االختبارات أداء.
 ا١تقرر توصيف على االطبلع. 
 ا١تقرر أستاذ معلومات على االطبلع.
 ا١تقرر طط٥ت على االطبلع. 
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 النظاـ استخداـ بطريقة ا١تتعلقة التوضيحية الدركس مشاىدة.
 ا١تقرر منتدل يف ا١تشاركة. 
 الدراسي ا١تقرر رسائل استبلـ. 
 الدراسي ا١تقرر رسائل إرساؿ. 
 اإللكًتكين الربيد رسائل إرساؿ. 
 الدراسي ا١تقرر مهاـ على االطبلع. 
 اب١تقرر ا٠تاصة ا١تصطلحات جدكؿ على االطبلع. 
حيث كاف أكثرىا استخدامنا استبلـ رسائل ا١تقرر الدراسي ٔتتوسط عاِف قارب متوسط االستخداـ الدائم  

أما مشاىدة الدركس التوضيحية ا١تتعلقة بطريقة استخداـ النظاـ (.ِ.ِتبلـ رسائل ا١تقرر ٔتتوسط )(، تبله اسُّ.ِ)
كردت يف ذيل قائمة االستخداـ ا١تتوسط للنظاـ ٔتتوسطات كاالطبلع على جدكؿ ا١تصطلحات ا٠تاصة اب١تقرر فقد 

(.ِٖ.ُ(  ك)ٕٔ.ُحسابية بلغت )
. يستخدـ أفراد العينة نظاـ الببلؾ بورد بشكلو اندر للقياـ اب١تهاـ التالية:ّ

 األسئلة منتدل يف ا١تشاركة. 
 مدكنة إنشاء. 
 ا١تدكنة خبلؿ من ا١تشاركة. 
 يومية إنشاء. 
 ميةاليو  خبلؿ من ا١تشاركة. 
 التقوًن استخداـ. 
 الصوتية النقاش لوحة استخداـ.
 العناكين دفًت استخداـ. 
%( من أفراد ِٖككاف أقل ىذه ا١تهاـ استخدامنا ا١تشاركة بطرح اآلراء الشخصية من خبلؿ اليومية، حيث أٚتع ) 

مدكنة ١تشاركة األفكار حوؿ ا١تقرر،  الدراسة أهنم اندرنا ما يستخدموف نظاـ الببلؾ بورد ٢تذا الغرض. كتلى ذلك إنشاء
 %( من أفراد الدراسة أهنم اندرنا ما يقوموف هبذه ا١تهمة.َٖحيث أشار )

اٞتدكؿ التاِف يبُت ا١تهاـ مرتبة تنازلينا من حيث درجة االستخداـ كما أظهرهتا نتائج الدراسة:
(: مهاـ نظاـ الببلؾ بورد مرتبة تنازليا حسب االستخداـّجدكؿ )

