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ّهُ يف ثُئخ تمىَُ سضب عالة ربِؼخ ثُشخ ػٓ رىدح تؼٍ
اٌتؼٍُ اإلٌىرتؤٍ اٌمبئّخ ػًٍ اٌتىبًِ  ثني أدواد

وغري اٌتضإٍِ  اًلتصبي اٌتضإٍِ 

د. زلّذ ػبَض زلّذ اٌمحغبٍٔ 
غبػذ تمُٕبد اٌتؼٍُُ ادلأعتبر 

ربِؼخ ثُشخ وٍُخ اٌرتثُخ   
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كين القائمة على التكامل  بُت أدكات االتصاؿ التزامٍتتقوًن رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًت 
 كغَت التزامٍت

 د. دمحم عايض دمحم القحطاين
ا١تلخص :
ىدفػت الدراسة التعرؼ إُف درجة رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت   

كعبلقة ذلك  ٔتتغَتات: الربانمج األكادٯتي، كالعمر، كاٞتنس، كا٠تربة يف ٣تاؿ استخداـ نظاـ إدارة  أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت،
على التعلم اإللكًتكين، كعدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا، كالعبء الدراسي. كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ مت تصميم استبانة طهبقت 

( طالبنا كطالبة مسجلُت يف ا١تقررات اإللكًتكنية اليت استخدـ فيها االتصاؿ التزامٍت ُٔٔٓلغ عددىم )أفراد ٣تتمع الدراسة كافةن الذين ب
%( ِٗ( طالبنا كطالبة ٯتثلوف )ْٕٓق(، كقد استجاب )ُّْٖ/ُّْٕكغَت التزامٍت بشكلو فعاؿ يف الفصل األكؿ من العاـ اٞتامعي )

رضا عاؿو لدل طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين  من ٣تتمع الدراسة. كخلصت الدراسة إُف كجود مستول
القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت، من جهةو أخرل خلصت الدراسة إُف عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية 

كين بشكل عاـ تيعزل ١تتغَتات الربانمج األكادٯتي، كاٞتنس، كا٠تربة يف درجة مستول رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًت 
يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين، كالعبء الدراسي، يف حُت خلصت الدراسة إُف كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف درجة 

١تتغَتات العمر، كعدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق مستول رضا الطبلب بشكلو عاـ عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين تيعزل 
 االلتحاؽ هبا.

بيئة التعلم اإللكًتكين، التعلم اإللكًتكين التزامٍت، التعلم اإللكًتكين غَت التزامٍت، نظاـ إدارة التعلم، ، رضا الطبلب الكلمات ادلفتاحية :
 الببلؾ بورد.

Evaluation of Bisha University Students' Satisfaction with the Quality of Learning in an 

E-learning Environment Based on Integration of Synchronous and Asynchronous

Communication Tools 
 Abstract

  This study aimed at identifying the degree of satisfaction of Bisha University students in 

learning within the environment of  e-learning  based on the integration of synchronous and 

asynchronous communication tools. Mainly, it aimed at identifying relationship of such 

satisfaction with variables of the academic program, age, gender, experience in the use of e-

learning management system, the number of electronic courses already attended and the study 

load. In order to fulfill this aim, a questionnaire was designed and applied to all members of 

the study community whose number reached 1566 male and female students enrolled in 

online courses using synchronous and asynchronous communications effectively in the first 

semester of the academic year 1437-1438. A number of 457  students have responded 

constituting (29%) of the study society. The study found that there is a high satisfaction level 

among students of the University of Bisha in learning in the e-learning environment based on 

the integration of synchronous and asynchronous communication tools. On the other hand, the 

study found no statistically significant differences at a level (0.05) in the degree of level of 

satisfaction of students in learning in the e-learning environment based on integration of 

synchronous and asynchronous communication tools in general due to variables of the 

academic program, sex, experience in the use of e-learning management system and study 

load while it found statistically significant differences at the level of (0.05) in student 

satisfaction degree in general due to variables of age and number of electronic courses already 

attended. 

Keywords: student satisfaction, e-learning environment, synchronous e-learning, 

asynchronous e-learning, learning management system, Blackboard. 
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:مقدمة
فرض التقدـ السريع يف عاَف اإلنًتنت كالثورة ا١تعلوماتية تغػَتنا سػريعنا يف البيئػات التعليميػة، فلقػد أدل ذلػك التقػدـ
إُف بػزكغ أ٪تػاط تعليميػة كاسػتحداث نظػم تعليميػة جديػدة، كظهػػور مفػاىيم َف نعهػدىا مػن قبػل يف ا١تيػداف الًتبػوم، كلعػػل 

الػػذم ٖتػػوؿ مػػن ٣تػػرد فكػػرة خياليػػة إُف كاقػػع عملػػي انتشػػر  E- Learning ػلم اإللكػػًتكين أحػػػػدث ىػػذه ا١تفػػاىيم التعػػػ
اسػػػػتخدامو بسػػػػرعة متزايػػػػدة يف أكسػػػػاط التعلػػػػيم اٞتػػػػامعي يف ٤تاكلػػػػة ٟتػػػػل عديػػػػدو مػػػػن ا١تشػػػػكبلت التعليميػػػػة، كللنهػػػػوض 

ية كىو ما كاف لو أتثَته كبَته على جودة ابسًتاتيجيات التدريس القائمة على التقنية أسلوابن منهجينا لتطوير الربامج التعليم
 عملييت التعليم كالتعلم.

من جهة أخرل أصبحت تطبيقات التعلم اإللكًتكين إحدل الركائز ا١تهمة للمنافسة بُت مؤسسات التعليم العاِف يف      
كات تثػػرم عمليػيت التعلػػيم القػرف اٟتػادم كالعشػػرين، ككاحػد مػػن أىػم عوامػػل التغيػَت يف البيئػات التعليميػػة ١تػا تقدمػػو مػن أد

كالػتعلم، كتسػهم يف بنػاء ٣تتمعػات تعلػم ذات بػٌت معرفيػة جديػدة يتعػاكف فيهػا األفػراد يف تعلمهػم تلػك ا١تعرفػة. كقػد دفػػػػع 
كونػػو كسػػيطنا لتطػػوير التعلػػيم يف ا١تسػػتقبل ا١تنظػػور، ّتانػػب التوجهػػات الػػيت تنػػادم -االنتشػػار السػػريع للػػتعلم اإللكػػًتكين 

دفػع إُف اسػتثمار مواردىػا يف تطػوير بيئػات للػتعلم اإللكػًتكين.   -ستقل عن ا١تكاف، كتفريد التعليم ابٞتامعاتابلتعليم ا١ت
كبيئات التعلم اإللكًتكين بيئات مرنة للتعلم ببل أرض أك جدراف أك أسقف، تتخطى حدكد الزمػاف كا١تكػاف، ٬تلػس فيهػا 

ز٢تم، أك يف أم مكػػافو آخػػر يدرسػػوف مقػػررات مرب٣تػػة مػػن خػػبلؿ ا١تتعلمػػوف أمػػاـ أجهػػزة الكمبيػػوتر يف مدارسػػهم، أك منػػا
مواقع اإلنًتنت، كيتصلوف أبساتذهتم للحصوؿ على ا١تصادر كا١تعلومات كغَتىػا، كيتفػاعلوف مػع زمبلئهػم كأسػاتذهتم مػن 

 خبلؿ تلك البيئات.
ية ا١تعتمدة على اإلنًتنت اليت كتتكوف بيئات التعلم اإللكًتكين يف ا١تؤسسات التعليمية بشكلو رئيس من اٟتـز الرب٣ت

، كمػػػن أمثلتهػػػا : نظػػػاـ مػػػوكدؿ   Learning Management System (LMS)تعػػػرؼ بػػػنظم إدارة الػػػتعلم 
Moodle كنظػػاـ الػػببلؾ بػػورد ،Blackboard كتتمثػػل الفكػػرة اٞتوىريػػة لػػنظم إدارة الػػتعلم يف تنظػػيم العمليػػة التعليميػػة .

نظم إدارة التعلم األدكات اليت تساعد على تنفيذ اتول التعليمي كتقدٯتػو يف  كإدارهتا ضمن نظاـ متكامل، إذ تستخدـ
صورة دكرات كمقررات، إضافة لعددو من أنشطة التعلم كمنتدايت النقاش، كمشاركة ا١تلفات، كالتقييمات، كخطط توزيع 

(.ٕ، ََِٗا١تنهج الدراسي، كاادثة كالتصويت )العمودم، 
 Synchronousإللكػًتكين اٟتديثػة علػى نػوعُت مػن أ٪تػاط االتصػاؿ ٫تػا: االتصػاؿ التػزامٍت كترتكز بيئات الػتعلم ا

Communication كاالتصػػاؿ غػػَت التػػزامٍت ،Asynchronous Communication كأتيت أ٫تيػػة تعػػدد أدكات ،
ا١تعػػٌت يف عمليػػػيت  االتصػػاؿ يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػػًتكين يف أهنػػا تعػػد ضػػػركرية لتحقيػػق التفاعػػل كاالتصػػاؿ كالتفػػػاكض حػػوؿ

التعلػػيم كالػػتعلم. كتسػػتند أدكات االتصػػاؿ غػػَت التػػزامٍت يف نظػػم إدارة الػػتعلم مثػػل الربيػػد اإللكػػًتكين، كلوحػػات اإلعػػبلانت، 
علػػػى النصػػوص الكتابيػػػة يف التفاعػػل، كقػػػد  Wikisكقػػوائم النقػػػاش، كا١تنتػػدايت، كا١تػػػدكانت، ك٤تػػررات الكتابػػػة التعاكنيػػة 

أف االعتمػاد علػى النصػوص يف   (Caspi & Blau, 2008; Kehrwald, 2008)ل دراسة كجدت بعض الدراسات مث
التفاعل يعطي مركنة يف التفاعل لعدـ كجود ٤تددات زمنية، كلكن يف ا١تقابل يقلل من فرص اٟتضور االجتمػاعي. كمػن 

عػػن غيػػاب التفاعػػل  ( إُف أف الشػػعور ابلعزلػػة النػػاتجMourad et al.,2015,35جهػػةو أخػػرل، يشػػَت مػػراد كآخػػركف )
كاٟتضور االجتماعي أحد األسباب الرئيسة اليت تػؤثر علػى مسػتوايت مشػاركة الطػبلب، كرضػاىم عػن جػودة تعلمهػم يف 

 بيئة التعلم اإللكًتكين.
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( تشػػػَت إُف أف االنفصػػػاؿ بػػػُت ا١تػػػتعلم Moore,1980كعلػػى مسػػػتول آخػػػر، ٧تػػػد أف نظريػػػة البعػػػد التواصػػػلي ١تػػػور )
د جػػػودة عمليػػة الػػػتعلم يف بيئػػػة الػػتعلم اإللكػػػًتكين إذا َف ٭تػػدث عمليػػػة تكامػػل بػػػُت أدكات االتصػػػاؿ كا١تعلػػم ٯتكػػػن أف هتػػد

( أف ا١تعلمػُت Moore,1993,25(. كيف ىػذا اإلطػار يػذكر مػور)Borup et al.,2012,195التزامٍت، كغػَت التػزامٍت )
 ظيف كسائط االتصاؿ كالتفاعل.يستطيعوف التقليل من إحساس الطبلب ابلبعد االتصاِف من خبلؿ اللعب يف تو 

( إُف أنػػو ٯتكػػن التغلػػب علػػى البعػػد االتصػػاِف Smith et al.,2009,21كتشػػَت نتػػائج دراسػػة ٝتيػػث كآخػػرين )  
كٖتقيق اإلحسػاس ابٟتضػور االجتمػاعي مػن خػبلؿ توظيػف أدكات االتصػاؿ التزامنيػة الػيت توظػف االتصػاؿ ا١ترئػي الػذم 

 Borup etة كالسػػػمعية. كيف االٕتػػػػاه نفسػػػو تشػػػَت نتػػػائج دراسػػػة بػػػورب )٬تمػػػع بػػػُت الوسػػػائط كاإلشػػػارات البصػػػري

al.,2012,195 إُف أف التفػػػاعبلت التزامنيػػػة القائمػػػة علػػػى االتصػػػاؿ ا١ترئػػػي تعمػػػل علػػػى ٖتسػػػُت اٟتضػػػور االجتمػػػاعي )
يػات ك٥ترجات التعلم لدل الطبلب، كتقلل من مشػاعر العزلػة عنػدىم؛ ٦تػا يػنعكس مباشػرةن علػى رضػاىم عػن جػودة عمل

 التعلم.
كقػػد انقشػػت البحػػوث السػػابقة مػػا إذا كػػاف الػػتعلم اإللكػػًتكين التػػزامٍت أك الػػتعلم اإللكػػًتكين غػػَت التػػزامٍت ىػػو ا٠تيػػار 
األفضػػل لتعزيػػز رضػػا الطػػبلب عػػن جػػودة تعلمهػػم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين، كخلصػػت األدبيػػات إُف أف كػػبلن مػػن ٪تطػػي 

أغراضنػػػا تعليميػػػة ٥تتلفػػػة، كلكليهمػػػا األ٫تيػػػة ذاهتػػػا يف ٖتقيػػػق ٕتربػػػة تعلػػػم قيمػػػة، كأف  االتصػػػاؿ التػػػزامٍت كغػػػَت التػػػزامٍت ٮتػػػدـ
التصػػميم التعليمػػي اٞتيػػد للػػتعلم اإللكػػًتكين يتطلػػب التكامػػل بينهمػػا يف ا١تقػػررات اإللكًتكنيػػة. فقػػد خلصػػت نتػػائج دراسػػة 

( Hrastinski et al.,2010(، كنتػائج دراسػة ىراستينسػكي كآخػرين )Branon&Essex,2001برانوف كإسػيكس )
إُف أف االتصػاؿ التػزامٍت مفيػػده يف عمليػة تبػػادؿ األفكػار يف سػػياؽ اجتمػاعي يشػػبو السػياؽ االجتمػػاعي اٟتقيقػي، كيػػدعم 
اٟتضور االجتماعي، كيعزز اإلحساس ابالنتماء جملتمع التعلم. يف حُت خلصت نتائج الدراستُت السابقتُت إُف أف التعلم 

تشػػػجيع ا١تناقشػػػات العميقػػػة ا١ترتبطػػػة ابتػػػول التعليمػػػي، كيف تػػػوفَت فػػػرص للتفكػػػَت التػػػأملي الػػػذايت  غػػػَت التػػػزامٍت مفيػػػد يف
( أف اٟتضور االجتماعي كاإلحسػاس Kim et al.,2011ألعضاء ٣تتمع التعلم. كقد أثبتت نتائج دراسة كيم كآخرين )

كعلػى مسػتول . لػتعلم يف بيئػة الػتعلم اإللكػًتكينابالنتماء جملتمع التعلم تؤثر بشكل إ٬تاي على رضا الطبلب عن جػودة ا
آخر، ٧تد أف ٖتسُت مستول رضػا الطػبلب عػن جػودة تعلمهػم يػرتبط بعديػدو مػن ا١تتغػَتات داخػل بيئػة الػتعلم اإللكػًتكين 

(، كنتػػػػػػػائج دراسػػػػػػػة أيػػػػػػػدؿ Clawson, 2007ذاهتػػػػػػػا، ففػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد ٧تػػػػػػػد أف نتػػػػػػػائج دراسػػػػػػػة كبلكسػػػػػػػوف )
(Erdil,2007كنتػػػػػػائج دراسػػػػػػة،) ( جينيسػػػػػػي كآخػػػػػػرينGiannousi et al.,2009 كنتػػػػػػائج دراسػػػػػػة أكزكػػػػػػاف ،)

( خلصػػت ٚتيعهػػا إُف كجػػود سػػتة أبعػػاد رئيسػػة داخػػل بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين Ozkan & Koseler,2009ككاسػػلَت)
ااي تتمثػػل يف: جػػودة النظػػاـ، كجػػودة ا٠تدمػػة، كجػػودة اتػػول كتصػػميمو، ككجهػػة نظػػر ا١تػػتعلم، كإتاىػػات ا١تعلػػم، كالقضػػ

ا١تتعلقة ابلدعم، كتعزبز ٧تاح الطبلب ٢تا ٚتيعنا أتثَته داؿ على رضا الطبلب عن جودة تعلمهم.
 & Ali)(، كدراسة علػي كأٛتػد (Abou Naaj et al., 2012يف حُت تؤكد نتائج دراسة أبو النعاج كآخرين    

Ahmad, 2011) (كدراسة ا٠تلف كآخرين ،Alkhalaf et al.,2012أف ىناؾ عدي ) ا من العوامل الدٯتوغرافيػة الػيت دن
تػػؤثر علػػى مسػػتول الرضػػا اإلٚتػػاِف لػػدل الطػػبلب كٖتػػدد مػػدل اسػػتمرارىم يف دراسػػة ا١تقػػررات اإللكًتكنيػػة كلكنهػػا غػػَت 
مرتبطة بشكلو مباشر ٓتربة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين كمن أ٫تها: الػربانمج األكػادٯتي، كالعمػر، كاٞتػنس، كا٠تػربة يف 

استخداـ التقنية، كعدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا، كالعبء الدراسي.٣تاؿ 
إجراء عملية التكامل بُت كلو من ٪تطي االتصػاؿ التػزامٍت كغػَت التػزامٍت يف بيئػة كأتسيسنا على ما سبق، يتضح أف

لنإتػة عػن البعػد االتصػاِف، كيسػهم يف دعػم التعلم اإللكًتكين سوؼ ٭تقػق ٕتربػة تعليميػة شػاملة كفريػدة، ك٬تسػر الفجػوة ا

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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الشعور ابٟتضور االجتماعي؛ ٦تا ينعكس على رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف تلك البيئة، كمن جهة أخػرل يتضػح 
أف ىناؾ عدة عوامل أخرل تؤثر على رضا الطبلب عن جودة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين. 

 :مشكلة الدراسة
بيشة لتأسيس بيئة متكاملة للتعلم اإللكًتكين، تقـو على منظومة تشمل نظػػػاـ إدارة التعلم  جامعةسعت        

، كنظاـ االختبارات اإللكًتكنية، إضافة إُف أنظمة مؤ٘ترات الفيديو، كنظاـ Blackboard اإللكًتكين الببلؾ بورد 
، كأنظمة أتليف اتول، كا١تستودع اإللكًتكين للكائنات التعليمية )عمادة التعلم Media Siteااضرات  تسجيل

(.ِػ أ، َُِٕاإللكًتكين،
ك٭تتػػوم نظػػاـ إدارة الػػتعلم اإللكػػًتكين "الػػببلؾ بػػورد" بوصػػفو بيئػػة رئيسػػة للػػتعلم اإللكػػًتكين علػػى عديػػدو مػػن أدكات      

: أداة ااضػػرات، كالواجبػػات، كاالختبػػارات، كاالسػػتطبلعات، كالربيػػد اإللكػػًتكين للمقػػرر، مثػػل االتصػػاؿ غػػَت التػػزامٍت
، ك٤تػػرر الكتابػػة   Blogsكا١تنتػػدايت، كلوحػػة النقػػاش، كلوحػػة اإلعػػبلانت، كأداة اجملموعػػات، كرسػػائل ا١تقػػرر، كا١تػػدكانت

أداة  Blackboard Collaborate Ultra، كاليوميػػات، يف حػػُت تعػػد أداة الفصػػوؿ االفًتاضػػية Wikisالتعاكنيػػة 
 (.Blackboard, 2009, 126االتصاؿ التزامٍت الرئيسة فيو )

كيف اٟتقية فإف ىناؾ ثبلثة أ٪تاط للمقررات اإللكًتكنية حسب استخداـ أدكات نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين الببلؾ      
اؿ كالتفاعل غَت التزامنية، يف حُت أف النمط الثاين بورد ؛ فالنمط األكؿ مقررات غَت تزامنية تعتمد على أدكات االتص

منها ىو مقررات تزامنية تستخدـ أداة االتصاؿ التزامٍت "الفصوؿ االفًتاضية" فقط، أما النمط الثالث منها فيسعى إُف 
(. ُِػ أ ، َُِٕ،ٖتقيق نوعو من التآزر كالتكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامنية كغَت التزامنية )عمادة التعلم اإللكًتكين

كقد الحظ الباحث من خبلؿ عملو بعمادة التعلم اإللكًتكين ابٞتامعة أف نسبة تفعيل أدكات االتصاؿ غَت التزامنية 
عالية مقارنة ابلتزامنية، كيدعم تلك ا١تبلحظة تقرير مؤشرات األداء يف كليات اٞتامعة، كالذم يوضح أف استخداـ أداة 

%(،  يف ُٕ( مقررنا ٔتا نسبتو )ْٕٔٔالفًتاضية" يف تدريس ا١تقررات اإللكًتكنية بلغت )االتصاؿ التزامٍت "الفصوؿ ا
% ػ ٕٔحُت أف نسبة استخداـ أدكات االتصاؿ غَت التزامٍت ا١تختلفة يف تدريس تلك ا١تقررات قد تراكحت بُت )