ا١تتوسط اٟتسايا١تهاـب ا١تهمةترتي
ٖٔ.ِاالطبلع على درجايت يف ا١تقرر.ُ
ٕٔ.ِتسليم كاجبات ا١تقرر.ِ
ٓٔ.ِاالطبلع على إعبلانت ا١تقرر )مواعيد االختبار، تسليم الواجبات، ...(ّ
ْٕ.ِاالطبلع على تنبيهات ا١تقرر مثل ٕتاكز حريخ االستحقاؽ ١تتطلب ما.ْ
ّْ.ِعلى ٤تتول ا١تقرر )٤تاضرات، أنشطة، ...(.االطبلع ٓ
ُّ.ِاستبلـ رسائل ا١تقرر الدراسي.ٔ
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ا١تتوسط اٟتسايا١تهاـب ا١تهمةترتي
ِ.ِإرساؿ رسائل ا١تقرر الدراسي.ٕ
ُِ.ِأداء االختبارات إلكًتكنيا.ٖ
ِاالطبلع على معلومات أستاذ ا١تقرر.ٗ
ِاالطبلع على مهاـ ا١تقرر الدراسي.َُ
ٔٗ.ُلكًتكين.إرساؿ رسائل الربيد اإلُُ
ْٗ.ُاالطبلع على توصيف ا١تقرر.ُِ
ِٗ.ُاالطبلع على ٥تطط ا١تقرر.ُّ
ٖٖ.ُاٟتصوؿ على الدعم الفٍت حاؿ اٟتاجة إليو.ُْ
ٖٖ.ُحضور ااضرات من خبلؿ الفصوؿ االفًتاضية.ُٓ
ٖٖ.ُا١تشاركة يف منتدل ا١تقرر ٔتواضيع إثرائية.ُٔ
ِٖ.ُضيحية ا١تتعلقة بطريقة استخداـ النظاـ.مشاىدة الدركس التو ُٕ
ٕٔ.ُاالطبلع على جدكؿ ا١تصطلحات ا٠تاصة اب١تقرر.ُٖ
ّٔ.ُا١تشاركة يف منتدل األسئلة للحصوؿ على إجاابت من أستاذ ا١تقرر.ُٗ
ٓٓ.ُاستخداـ التقوًن لتدكين ا١تهاـ ك ا١تواعيد ا٠تاصة اب١تقرر.َِ
ٟتفظ عناكين الربيد اإللكًتكين لزمبلئي  استخداـ دفًت العناكينُِ

ُٓ.ُ كأساتذيت.

ِٕ.ُا١تشاركة من خبلؿ ا١تدكنة ٔتواضيع إثرائية.ِِ
ِٕ.ُإنشاء يومية للتعبَت عن آرائي الشخصية.ِّ
ِٓ.ُاستخداـ لوحة النقاش الصوتية ٔتا يثرم ا١تقرر.ِْ
ِْ.ُر.إنشاء مدكنة ١تشاركة أفكارم حوؿ ا١تقر ِٓ
ِِ.ُا١تشاركة بطرح آرائي الشخصية من خبلؿ اليومية.ِٔ
يتضح من العرض السابق لنتائج الدراسة أف أكثر ا١تهاـ استخدامنا من خبلؿ نظاـ الببلؾ بورد كاف االطبلع على  

يت ىذه ا١تهاـ ابالستخداـ درجات ا١تقرر، كتسليم الواجبات، كاالطبلع على اتول، كإعبلانت ا١تقرر ك تنبيهاتو. كحظ
العاِف نظرنا ٟتاجة الطبلب إليها، كأف ىذه ا١تهاـ تعد أساسية للمتعلم من خبلؿ نظاـ الببلؾ بورد. ك تؤكد ىذه النتيجة

حيث أشاركا إُف أ٫تية نظاـ الببلؾ بورد يف الوصوؿ إُف اتول  Heirdsfield et al (2011ىَتدزفيلد كآخركف )دراسة 
 Alturki, Aldraiweesh and( َُِٔما أكدت دراسة الًتكي ك الدريويش ك أحابسكا )التعليمي. ك

Athabaska  أف نظاـ الببلؾ بورد يسهل الوصوؿ إُف ٤تتول ا١تقرر. كما بينت دراسة ككدز ك بيكر ك ىوبرWoods, 

Baker & Hopper (2004  درجات.أف النظاـ يستخدـ بشكلو أساسي لبلطبلع على ٤تتول ا١تقرر ك ال 
أشارت إُف أ٫تية ا١تنتدايت كدكرىا يف  Heirdsfield et al (2011كابلرغم من أف دراسة ىَتدزفيلد ك آخركف )     

إثراء النقاش من خبلؿ الببلؾ بورد، إال إهنا كانت ضمن االستخداـ ا١تتوسط، أما ا١تدكانت كا١تشاركة من خبل٢تا فقد  
يف دراستو. Alharbi( َُِٓؾ بورد ابلرغم من أ٫تيتها اليت بينها اٟتري )كانت ضمن االستخداـ النادر لنظاـ الببل
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:ادلقًتحات و التوصيات 
أظهرت نتائج الدراسة استخدامنا متوسطنا أك ضئيبلن ألغلب ا١تهاـ اليت يتيحها النظاـ للطبلب ابستثناء أربع مهاـ  

ه ا١تهاـ يف االطبلع على ٤تتول ا١تقرر ك إعبلانتو كتنبيهاتو، حظيت ابستخداـ دائم من قبل أفراد العينة. ك٘تثلت ىذ
كتسليم كاجبات ا١تقرر، كاالطبلع على الدرجات يف ا١تقرر، فيما كانت أقل ا١تهاـ استخدامنا لوحة النقاش كالتقوًن كدفًت 

 العناكين كإنشاء ا١تدكانت كاليوميات كا١تشاركة من خبل٢تا.
استفادة من اإلمكاانت ك األدكات اليت يوفرىا النظاـ، كلذلك يوصي الباحث ٔتا  كيتضح من ذلك أف ىنالك عدـ    
يلي:
 . اافظة على ا١تهاـ اليت حظيت ابالستخداـ الدائم من قبل الطبلب ك تعزيزىا.ُ
. تعريف الطبلب اب١تهاـ اليت حظيت ابالستخداـ ا١تتوسط ك النادر ك ذلك ْتثهم لتفعيلها من قبل أعضاء ىيئة ِ

التدريس.
 . عقد دكرات الكًتكنية للطبلب لتعريفهم اب١تهاـ اليت يهملوهنا أك خفيت عليهم يف النظاـ.ّ
. حث األساتذة على تفعيل ا١تهاـ اليت يتيحها النظاـ، فهنالك بعض ا١تهاـ اليت ال ٯتكن للطبلب االستفادة منها ما َف ْ

 واجبات، كاإلعبلف عن مواعيد ك مهاـ ا١تقرر.يفعلها األستاذ، كاالختبارات اإللكًتكنية، كتسليم ال
. أظهرت نتائج الدراسة أف ا١تهاـ اليت حظيت ابالستخداـ العاِف كانت تتطلب من الطالب االطبلع فقط، كاالطبلع ٓ

ة  على اتول ك ا١تهاـ كاإلعبلانت كالدرجات. ككاف العزكؼ من نصيب ا١تهاـ اليت تتطلب التفاعل ك طرح اآلراء ك ا١تشارك
كمنتدايت النقاش، كا١تدكانت، كاليوميات، كلذلك يوصي الباحث بضركرة تفعيل دكر التعلم اإللكًتكين ٖتفيزنا للتفاعل بُت 

أطراؼ العملية التعليمية، كتفعيل اتول ك األنشطة اليت تعزز ىذا الدكر التفاعلي.
حث يقًتح ما يلي:ككوف ىذه الدراسة تعاملت مع فئة معينة من طبلب اٞتامعة، فإف البا

 . إجراء دراسات ٦تاثلة تتناكؿ بقية التخصصات.ُ
. إجراء دراسة ٦تاثلة تتناكؿ كاقع استخداـ نظاـ الببلؾ بورد من قبل أعضاء ىيئة التدريس.ِ
 . إجراء دراسات مقارنة بُت أنظمة إدارة التعلم األخرل ١تقارنة خصائصها كمكوانهتا.ّ
 Blackboardإُف نظاـ الببلؾ بورد  Moodleساتذة ٨تو التحوؿ من نظاـ مودؿ . البحث يف آراء الطبلب ك األْ

يف جامعة ا١تلك خالد.
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ادلراجع
ادلراجع العربية:

. القاىرة: عاَف الكتبالتعلم اإللكًتكين من التطبيق إُف االحًتاؼ ك اٞتودة(. ََِٗإٝتاعيل، الغريب زاىر )
مقًتح لربانمج تدرييب ألعضاء ىيئة التدريس ّتامعة ا١تلك خالد على استخداـ  تصور(. َُُِالبيشي، عامر مًتؾ )

رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة أـ القرل: مكة  مستلزمات بيئة التعلم اإللكًتكين يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.
ا١تكرمة

يف  (Blackboard)ر٣تية ببلؾ بورد إتاىات طلبة اٞتامعة األردنية ٨تو استخداـ ب(. َُُِاٞتراح، عبدا١تهدم )
َُّْ-ُِّٗ(، ْ) ّٖ، العلـو الًتبويةتعلمهم. 