 (.ٓػ ب، َُِٕ%( )عمادة التعلم اإللكًتكين،ََُ
ين مسػػتول رضػػا الطػػبلب عػػن جػػودة الػػتعلم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين ّتامعػػة كمػػن جهػػة أخػػرل الحػػظ الباحػػث تػػد     

( اليت تكشف نتائجها أف مستوايت الرضا عند طبلب جامعة بيشة أقل من َُِٓبيشة، كىذا ما تؤيده دراسة أٛتد )
 تمدت على إعدادا١تتوسط. كلدعم ذلك اإلحساس اب١تشكلة كٖتديدىا بدقةو؛ قاـ الباحث إبجراء دراسة استطبلعية اع

( ّٕٔعلػى عينػة بلغػت ) Google Formsإلكًتكنينػا مػن خػبلؿ اسػتخداـ خدمػة ٪تػاذج قوقػل  استبانة، مت توزيعها
التعػػرؼ إُف مػػدل قبػػوؿ فكػػرة تطبيػػق مفهػػـو التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػَت  طالبنػػا كطالبػػة، كذلػػك بغػػرض

سػة ا١تقػررات اإللكًتكنيػة، كالتحػدايت الػيت تعػًتض دراسػتهم يف بيئػة الػتعلم التزامٍت يف مقػرراهتم، كمػدل اسػتمرارىم يف درا
اإللكػػػػػًتكين، إضػػػػػافة اكلػػػػػة تعػػػػػرؼ مػػػػػدل ٧تػػػػػاح أدكات االتصػػػػػاؿ ا١توظفػػػػػة يف مقػػػػػرراهتم يف دعػػػػػم اإلحسػػػػػاس ابٟتضػػػػػور 

النتػائج لتبػُت أف االجتماعي، كٕتسَت الفجوة النإتة عن البعػد االتصػاِف، كللتعػرؼ إُف رضػاىم بشػكلو إٚتػاِف. كجػاءت 
%( من أفراد الدراسة االسػتطبلعية يؤيػدكف فكػرة التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت كغػَت التػزامٍت أسػلوابن ّٖنسبة )

%(،كما أظهرت ْٕللتدريس، يف حُت بلغت نسبة من يرغبوف يف االستمرار يف دراسة ا١تزيد من ا١تقررات اإللكًتكنية )
%( من الطبلب ا١تشاركُت يف ا١تقررات غَت التزامنية يشعركف أف البيئة اإللكًتكنية ا١تطبقة َف ْٖنتائج الدراسة أف نسبة )

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م

http://www.kku.edu.sa/Default/Default.aspx
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تػيػلػبًٌ توقعاهتم يف االستفادة من التغذية الراجعة الفورية، إضافة لعدـ دعم اٟتضػور كالتواجػد االجتمػاعي، يف حػُت تشػَت 
 منية يشعركف أف أدكات التفاعل التزامٍت َف تػيػلػبًٌ توقعاهتم يف%( من الطبلب يف ا١تقررات التزأٖالنتائج إُف أف نسبة )

إححة مشاركة ا١تعرفة، كدعم اٟتوارات الذاتية التأمليػة، كَف تسػاعدىم علػى تطبيػق الػتعلم التعػاكين، كبنػاء شػبكات للػتعلم، 
( اليت Ja’ashan,2015اسة جعشاف )إضافة لعدـ ا١تركنة يف اددات الزمنية للقاءات التزامنية. كتلك النتائج تؤكدىا در 

تشَت نتائجها إُف أف التحدايت الرئيسة اليت تواجو الطبلب يف بيئة التعلم اإللكًتكين غػَت التػزامٍت يف جامعػة بيشػة ىػي: 
غيػػاب اٞتانػػب االجتمػػاعي، كالشػػعور ابلعزلػػة، كأتخػػر التغذيػػة الراجعػػة مػػن ا١تعلػػم، كغيػػاب التفاعػػل اإلنسػػاين النشػػط؛ ٦تػػا 

 سلبنا على تصورات الطبلب كرضاىم. انعكس 
ا مػن الػدعائم الرئيسػة ٞتػودة الػتعلم اإللكػًتكين، جنبنػا إُف كيف الواقع فإف رضػا ا١تػتعلم عػن جػودة تعلمػو          ييعػد كاحػدن

جنػػػػػػػػب مػػػػػػػػع رضػػػػػػػػا أعضػػػػػػػػاء ىيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػدريس، كفاعليػػػػػػػػة الػػػػػػػػتعلم كسػػػػػػػػهولة الوصػػػػػػػػوؿ، كالفاعليػػػػػػػػة، كالكيلفػػػػػػػػة ا١تؤسسػػػػػػػػية 
(Bolliger&Wasilik, 2009,104 كيف االٕتػػػػاه ذاتػػػػو ٧تػػػػد أف مؤسسػػػػة سػػػػلواف.)Sloan Consortium 

ـ( قػػػػد حػػػػددت عناصػػػػر جػػػػودة الػػػػتعلم ََِّاألمريكيػػػػة الشػػػػهَتة يف ٣تػػػػاؿ تقػػػػدًن مقػػػػررات الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين يف عػػػػاـ )
سػهولتو، كرضػا ك  الوصػوؿ اإللكًتكين يف ٜتسة عناصر رئيسة تتمثل يف: فاعلية التعلم، كحساب العائد ػ التكلفة، كسرعة

(. مػن جهػةو أخػرل ٧تػد أف الباحػث Bourne & Moore,2003الطػبلب، إضػافة إُف رضػا أعضػاء ىيئػة التػدريس )
( قد حدد مؤشرات جودة التػدريس كالػتعلم اإللكػًتكين كمعػايَت ضػماهنا ٖتػت ٣تموعػة Oliver,2003األسًتاِف أكليفر )

تػػػدريس كالػػػتعلم، كعمليػػػات تصػػػميم ا١تقػػػررات الدراسػػػية كإنتاجهػػػا، اػػػاكر الرئيسػػػة التاليػػػة: كضػػػع خطػػػط دقيقػػػة لعمليػػػيت ال
كا١تمارسات التدريسية الفعالة، كبيئة التدريس، كالعمليات الفعالة ١تراجعة اٞتودة األكادٯتية، كتكامل ا١تقػررات الدراسػية، 

 ل رضاىم. كنسبة تقدـ الطبلب، كمعدالت بقائهم يف دراسة مقررات التعلم اإللكًتكين، كالتعرؼ إُف مد
ا مػػػػن الدراسػػػػات قػػػػد أظهػػػػرت علػػػػى ٨تػػػػو متسػػػػق كجػػػػود ارتبػػػػاط إ٬تػػػػاي بػػػػُت رضػػػػا         كمػػػػن اٞتػػػػدير ابلػػػػذكر أف عديػػػػدن

 ,Bhattacherjee)ا١تسػػتخدمُت عػػن أنظمػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين كأدكاتػػو كبػػُت نيػػتهم ١تواصػػلة اسػػتخداـ تلػػك األنظمػػة 
2001; Chiu et al., 2005; Lai, 2004)ثػاؿ كجػد رككػا كزمػبلؤه . فعلػى سػبيل ا١ت(Roca et al., 2006)  أف

رضا ا١تستخدمُت يؤثر بشكلو داؿو إحصائينا على النية السلوكية ١تواصػلة اسػتخداـ أنظمػة اإلنًتنػت كخدماتػو، كعلػى ٨تػوو
 أف الرضػا ا١تبػدئي عػن نظػاـ ا١تعلومػات لػو أتثػَتات إ٬تابيػة علػى نيػة (Bhattacherjee, 2001)مشابو كجد بتاشَتجي 

أخرل تؤكد أدبيات اجملاؿ أف أغلب البحوث ا١تعاصرة ا١تتعلقة ابلػتعلم اإللكػًتكين قػد  مواصلة استخداـ النظاـ. من جهةو 
كيف اٟتقيقػػة، فػػإف أتسػػيس (.McLawhon&Cutright,2012,341أ٫تلػت بشػػكلو مبػػالغ فيػو تقػػوًن رضػػا ا١تتعلمػُت )

بل إف األمػر يتطلػب أف ٯتتلػك عضػو ىيئػة التػدريس كالطالػب  منظومة متكاملة للتعلم اإللكًتكين أبم جامعة ال يكفي،
مهػػارات الػػتعلم اإللكػػًتكين ككفاايتػػو؛  كمػػا أف السػػعي لتحقيػػق رضػػا الطػػبلب عػػن جػػودة الػػتعلم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين 

 (.Abou Naaj et al.,2012,185يعد أحد ا١تتطلبات الرئيسة للتنفيذ الناجح للتعلم اإللكًتكين)
على ما سبق، يتبُتَّ أف السعي لتحقيق التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت يف أثناء تدريس ناءن ب

ا١تقررات اإللكًتكنية يضمن االستفادة من ٦تيزات كبل النمطُت، كما أنو أضحى شرطنا لنجاح بيئة التعلم اإللكًتكين يف 
بيئة. كمن ىذا ا١تنطلق فقد مت يف مطلع العاـ اٞتامعي ٖتقيق رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف تلك ال

ىػ( البدء يف عمادة التعلم اإللكًتكين يف تنفيذ عددو من الدكرات التدريبية ا١تتقدمة يف تصميم ا١تقررات ُّْٖ/ُّْٕ)
ا١تعكوس،  اإللكًتكنية كتنفيذىا، كما سعت العمادة إُف تبٍت اسًتاتيجيات التعلم ا١تدمج كدعم استخدامها، كالتعلم

كاسًتاتيجيات التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت يف بناء ا١تقررات، كيف هناية الفصل الدراسي األكؿ من 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ىػ( بلغ عدد ا١تقررات القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت ُّْٖ/ُّْٕالعاـ اٞتامعي )
(. ٕػ ب ، َُِٕإللكًتكين،( مقررنا )عمادة التعلم آٖ)

كيرل الباحث أنو ٯتكن أف ٩تلص ٦تا سبق إُف أف عملية التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت يف      
أثناء تدريس ا١تقررات اإللكًتكنية ٯتكن أف تليب ٚتيع احتياجات التعلم يف البيئة اإللكًتكنية، ابالستفادة منها بوصفها 

لمعرفة كاسًتجاع ٢تا، كساحات كفضاءات للتفاعل كاٟتوار شبو االجتماعي، كمشاركة ا١تعرفة، كلتوفَت بيئة نظم ٗتزين ل
خصبة للعمل التشاركي، ٔتا يكفل إدارة ا١تعرفة كتباد٢تا بُت ا١تتعلمُت؛ ٦تا ينعكس على نواتج التعلم بشكل إ٬تاي كمن 

 أ٫تها ٖتسن مستوايت رضا الطبلب.
ن كل ما تقدـ، كيف ضوء ا١تؤشرات السابقة؛ أتت ىذه الدراسة اليت سعت إُف تقوًن رضا طبلب كانطبلقنا م      

جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت 
. ى مستول رضاىممن كجهة نظرىم، مع ٤تاكلة ٖتديد العوامل اليت ٯتكن أف تؤثر عل

أسئلة الدراسة:
 سعت الدراسة لئلجابة عن األسئلة التالية:    
ما درجة رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات  .1

 االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت من كجهة نظرىم؟
ستول رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف م .2

اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت من كجهة
نظرىم تيعزل ١تتغَتات مستول الربانمج األكادٯتي، كالعمر، كاٞتنس، كا٠تربة يف ٣تاؿ استخداـ نظاـ إدارة التعلم  .3

د ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا ،كالعبء الدراسي؟اإللكًتكين ، كعد
:أىداف الدراسة

 سعت الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية :    
التعرؼ إُف درجة رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت  .1

 من كجهة نظرىم.أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت 
معرفػػة الفركؽ يف مستول رضا طػػػػػػػػػبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على  .2

التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت من كجهة نظرىم اليت تيعػػػزل ١تتغَتات مستول الربانمج 
يف ٣تاؿ استخداـ نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين، كعدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت  األكادٯتي، كالعمر، كاٞتنس، كا٠تربة

سبق االلتحاؽ هبا، كالعبء الدراسي.
أمهية الدراسة:

٘تثلت أ٫تية الدراسة يف النقاط التالية:    
ية البعد االتصاِف، أتيت ىذه الدراسة تطبيقنا للعديد من مفاىيم نظرايت اجملاؿ كنظرية اٟتضور االجتماعي، كنظر  .1

كنظرية ثراء الوسائط  اليت تنادم ٚتيعها ابلتكامل بُت أدكات االتصاؿ لتجسَت البعد االتصاِف، كتعزيز اٟتضور 
 االجتماعي؛ ٦تا قد يزيد من مستوايت رضا ا١تتعلمُت.

تعلمهم يف بيئة ٯتكن أف تسهم الدراسة اٟتالية يف معرفة الوضع الراىن لدرجة رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة  .2
التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت، ٦تا ٯتكن أف يساعد القائمُت 
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على التعلم اإللكًتكين يف جامعة بيشة على تغيَت السياسات ا١تتبعة ٔتا يساعد على ٖتسُت ظركؼ عملييت التعليم 
 كالتعلم.

تنطلق من العوامل ا١تؤثرة على رضا الطبلب عن التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين قد  ٖتديد أدكات قياس للرضا .3
يساعد ا١تسئولُت بعمادة التعلم اإللكًتكين ّتامعة بيشة على التخطيط إُف مراقبة مستوايت رضا الطبلب عن  

طبلب. كثب، كتقييمو بشكلو مستمر لضماف تقدًن خربات تربوية عرب اإلنًتنت تتسم ابٞتودة لل
 حدود الدراسة:

أجريت ىذه الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي األكؿ من العاـ اٞتامعي  وادلكانية: احلدود الزمنية .1
ىػ(، كمشلت ٚتيع الطبلب ّتامعة بيشة الذين يتعلموف يف ا١تقررات اإللكًتكنية اليت كظفت فيها ُّْٖ/ُّْٕ)

التزامنية بشكلو فعاؿ. اسًتاتيجية التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامنية كغَت
  احلدود ادلوضوعية: .2
أ ػ اقتصرت الدراسة على التحقق من درجة رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين   

القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت يف ضوء ا١تتغَتات اليت تضمنتها كاألدكات اليت قيست 
 .هبا
للتعلم اإللكًتكين القائم على التكامل  بيئة ابعتبارىا بورد الببلؾب ػ اقتصرت الدراسة على استخداـ نظاـ إدارة التعلم  

بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت كابلتاِف ال ٯتكن تعميم نتائجها على الطبلب الذين يستخدموف أنظمة إدارة 
تعلم ٥تتلفة يف ا١تستقبل.

:ات الدراسةمصطلح
 حدد الباحث التعريفات اإلجرائية التالية ١تصطلحات الدراسة:       

 جامعة طبلب كإتاىات مشاعر ٤تصلة:" أنو الدراسة ىذه يف يعرؼ :Student Satisfaction الطالب رضا .1
 بيئة يف هبا ٯتركف اليت الشخصية ٓترباهتم اإل٬تاي االرتباط ذات الًتبوية للخربات الفوائد إٚتاِف عن تعرب اليت بيشة
 القياس أدكات خبلؿ من كيقاس التزامٍت، كغَت التزامٍت االتصاؿ أدكات بُت التكامل على القائمة اإللكًتكين التعلم
 ".الغرض ٢تذا ا١تعدة

 بيشة جامعة لطبلب يقدـ تعليمي نظاـ: " أنو الدراسة ىذه يف إجرائينا يعرؼ: E- Learning اإللكًتوين التعلم .2
 مع النشط التفاعل إمكانية ٢تم يتيح بشكلو  بورد، الببلؾ التعلم إدارة نظاـ عرب ا١تصادر متعددة تعلمية تعليمية بيئة

 Synchronous Communication تزامنية تواصل أدكات خبلؿ من كأقراهنم ا١تعلم كمع ا١تصادر ٤تتول

Tools تزامنية غَت كأخرل Asynchronous Communication Toolsبعد عن أك الدراسية اعةالق ،يف."
 اليت التعلم بيئة: "أهنا الدراسة ىذه يف إجرائينا تعرؼ:  E-Learning Environmentاإللكًتوين التعلم بيئة .3

 التعلم إدارة لنظاـ التزامنية كغَت التزامنية التعلم أدكات خبلؿ من اإللكًتكين التعلم فرص من تكاملينا مز٬تنا ٕتمع
( ".Blackboard) وردب الببلؾ بيشة ّتامعة

 النمط ذلك :"أنو الدراسة ىذه يف إجرائينا يعرؼ: Synchronous E-learning التزامين اإللكًتوين التعلم  .4
 قيود دكف كاحد آفو  يف بيشة جامعة يف الطبلب مع التدريس ىيئة عضو فيو ٬تتمع الذم اإللكًتكين التعلم من

 التعلم إدارة نظاـ يف ا١تضمنة  Blackboard Collaborate االفًتاضية الفصوؿ أداة طريق عن مكانية
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 البيضاء اللوحة تشارؾ إُف إضافة الفيديو، أك ابلصػوت أك ابلنص، فورم كتفاعل اتصاؿ بينهم ليتم بورد الببلؾ
 ا١تختلفة التعلم أنشطة لعرض الويب كجوالت كالتطبيقات

 ذلك : "أنو الدراسة ىذه يف إجرائينا يعرؼ: Asynchronous E-learning التزامين غري اإللكًتوين التعلم .5
 بيشة جامعة يف كالطبلب التدريس ىيئة عضو بُت ا١تعلومات تبادؿ دعم فيو يتم الذم اإللكًتكين التعلم من النمط
 بورد الببلؾ التعلم إدارة نظاـ يف ا١تضمنة الفورية غَت ا١تتعددة االتصاؿ كسائط عرب مكانية أك زمنية قيود دكف

Blackboard للمقرر، اإللكًتكين كالربيد كاالستطبلعات، كاالختبارات، كالواجبات، ااضرات أداة: مثل 
 التعاكنية الكتابة ك٤ترر كا١تدكانت، ا١تقرر، كرسائل كاجملموعات، اإلعبلانت، كلوحة النقاش، كلوحة كا١تنتدايت،

Wikis." 
:أدبيات الدراسة

دـ التقٍت الذم شهده ىذا العصر يف مناحو متعددة، من أ٫تها الثورة اليت حدثت َف يشهد عصره من العصور التق          
يف تقنيات االتصاالت كا١تعلومات اليت توجت أخَتنا بشبكة اإلنًتنت كخدماهتا ا١تتنوعة. كقد استثمر التعليم ىػذا التقػدـ

راسة، كبُت أركقة ا١تدارس كاٞتامعات، بطريقة موازية يف كسائلو، فظهرت االستفادة من ىذه التقنيات داخل حجرات الد
ي ابلتعلم اإللكًتكين. إال أف األمر األكثر إاثرة ىو أتسيس منظومة تعلم متكاملة تعتمد على ىذه التقنيات كىو ما ٝتي

 : E-Learning Environmentاإللكترونيأ ـ بيئة التعلم  
يف طريقة تفاعل الطالب مع ا١تعلم كاتػول التعليمػي، كلعػل  ٗتتلف بيئة التعلم اإللكًتكين عن بيئة التعليم التقليدم     

( عنػػػدما أشػػػار إُف أف الػػػتعلم اإللكػػػًتكين يشػػػتمل علػػػى بيئػػػة ُٗ، ََِٓمػػػن أىػػػم مبلمػػػح االخػػػتبلؼ مػػػا أكرده خػػػاف )
(:ُمفتوحة كمرنة كموزعة ،كما ىو موضح ابلشكل )

ئص ٣تتمعػة، ككػل خاصػية ٢تػا مػدلو٢تا ا٠تػاص، حيػث فػرؽ بينهػا خػاف كقدَّـ التعلم اإللكػًتكين ليشػتمل علػى تلػك ا٠تصػا
( : يقصػػػد بػػػو الػػػتعلم الػػػذم يػػػتم يف الوقػػػت Open Learning( عنػػػدما أشػػػار إُف أف الػػػتعلم ا١تفتػػػوح )ُٗ، ََِٓ)

م (: يقصػد بػو الػتعلم الػذDistributed Learningكالسػرعة كا١تكػاف الػيت ٭تػددىا ا١تػتعلم، يف حػُت أف الػتعلم ا١تػوزع )
يتػػيح للمعلػػم كالطالػػب كاتػػول أف يكونػػوا يف مواقػػع ٥تتلفػػة غػػَت مركزيػػة؛ لػػذا يػػتم الػػتعلم ابسػػتقبللية عػػن الزمػػاف كا١تكػػاف، 

التعلم

اإللكًتكين 

E-learning

موزع

Distributed

مرف

Flexible

مفتوح

Open

كا١تفتوح كا١ترف ا١توزع اإللكًتكين لمالتع بيئات( : ُ)شكل

(ُٗ ،ََِٓخاف،: )ا١تصدر
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كٯتكن أف يتم ٪توذج التعلم ا١توزع ٣تتمعنا مع التعلم التقليدم يف الصف، أك مع األ٪تاط التقليدية للتعلم عن بعػد، أك مػن 
( : ىػػو الػػتعلم الػػذم يشػػتمل علػػىFlexible Learningا كضػػح أف الػػتعلم ا١تػػرف )خػػبلؿ صػػف افًتاضػػي كلينػػا. كأخػػَتن 

ٚتيع أساليب التعلم اليت تًتؾ فيها عجلة القيادة إُف ا١تتعلم كليس ا١تعلم، كفيو مساحة حرية للمتعلم ْتيث ٮتتػار الوقػت 
كا١تكاف كالسرعة أك حىت ا١تواد الدراسية.