التوزيععماف: دار أسامة للنشر ك  التعلم اإللكًتكين.(. ََُِالراضي، أٛتد علي )
، القضااي، التطبيق، التقوًن، رؤية جديدة يف التعليم(. ََِٓزيتوف، حسن حسُت )  رايض: . الالتعليم اإللكًتكين: ا١تفهـو

الدار الصولتية للًتبية
تقنيات التعليم، منتدل ا١تركز إتاىات حديثة يف ٣تاؿ ا١تناىج ك  -(. التعلم اإللكًتكين ك مبل٤تو ََِٗساَف، أٛتد دمحم )

الوطٍت للتعلم اإللكًتكين ك التعلم عن بعد، كزارة التعليم العاِف. 
http://elc.edu.sa/vb3/showthread.php  ىػُّْٕ/ٖ/ٕحريخ الدخوؿ

ىػ(. إتاىات الطلبة ك أعضاء ىيئة التدريس بكلية علـو اٟتاسب ك ا١تعلومات ّتامعة ُّْٔالسدحاف، عبدالرٛتن )
( ك Blackboardاالماـ دمحم بن سعود االسبلمية ٨تو استخداـ نظاـ ادراة التعلم اإللكًتكين ببلؾ بورد )

.ِّٕ-ِِٓ(، ِ، )٣تلة العلـو الًتبويةعبلقتو ببعض ا١تتغَتات. 
منظومة (. نظم تقدًن ا١تقررات التعليمية عرب الشبكات. يف عبداٟتميد، دمحم )٤ترر(. ََِٓصاٌف، مصطفى جودت )

 . القاىرة: عاَف الكتبالتعليم عرب الشبكات
(. فاعلية برانمج تدرييب مقًتح يف تنمية بعض مهارات إدارة ََِٗعبدالعاطي، دمحم الباتع؛ ك عبدالعاطي، حسن الباتع )
لدل طبلب الدبلـو ا١تهنية ك إتاىاهتم ٨توىا. جامعة  Moodleاتول اإللكًتكين ابستخداـ منظومة مودؿ 

ِّٓ-ُْٕ(، ّ) ُٗ، ٣تلة كلية الًتبيةاإلسكندرية، 
صاؿ إلكًتكنيا بنظاـ الببلؾ بورد على تنمية اٞتوانب ا١تعرفية (. أثر تدريس مقرر مهارات االتَُِْعمر، علي الورداين )

، العلـو الًتبويةا١ترتبطة اب١تقرر كرضا طبلب السنة التحضَتية ّتامعة الدماـ ٨تو توظيف الببلؾ بورد يف التدريس. 
ُ (ْ ،)ُْْ-ِْٕ

التعليم لنظاـ إدارة التعلم الببلؾ كاقع استخداـ طالبات ك أعضاء ىيئة التدريس بقسم تقنيات (. َُِِالعمرك، رزاف )
رسالة ماجستَت غَت منشورة. جامعة ا١تلك سعود. (Blackboardبورد )

أثر تطبيق التعلم ا١تدمج ابستخداـ نظاـ ابستخداـ نظاـ إدارد التعلم ببلكبورد على ٖتصيل (. َُُِالغامدم، فوزية )
. رسالة ماجستَت غَت منشورة. جامعة ا١تلك ا١تلك سعودطالبات مقرر إنتاج ك استخداـ الوسائل التعليمية ّتامعة 

 سعود
عوائقو،  –فوائده  –خصائصو  –ىػ( التعليم اإللكًتكين  مفهومو ُِّْشعباف،  ُٕ-ُٔا١توسى، عبدهللا عبدالعزيز )

، جامعة ا١تلك سعود، الرايضكرقة عمل مقدمة إُف ندكة ا١تستقبل
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