 ب ـ أنواع التعلم اإللكًتوين:  
فػػرض التطػػور يف ٣تػػاؿ تقنيػػة ا١تعلومػػات علػػى ا١تيػػداف الًتبػػوم ظهػػور مسػػتحداثت غػػَت منتهيػػة كمسػػتمرة يف ٣تػػاؿ          

تقنيػػػة التعلػػػيم، حيػػػث فرضػػػت ىػػػذه ا١تسػػػتحداثت بػػػدكرىا تغػػػَتات جذريػػػة علػػػى مفهػػػـو ا١تقػػػررات اإللكًتكنيػػػة كأسػػػاليب 
مثػَتة لبلىتمػػاـ مثػل: مفػاىيم الػتعلم اإللكػًتكين التػػزامٍت تصػميمها كتطويرىػا كتوصػيلها، كنػتج عػػن تلػك التغػَتات مفػاىيم 

Synchronous E-Learning كالػػػتعلم اإللكػػػػًتكين غػػػػَت التػػػػزامٍت ،Asynchronous E-Learning كتلػػػػك ،
ا١تسػػػػػػػتحداثت لػػػػػػػديها القػػػػػػػدرة علػػػػػػػى تغيػػػػػػػَت الطريقػػػػػػػة الػػػػػػػيت نفكػػػػػػػر هبػػػػػػػا حػػػػػػػوؿ دكر اإلنًتنػػػػػػػت يف تغيػػػػػػػَت أنظمػػػػػػػة التعلػػػػػػػيم 

(Moallem,2015,55 ك .) تعدد صػور تقػدًن الػتعلم اإللكػًتكين ك٪تاذجػو، كبشػكلو عػاـ يوجػد تصػنيف عػاـ للػتعلم
( إُف أنو ٯتكن تقسيم التعلم اإللكًتكين حسب التزامن يف ِّ، ََِٗاإللكًتكين حسب التزامن، حيث أشار األ١تعي )

االتصاؿ كالتفاعل إُف ما يلي:
 : Synchronous E-learningـ التعلم اإللكًتوين التزامين 1  

يشَت التعلم اإللكًتكين التػزامٍت إُف ذلػك الػنمط مػن الػتعلم الػذم ٬تتمػع فيػو ا١تعلػم مػع ا١تتعلمػُت يف آفو كاحػد عػن        
طريػػق البيئػػة اإللكًتكنيػػة ليػػتم بيػػنهم اتصػػاؿ متػػزامن ابلػػنص، أك ابلصػػػوت أك الفيػػديو عػػرب اٟتاسػػب،  كىػػو يشػػبو التعلػػيم 

إللكػػًتكين ا١تباشػػر كبػػدكف ا٠تضػػوع لقيػػود مكانيػػة مػػع إمكانيػػة تسػػجيل أنشػػطة الػػتعلم التقليػػدم لكػػن عػػن طريػػق البػػث ا
(.ّّ، ََُِكأرشفتها كاسًتجاعها مرة أخرل )القحطاين،

 ،Virtual Classrooms"كتتعػػدد أدكات الػػتعلم اإللكػػًتكين التػػزامٍت كمػػن أ٫تهػػا أنظمػػة الفصػػوؿ االفًتاضػػية "       
، Adobe Connect، كبرانمج أدكي كونكت Saba Centraمج سااب سنًتا "،كبرانWebExكبرانمج كيب أكس "

، كغَتىا من أدكات التواصل التزامٍت اليت تتيح ٣تموعة متكاملة من Cisco Telepresneceكبرانمج سيسكو تليربيزنز 
 بيئة التعلم اإللكًتكين ٦تيزات االتصاؿ اليت كفرت الفرصة إل٬تاد أعلى مستوايت التفاعل بُت أطراؼ العملية التعليمية يف

أك النصية  Voice Chat Rooms(.كتوفًٌر غرؼ الدردشة الصوتية Moallem,2015,55يف الوقت اٟتقيقي نفسو )
فرصػة للتفاعػل اٟتػي بػُت ا١تتعلمػُت كا١تعلػم كللتفاعػل بػُت ا١تػتعلم كأقرانػو، يف حػُت تػوفر Text Chat Rooms التزامنيػة 

ػػا لوجػػو، كمػػا ٧تػػد أف Video-Conferencing مػػؤ٘ترات الفيػػديو  فػػرص للتواصػػل اإلنسػػاين يقػػًتب مػػن التواصػػل كجهن
 (. Perveen,2016,22أكثر تفاعبلن من مؤ٘ترات الفيديو) Web Conferencing ا١تؤ٘ترات على شبكة اإلنًتنت 

م الػػػػػببلؾ بػػػػػورد ك٭تػػػػػدث توصػػػػػيل ٤تتػػػػػول ا١تقػػػػػررات اإللكًتكنيػػػػػة التزامنيػػػػػة كالتواصػػػػػل كالتفاعػػػػػل يف نظػػػػػاـ إدارة الػػػػػتعل     
Blackboard  ّتامعة بيشة مػن خػبلؿ نظػاـ الفصػوؿ االفًتاضػيةBlackboard Collaborate Ultra  كيػتم الػتعلم

(.ّػ أ،َُِٕاإللكًتكين ابستخداـ النمطُت يف الغالب )عمادة التعلم اإللكًتكين،
ا مػػن الفػػرص ٟتػػدكث أعلػػى مسػػ      توايت التفاعػػل بػػُت ا١تػػتعلم كاألقػػراف، كقػػد كفَّػػر ظهػػور أدكات التواصػػل التػػزامٍت عديػػدن

كبػػُت الطػػبلب كا١تعلػػم يف بيئػػات الػػتعلم اإللكػػًتكين، كيف الوقػػت نفسػػو كفػػرت مسػػتوايت عاليػػة مػػن ٖتكػػم ا١تػػتعلم كمسػػاحة  
كبػػػَتة مػػػن اٟتريػػػة للمػػػتعلم؛ ٦تػػػا جعػػػل تلػػػك األدكات أفضػػػل خيػػػارو قابػػػلو للتطبيػػػق يف ا١تقػػػررات التفاعليػػػة كالتعاكنيػػػة علػػػى 

( أف ٪تػط الػتعلم Asoodar et al.,2014(. كتظهر نتػائج دراسػة أسػيدر كآخػرين )Moallem,2015,55) اإلنًتنت
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اإللكًتكين التزامٍت يساعد على غرس اإلحساس ابالنتماء جملتمع التعلم من خبلؿ مهاـ التعلم التعاكين. كمن جهةو أخرل 
توايتو عاليػػػة مػػػن التحفيػػػز؛ ٦تػػػا يضػػػمن بقػػػاء ا١تتعلمػػػُت تشػػػَت األدبيػػػات إُف أف الػػػتعلم اإللكػػػًتكين التػػػزامٍت يػػػؤدم إُف مسػػػ

منخرطُت يف األنشطة اإللكًتكنية بسبب كجود ا١تعلم كاألقراف، إضافة إُف أف التغذية الراجعة الفورية كاإلجاابت ا١تباشػرة 
 ٯتكػػػن أف تسػػػػاعد الطػػػػبلب علػػػى حػػػػل أم مشػػػػاكل يواجهوهنػػػا يف الػػػػتعلم، كمػػػػا أف تعبػػػَتات الوجػػػػو كنػػػػربات الصػػػػوت يف
جلسات الفصوؿ االفًتاضية ٯتكنها مساعدهتم على اإلحسػاس ابلشػعور كالتواصػل اإلنسػاين يف نطػاؽو أكسػع مػن أدكات 

-Yamagata). التواصػل غػػَت التػػزامٍت، مػػن جهػػةو أخػػرل تػػؤدم إُف التفاعػػل العػػا١تي دكف كجػود كثػػَتو مػػن التكػػاليف )
Lynch, 2014

 Chen et(،كنتػػائج دراسػػة تشػػن كآخػػرين )Barbour et al.,2012)كتشػػَت نتػػائج دراسػػة بربػػور كأخػػرين      
al.,2011 إُف أف غيػػاب التفاعػػل التػػزامٍت يػػؤثر علػػى مسػػتول إدراؾ الطػػبلب، كيضػػعف الدافعيػػة، كالتفاعػػل كالشػػعور )

اإللكًتكين  ( إُف أف االتصاؿ التزامٍت يف بيئة التعلمBaker,2010,4ابإلسهاـ يف أنشطة ا١تقرر. كيف ا١تقابل يشَت بيكر)
يسهم يف تعزيز تصػورات الطالػب الشخصػية ابٟتضػور االجتمػاعي، كيزيػد مػن أتثػَت التفاعػل بػُت ا١تتعلمػُت، كيعمػل علػى 
تعزيػػز دافعيػػػة ا١تػػػتعلم، كزايدة رضػػػاه، إضػػػافة إُف أف اإلحسػػػاس ابلقػػرب ا١تػػػادم كالتواصػػػل البصػػػرم عػػػرب كسػػػائط االتصػػػاؿ 

لػػػػل مػػػػن البعػػػػد االتصػػػػاِف. كيف ا١تسػػػػار ذاتػػػػو تشػػػػَت نتػػػػائج عديػػػػدو مػػػػن الدرسػػػػات التػػػػزامٍت يشػػػػعر ا١تتعلمػػػػُت ابٟتميميػػػػة كيق
(Arbaugh, 2001; Baker, 2004; McAlister, 2001)  إُف أف حضػور ا١تعلػم كفوريػة تعليماتػو يػرتبط بشػكل

إُف ذلػك، تظهػر ، كٖتسُت الػتعلم العػاطفي أكثػر مػن االتصػاؿ غػَت التػزامٍت. كإضػافة دافعيتوإ٬تاي بزايدة إدراؾ ا١تتعلم، ك 
( أف االتصػاؿ التػزامٍت يسػاعد علػى كسػر الشػعور ابلعزلػة، Dal Bello et al.,2007نتػائج دراسػة داؿ بيلػو كآخػرين )

 كيساعد يف تكوين ٣تتمعات التعلم كتعزيز التفاعل كا١تشاركة.
لم، بدالن من عملية التعلم من جانبو آخر، فقد ركزت معظم الدراسات على جودة التفاعل أك اٟتوار أك إدراؾ ا١تتع     

ك٥ترجات التعلم، يف حُت حاكلت بعض الدراسات عزؿ االسًتاتيجيات ا١تستخدمة يف ا١تقررات اإللكًتكنيػة يف منصػات 
نقل اتول اإللكًتكين ا١تختلفة؛ ٦تا ٬تعل من الصعب كصػف أم النػوعُت مػن كسػائل االتصػاؿ )التػزامٍت كغػَت التػزامٍت( 

اإللكًتكنية يؤدم إُف كجود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية يف مسػتوايت الػتعلم كعملياتػو كيف الدافعيػة  لنقل ٤تتول ا١تقررات
 Media( إُف أف نظريػػػػة ثػػػػراء الوسػػػػائط Moallem,2015,57كمسػػػػتوايت رضػػػػا ا١تتعلمػػػػُت. كأخػػػػَتا يشػػػػَت مػػػػواَف )

Richness Theory ٣تػاؿ تقنيػة التعلػيم، فقػد تثبت أف ىناؾ عبلقة بػُت خصػائص كسػائل االعػبلـ كتعقيػد ا١تهمػة يف 
كجد أف أدكات االتصاؿ التزامٍت توفر تغذية راجعة فورية، كابلتاِف ال تستغرؽ كقتنا أطوؿ لتكػوين الفهػم ألهنػا أكثػر ثػراءنا
من أدكات االتصاؿ غَت التزامٍت، كمن مث ٯتكن أف تستخدـ يف تنقيذ مهاـ التعلم ا١تعقػدة يف بيئػة الػتعلم اإللكػًتكين مثػل 

 ا١تشكبلت كالتفكَت الناقد.حل 
ا من التحدايت لعل من أ٫تها ضركرة توافر الطبلب يف كقػت معػُت،        كيواجو تطبيق التعلم اإللكًتكين التزامٍت عديدن

إضػػػافة إُف اٟتاجػػػة إُف نطػػػاؽ تػػػرددم كاسػػػع لنقػػػل ا١تعلومػػػات، يف حػػػُت يشػػػعر ا١تشػػػاركوف ابإلحبػػػاط يف جلسػػػات الػػػتعلم 
ا١تتعددة. من زاكية أخرل تكمن التحدايت يف إغفػاؿ التصػميم التعليمػي اٞتيػد ٞتلسػات الفصػوؿ بسبب ا١تشاكل الفنية 

االفًتاضية كجعل أنشطتو تتمحور حوؿ ا١تعلم أك حصرىا يف عرض ااضرة مػع إغفػاؿ التفػاعبلت بػُت ا١تعلػم كا١تتعلمػُت 
(.Murphy et al.,2011كبُت ا١تتعلمُت أنفسهم )
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ال حعا  عا ض د. دمحم      ترو   ال ائمة ع ى الحهامل  ب   أدوات الاثصاى التزامجي  وغ ر التزامجي  ث ىي  سضا ظالب حامعة بيشة عن حىدا جعلمه  ف  بيئة الحعل  إلالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             75

 : Asynchronous E-learning  غري التزامين ـ التعلم اإللكًتوين2
كيف ىذا النوع من التعلم اإللكًتكين يتم تفاعػل األفػراد عػرب كسػائط اتصػاؿ متعػددة ال ٖتتػاج مػن أطػراؼ العمليػة         

ع التعليمية إُف اٟتضػور يف الػزمن نفسػو، كابلتػاِف فهػو متحػرر مػن قيػود الػزمن، فػيمكن للمعلػم أف يضػع مصػادر الػتعلم مػ
خطػة تػدريس كتقػوًن علػى ا١توقػع التعليمػي، مث يػدخل الطالػػب للموقػع يف أم كقػت كيتبػع إرشػادات ا١تعلػم يف إ٘تػاـ مهػػاـ 

، كلوحػػات E-mailالػتعلم دكف أف يكػوف ىنػػاؾ اتصػاؿ متػزامن مػػع ا١تعلػم،  كمػن أمثلػػة تلػك الوسػائط الربيػػد اإللكػًتكين 
، ك٤تػػػررات Blogs، كا١تػػػدكانتForums، كا١تنتػػػدايت Listserv، كقػػػوائم النقػػػاش Bulletin boardsاإلعػػػبلانت 

(.ّّ، ََُِ)القحطاين، Wikisالكتابة التعاكنية 
ك٭تػػدث توصػػيل ٤تتػػول ا١تقػػررات اإللكًتكنيػػة غػػَت التزامنيػػة كالتواصػػل غػػَت التػػزامٍت يف نظػػاـ إدارة الػػتعلم الػػببلؾ بػػورد      

Blackboard ثػػل: أداة ااضػػرات، كالواجبػػات، كاالختبػػارات، كالربيػػد ّتامعػػة بيشػػة مػػن خػػبلؿ عديػػدو مػػن األدكات م
، كلوحػة اإلعػبلانت، كأداة اجملموعػات، كرسػائل Discussion Boardاإللكػًتكين للمقػرر، كا١تنتػدايت، كلوحػة النقػاش 

 (.ّػ أ،َُِٕ، كاليوميات )عمادة التعلم اإللكًتكين،Wikis، ك٤ترر الكتابة التعاكنية   Blogsا١تقرر، كا١تدكانت
كيعد التعلم اإللكًتكين غَت التزامٍت الصيغة األكثر انتشارنا من صيغ التعليم عرب االنًتنت حػىت اآلف؛ ألنػو يػتم ةليػة       

عمػػل مرنػػة، كألف ا١تتعلمػػُت غػػَت مقيػػدين ْتػػدكد زمنيػػة، حيػػث ٯتكػػنهم االسػػتجابة يف كقػػت فػػراغهم، كتتػػيح فرصػػة أتخػػر 
ب أعلى ١تهارات التعلم؛ ألهنا ٯتكن أف تبقي التفكَت يف ا١تشكلة لفًتة زمنيػة طويلػة، استجابة ا١تتعلمُت ٢تم استخداـ ترتي
(. كتوفر بيئات التعلم غَت التزامٍت للطبلب موادنا تعليمية متاحة Perveen,2016,22كٯتكن تطوير التفكَت التباعدم )

ة ٯتكن الوصوؿ إليها يف أم كقتو بسهولة يف شكل  ٤تاضرات ذات كسائط متعددة، كنشرات كمقاالت كعركض تعليمي
إُف أف الػػتعلم اإللكػػًتكين غػػَت التػػزامٍت يتػػيح  Murphy et al,2011,584)كيف أم مكػػاف، كيشػػَت مػػوريف كآخػػركف )

فرص للتعلم حسب ا٠تطو الذايت، كالتعلم ا١تستقل، كالتعلم ا١تتمحور حوؿ ا١تػتعلم، إضػافة السػتخدامو بوصػفو منظمػات 
فاىيم اٞتديػدة. مػن جهػة أخػرل، فػإف الػتعلم غػَت التػزامٍت يسػاعد علػى التقليػل مػن االعتمػاد علػى ٘تهيدية عند تكوين ا١ت

ا من الفرص للمناقشات مع األقراف؛ ٦تا يساعد على بناء التفكَت الناقد، كالتعلم العميق  الذاكرة، كا١تذكرات كيعطي مزيدن
(Huang & Hsiao, 2012,17)يقلل مػن ا٠تػوؼ كا٠تجػل عنػد ا١تشػاركة، كالضػغط  . كالتعلم اإللكًتكين غَت التزامٍت

الناتج عن اللقاء التعليمي يف الوقت نفسو، كٯتكن ا١تتعلم من تقدًن االسػتجاابت بطػرؽ إبداعيػة، كيػوفر فرصنػا للػتعلم يف 
ت حالػة كجػود مشػاكل تقنيػػة يف البنيػة التحتيػة لئلنًتنػػت مثػل بػطء السػػرعة أك تقطيػع االتصػاؿ، كيعطػػي متسػعنا مػن الوقػػ

للقيػاـ ابألنشػػطة اإللكًتكنيػػة، إضػافة لوجػػود فػػرص يف فضػػاءات الػتعلم غػػَت التػػزامٍت إلقامػة عبلقػػات كشػػبكات اجتماعيػػة 
 بُت ا١تتعلمُت أنفسهم. 

ا مػػػػن التحػػػػدايت لعػػػػل مػػػػن أ٫تهػػػػا كيػػػػف نوجػػػػد عػػػػددنا مػػػػن       كيواجػػػػو تطبيػػػػق الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين غػػػػَت التػػػػزامٍت عديػػػػدن
تبقي الطبلب مشاركُت كمهتمُت يف مثل ىذا النوع من البيئة التعليمية، كتساعد على زايدة االسًتاتيجيات اليت ٯتكن أف 

الدافعيػة للػػتعلم كالثقػة يف التعامػػل مػن خػػبلؿ البيئػة اإللكًتكنيػػة، كتسػهل ا١تشػػاركة يف األنشػطة اإللكًتكنيػػة، كتػدعم الػػتعلم 
كػَت العليػا. كعػبلكة علػى ذلػك، فػإف نظػاـ ا٠تطػػو القػائم علػى حػل ا١تشػكبلت كا١تشػركعات، كتسػعى لتنميػة مهػارات التف

الذايت يتطلػب مػن الطػبلب أف تكػوف لػديهم القػدرة علػى الػتحكم الػذايت كالقػدرة علػى التفاعػل النشػط لتعقػب األنشػطة 
. مػػن جانػػبو أخػػر ٧تػػد أف مػػن التحػػدايت الػػيت تواجػػو ا١تشػػاركُت يف .(Huang & Hsiao, 2012,19)اإللكًتكنيػػة

تػػدايت كا١تػػدكانت كغَتىػػا مػػن أدكات التواصػػل غػػَت التزامنيػػة ا٠تػػركج عػػن ا١توضػػوعات؛ ٦تػػا يصػػرفهم عػػن ا١تناقشػػات يف ا١تن

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



ال حعا  عا ض د. دمحم      ترو   ال ائمة ع ى الحهامل  ب   أدوات الاثصاى التزامجي  وغ ر التزامجي  ث ىي  سضا ظالب حامعة بيشة عن حىدا جعلمه  ف  بيئة الحعل  إلالن
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النشػػػػػػػػػاط األساسػػػػػػػػػي،كما أف أتخػػػػػػػػػر التغذيػػػػػػػػػة الراجعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػتاذ ٯتكػػػػػػػػػن أف يكػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػامبلن ٤تبطنػػػػػػػػػا لآلخػػػػػػػػػرين 
(Perveen,2016,22.)

 :Students' Satisfaction الطالب ج ـ رضا 
طبيق التعلم يف بيئة للتعلم اإللكًتكين، فإنو ٬تب أخذ رضا الطبلب بعُت االعتبار عند تقوًن فاعليتو، عندما يتم ت        

ػػػػا يف تبػػػػٍت ا١تؤسسػػػػة التعليميػػػػة للػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين إذ تػػػػؤدم درجػػػػة رضػػػػا الطػػػػبلب عػػػػن بيئػػػػة الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين دكرنا مهمن
(Zhu,2012,127  .)

الطبلب عن جودة التعلم يف بيئة التعلم ىناؾ تبايننا يف ا١تنظور ١تفهـو رضا كمن خبلؿ مراجعة األدبيات ٧تد        
( قد كصف رضا ا١تتعلمُت عن جودة التعلم يف بيئات التعلم التعاكين Zhu,2012,128فنجد أف زك ) اإللكًتكين

 السياؽ نفسو ٧تد أف كانغ اإللكًتكنية على أنو درجة شعور ا١تتعلم ابرتباط إ٬تاي ٓترباتو الشخصية يف تلك البيئة. كيف
(Wang,2003,76 يعرؼ رضا ا١تتعلم اإللكًتكين على أنو االستجابة الوجدانية اإلٚتالية اليت تتباين يف شدهتا )

كتعقب أنشطة التعلم اإللكًتكين كتتأثر بعديدو من اٞتوانب الرئيسة مثل: اتول التعليمي، ككاجهة ا١تستخدـ، ك٣تتمع 
علم اإللكًتكين، كمدل مبلءمة التعلم اإللكًتكين الحتياجات ا١تتعلم. من جهة أخرل ٧تد أف كك التعلم، كٗتصيص الت

( يعرفاف رضا الطبلب يف بيئة التعلم اإللكًتكين ا١تدمج على أنو ٤تصلة مشاعر Wu & Liu, 2013,177كليو )
 البيئة.  الطبلب كإتاىاهتم اليت تعرب عن إٚتاِف الفوائد اليت أيملوف ٖتقيقها يف تلك

كيػػرتبط رضػػا الطػػبلب عػػن تعلمهػػم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين أبدائهػػم، كٔتػػدل ثقػػتهم بقػػدرهتم علػػى النجػػاح يف بيئػػة      
(. كمػػا ٯتكػػن أف تػػؤثر تصػػورات الطػػبلب عػػن خػػربات Muilenburg & Berge, 2005, 29الػػتعلم اإللكػػًتكين )

، كمػػا تػػؤثر علػػى مسػػتوايت رضػػاىم عػػن الػػتعلم عػػرب اإلنًتنػػت إٚتػػاالن تعلمهػػم علػػى قػػراراهتم ا١تتعلقػػة ٔتواصػػلة دراسػػة ا١تقػػرر
(Bolliger & Wasilik,2009 كييعد رضا الطبلب العامػل الػرئيس األكثػر أ٫تيػة ١تواصػلة الػتعلم كاإلكمػاؿ النػاجح .)

الطػػبلب  للمقػػررات اإللكًتكنيػػة. كعػػبلكةن علػػى ذلػػك يسػػهم رضػػا الطػػبلب يف زايدة دافعيػػتهم، كىػػو عامػػل رئػػيس يف ٧تػػاح
(Bollinger & Martindale,2004,62 .) 

ك٭تدد رضا الطبلب مدل إمكانية دراسة الطػبلب ١تقػررات الحقػة تعتمػد علػى النظػاـ نفسػو أك تقػدمها ا١تؤسسػة        
(. كيف بيئات الػتعلم اإللكػًتكين يػتعلم الطػبلب الراضػوف بشػكلو أكثػر سػهولة، Arbaugh,2000,37التعليمية نفسها )

ينصحوا اآلخرين اباللتحاؽ هبذه ا١تقػررات؛ ٦تػا ٬تعلهػم أيضنػا  مالية تسرهبم من ا١تقررات، كما تزيد احتمالية أفكتقل احت
يقػػدموف دعايػػة ٣تانيػػة للجامعػػة، كمػػن ىػػذا ا١تنطلػػق ٯتكػػن أف ننظػػر إُف رضػػا الطػػبلب علػػى أنػػو يكتسػػب أ٫تيتػػو مػػن أف 

 ,.Abou Naaj et alهم للجامعة يف ٣تاؿ العبلقات العامة الطبلب الراضُت عن الربانمج التعليمي ٯتثلوف رأس ماؿ م

2012,188) .)

كتشَت أدبيات اجملػاؿ إُف أنػو عنػدما ٖتػاكؿ ا١تؤسسػات التعليميػة االىتمػاـ برضػا الطػبلب عػن تعلمهػم يف بيئػات          
ضػػػا يف اٟتسػػػباف، كيراعػػػي الػػػتعلم اإللكػػػًتكين، فإنػػػو ٬تػػػب النظػػػر مػػػن منظػػػور شػػػامل أيخػػػذ ٚتيػػػع العوامػػػل ا١تػػػؤثرة علػػػى الر 

. كقػػد أكضػػحت مراجعػػة األدبيػػات ا١تكػػوانت كالعناصػػر ٚتيعهػػا الػػيت ٯتكػػن أف تػػؤدم دكرنا فػػاعبلن يف عمليػػة ٖتقيػػق الرضػػا
فقػد كجػد ، اإللكًتكنيػةا١تتعلقة برضا الطػبلب كجػود عديػدو مػن العوامػل ا١تشػًتكة الػيت تػرتبط برضػا الطػبلب عػن ا١تقػررات 

( أف ىنػاؾ عػددنا مػن العوامػل الدٯتوغرافيػة الػيت مػن Fredericksen et al., 2000اسػتهم )فريدريكسن كآخػركف يف در 
شػػأهنا ٖتسػػُت مسػػتول الرضػػا اإلٚتػػاِف لػػدل الطػػبلب عػػن ا١تقػػررات اإللكًتكنيػػة، ككانػػت أعمػػار الطػػبلب كجنسػػهم أىػػم 

سػننا كػانوا األكثػر رضػا عػن ا١تقػررات العوامل الدٯتوغرافيػة ا١تثػَتة لبلىتمػاـ يف ىػذا الصػدد، فقػد كيجػد أف الطػبلب األكػرب
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اإللكًتكنية، كيف الدراسة نفسها كيجد أف الطالبات أكثر رضا عن خرباهتم يف بيئة التعلم اإللكًتكين. من جهةو أخرل تعد
جػػػػودة التفػػػػاعبلت الطبلبيػػػػة عػػػػامبلن علػػػػى درجػػػػة مسػػػػاكية مػػػػن األ٫تيػػػػة يف ٖتديػػػػد درجػػػػة الرضػػػػا، كيف ىػػػػذا الصػػػػدد يػػػػذكر 

( أف التفاعػل مػػع ا١تعلػم كػاف العامػػل ا١تسػهم األكثػر داللػػة Fredricksen et al., 2000,20آخػركف )فريدريكسػن ك 
( Arbaugh,2001إحصػػػائية يف تصػػػورات الطػػػبلب عػػػن الػػػتعلم يف ا١تقػػػررات اإللكًتكنيػػػة، كيف دراسػػػة أجراىػػػا أرابكغ )

طػػبلب كتعلمهػػم يف ا١تقػػررات ا١تسػػتندة إُف توصػػل إُف كجػػود عػػددو مػػن ا١تتغػػَتات الػػيت ٬تػػب مراعاهتػػا لتأثَتىػػا علػػى رضػػا ال
الويب كتتمثل يف: أعمار الطبلب، كجنسهم، كعدد الطػبلب الػدكليُت، كعػدد ا١تقػررات اإللكًتكنيػة السػابقة الػيت التحػق 
هبا الطالب، كتقنية تقدًن ا١تقرر، ككثافة عدد الطبلب ا١تلتحقُت اب١تقػرر، كعػدد السػاعات ا١تعتمػدة يف ا١تقػرر، كاسػتخداـ 

( بعػض العوامػل األخػرل الػيت ٖتسػن رضػا الطػبلب عػن الػتعلم Swan, 2001ا١تقاطع الصوتية. كحددت دراسة سواف )
 اإللكًتكين كمن أ٫تها: كضوح تصميم ا١تقرر، كالتفاعل مع ا١تعلمُت، كا١تناقشة النشطة.

سػة ذات أتثػَت ٤تػورم ( ثبلثػة عوامػل رئيBollinger & Martindale, 2004,62ك٭تػدد بػولينجر كمارتنػداؿ )     
على رضا الطبلب كىي: العوامل ا١تتعلقة اب١تعلم، كالتقنية، كالتفاعبلت التعليمية. يف حُت أكضػحت نتػائج الدراسػة الػيت 

( أف الطبلب ذكم ا٠تربة ابلتقنية لديهم ميوؿ إ٬تابية ٨تو دراسة ا١تقررات Kim & Moore, 2005أجراىا كيم كمور )
( أف ىنػاؾ Ortiz-Rodriquez et al., 2005,103خػرل كجػد أكرتيػز ػ ركدر٬تػز كآخػركف )كمػن جهػةو أاإللكًتكنيػة. 

عػػددنا مػػن العوامػػل ا١تػػؤثرة علػػى جػػودة خػػربات الػػتعلم لػػدل الطػػبلب كىػػي: التفاعػػل بػػُت بعػػض الطػػبلب كبعضػػهم اآلخػػر، 
لتغذيػة الراجعػة مػن أعضػاء ىيئػة كالتفاعل بُت الطبلب كا١تعلم، كالتصميم اٞتيد للمقػرر، كاالسػتجابة الفوريػة للطػبلب، كا

التػػدريس، ككاجهػػة االسػػتخداـ اٞتيػػدة للرب٣تيػػات، كاسػػتخداـ مصػػادر تعلػػم ثريػػة، كسػػهولة الوصػػوؿ إُف ا١تقػػرر ا١تقػػدـ عػػرب 
. كيف السػػياؽكالقضػػااي اإلداريػػة مػػن قبيػػل التسػػجيل كالػػدعم ا١تػػاِف كخػػدمات الػػدعم سػػواءن التقػػٍت أـ األكػػادٯتي اإلنًتنػػت،

( يف دراسػتو إُف أف جػودة التفػاعبلت التعليميػة تعػد العامػل الػرئيس ا١تػؤثر يف Wyatt, 2005,465يػت )نفسػو يشػَت كا
 رضا الطبلب.

اليت خلصػت إُف كجػود عبلقػة بػُت رضػا (Ali & Ahmad, 2011) من جهة أخرل جاءت دراسة علي كأٛتد       
عن بعد، كىي: أداء ا١تعلم، كنظاـ التقوًن ا١تتبع يف ا١تقػرر، الطبلب ك٣تموعة من ا١تتغَتات ا١تتعلقة ببيئة التعلم اإللكًتكين 

( يف دراسػتهم قػد حػددكا (Abou Naaj et al., 2012يف حػُت أف أبػو النعػاج كأخػرين كالتفاعل بُت الطالب كا١تعلػم. 
العوامػل ا١تتعلقػة العوامل اليت  تعمل على ٖتقيق رضا الطبلب عن التعلم ا١تدمج يف إطار الفئات ا٠تمسة الرئيسة التالية: 

قة اب١تعلم، كالعوامل ا١تتعلقة ابلتقنية، كالعوامل ا١تتعلقة إبدارة ا١تقرر، كالعوامل ا١تتعلقة ابلتفاعبلت التعليمية، كالعوامل ا١تتعل
قػد خلصػت إُف أف اخػتبلؼ الثقافػة عػامبلن حاٝتنػا يف (Zhu, 2012) كمػن انحيػة أخػرل ٧تػد أف دراسػة زك ابلتدريس. 
عػن ا١تناقشػات اٞتماعيػة التعاكنيػة عػرب اإلنًتنػت بػُت طػبلب مػن ثقػافتُت ٥تتلفتػُت، فقػد أظهػرت النتػائج أف  ٖتقيق الرضػا

ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية بُت الطبلب الصينيُت كالبلجيكيُت يف الرضا عن كظائف التعلم التعاكين عرب اإلنًتنػت، 
لطبلب البلجيكيُت، يف حُت كاف الطبلب البلجيكيوف أكثر رضا كإسهامات الزمبلء لصاٌف الطبلب الصينيُت مقارنةن اب

 عن النتائج النهائية للعمل اٞتماعي عرب اإلنًتنت مقارنةن ابلطبلب الصينيُت.
ػا لقيػاس جػودة الػتعلم يف بيئػة كبشكلو عاـ تدؿ مراجعػة األدبيػات السػابقة علػى أف رضػا الطػبلب يعػد عػامبلن مهمن

ائم على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت، كيتحقق رضا الطػبلب مػن خػبلؿ عػدة التعلم اإللكًتكين الق
 عوامل ٣تتمعة، كيف ىذه الدراسة مت تصنيف تلك العوامل يف فئتُت رئيسيتُت كما يلي:
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أوال: العوامل غري ادلرتبطة بشكٍل مباشر خبربة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتوين:
مراجعة األدبيات اتضح كجود عديدو من العوامل ا١تشًتكة كا١تتكررة يف عديدو من الدراسات الػيت تػرتبط برضػا  عند       

الطبلب كمدل استمرارىم يف دراسة ا١تقررات اإللكًتكنيػة، كلكنهػا غػَت مرتبطػة بشػكلو مباشػر ٓتػربة الػتعلم يف بيئػة الػتعلم 
ة أخذ العوامل التالية بعُت االعتبار عند دراسة رضا الطبلب:فقد دلت مراجعة األدبيات على أ٫تي اإللكًتكين ،

الربانمج األكادديي: .1
 ,Ali & Ahmad) دراسػة علػي كأٛتػد ك ( Aman,2009دراسػة آمػاف )تشػَت عديػده مػن الدراسػات مثػل        

 كدراسػػة شػػيتو(، Alkhalaf et al.,2012(، كدراسػػة ا٠تلػػف كآخػػرين )Miner,2014، كدراسػػة مينػػر ) (2011
(  إُف أ٫تيػة أخػذ ٣تػاؿ (Abou Naaj et al., 2012(، كدراسة أبو النعاج كأخرين Shittu et al.,2011كآخرين  )

الدراسػة )أدي ػ علمػي(، كمسػتول الػربانمج األكادٯتي)الػدبلـو دكف اٞتػامعي، البكػالوريوس، الػدبلـو العػاِف، ا١تاجسػػتَت، 
، كنػػوع الػػربانمج )انتظػػاـ ػ انتسػػاب( بعػػُت االعتبػػار عنػػد دراسػػة رضػػا الػػدكتوراه(، كمسػػتول الطالػػب الدراسػػي يف الػػربانمج

الطبلب عن التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين.
 العمر: .2
كدراسػة شػػيتو (، Fredericksen et al.,2000فريدريكسػػن كآخػرين ) تشػَت عديػده مػن الدراسػػات مثػل دراسػة      

كدراسػة أبػو النعػاج كأخػرين (، Alkhalaf et al.,2012ن )كدراسػة ا٠تلػف كآخػري (،Shittu et al.,2011كآخػرين )
Abou Naaj et al., 2012) ،)( كدراسػة مينػرMiner,2014)  إُف أف الطػبلب األكػرب سػننا قػد حققػوا ا١تسػػتول

األفضل من التعلم ككانوا األكثر رضا عن بيئات التعلم اإللكًتكين مقارنةن ابلطبلب األصغر سننا.
اجلنس: .3
 دراسة علي كأٛتػد ، ك (Ozkan & Koseler,2009أكزكاف ككاسلَت)ديده من الدراسات مثل دراسة أظهرت ع      

(Ali & Ahmad, 2011) (كدراسػة ا٠تلػف كآخػرين ،Alkhalaf et al.,2012 ) إُف أف الطالبػات كػن أكثػر رضػا
ابلطبلب. عن التعلم يف بيئات التعلم اإللكًتكين مقارنةن 

 نية:اخلربة يف رلال استخدام التق .4
تيسيما دراسة ك (، Aman,2009كدراسة آماف ) (،Liaw,2008تشَت عديده من الدراسات مثل دراسة لياك)      
إُف أف الطبلب ذكم  (Alkhalaf et al.,2012،كدراسة ا٠تلف كآخرين) (Tessema et al.,2012)  كآخرين

ػ ٯتيلوف -ات الويب، كأنظمة إدارة التعلم اإللكًتكينكا٠تربة ابستخداـ اإلنًتنت كاٟتاسب اآلِف، كتطبيق  -ا٠تربة ابلتقنية 
.لتفضيل دراسة ا١تقررات اإللكًتكنية كالتعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين

 عدد ادلقررات اإللكًتونية السابقة: .5
كدراسة مينر ، (Ozkan & Koseler,2009أكزكاف ككاسلَت)الدراسات مثل دراسة تشَت بعض      

(Miner,2014)  عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت أ٘تها الطبلب قبل االلتحاؽ اب١تقرر اإللكًتكين تعمل على  إُف أف
ٖتديد رضاىم كمدل تفضيلهم لدراسة ا١تقررات اإللكًتكنية البلحقة.

 العبء الدراسي: .6
 Shittu etكدراسػػػة شػػػيتو كآخػػػرين ) ( ،Arbaugh,2001دراسػػػة أكرايكغ )أظهػػػرت بعػػػض الدراسػػػات مثػػػل      

al.,2011 ،)(كدراسة مينر(Miner,2014  إُف أف  العبء الدراسي من العوامل ا١تشًتكة اليت ترتبط برضا الطبلب عن
التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



ال حعا  عا ض د. دمحم      ترو   ال ائمة ع ى الحهامل  ب   أدوات الاثصاى التزامجي  وغ ر التزامجي  ث ىي  سضا ظالب حامعة بيشة عن حىدا جعلمه  ف  بيئة الحعل  إلالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             79

اثنًيا: العوامل ادلرتبطة بشكٍل مباشر خبربة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتوين:
عوامػػل ا١تشػػًتكة كا١تتكػػررة يف عديػػدو مػػن الدراسػػات كا١ترتبطػػة برضػػا عنػػد مراجعػػة األدبيػػات اتضػػح كجػػود عديػػدو مػػن ال      

الطبلب كمدل استمرارىم يف دراسة ا١تقررات اإللكًتكنيػة كا١ترتبطػة بشػكلو مباشػر ٓتػربة الػتعلم يف بيئػة الػتعلم اإللكػًتكين، 
ضػا الطػبلب عػن الػتعلم يف بيئػػة فقػد دلَّػت مراجعػة األدبيػات علػى أ٫تيػة أخػذ العوامػل التاليػػة بعػُت االعتبػار عنػد دراسػة ر 

 التعلم اإللكًتكين:
 Quality of Instructor's performanc :جودة أداء ادلعلم  .1

ػػػا لرضػػػا الطػػػبلب عػػػن الػػػتعلم يف بيئػػػة الػػػتعلم يتضػػػح مػػػن البحػػػوث السػػػابقة أف جػػػودة أداء ا١تعلػػػم تعػػػد ٤تػػػددنا مهمن
(. Hiltz, 1993; Khan, 2005; Liaw et al., 2007; Selim, 2007; Wang et al., 2007اإللكػًتكين )

( أف ا١تعلم يعد أحد أىم العناصر يف بيئات التعلم اإللكًتكين، كبناءناLiaw et al., 2007,1068كيرل لياك كأخركف )
علػػى ذلػػك يتعػػُت أف يكػػوف لػػدل ا١تعلمػػُت الوقػػت الكػػايف للتفاعػػل مػػع الطػػبلب يف عمليػػة الػػتعلم. كبشػػكل مػػوازم يؤكػػد  

( على أ٫تية ا١تعلم موضحنا حقيقة أف التقنيػة يف حػد ذاهتػا ليسػت ىػي العامػل اٟتاسػم يف Collis, 1995,137كوليز )
التػػأثَت علػػى تعلػػم الطػػبلب كرضػػاىم، إ٪تػػا االسػػتخداـ الًتبػػوم التطبيقػػي للتقنيػػة. كمػػن الزاكيػػة نفسػػها، تؤكػػد نتػػائج دراسػػة 

ُت ٨تػو التقنيػة، كقػدرهتم علػى الػتحكم يف التقنيػة، ( أف إتاىػات ا١تعلمػOzkan & Koseler,2009أكزكػاف ككاسػلَت)
كمسػػتول ا١تعرفػػة لػػػديهم، كقػػدرهتم علػػى تشػػػجيع التفاعػػل بػػُت الطػػػبلب ىػػي عوامػػل تػػػؤثر علػػى نػػواتج الػػػتعلم كعلػػى رضػػػا 

 الطبلب. 
  أف رضػا الطػبلب يػرتبط إُف حػدو  (Abou Naaj et al., 2012,189)كمن جهة أخرل يرل أبو النعاج كأخػركف      
أبداء ا١تعلم ككجوده، كالوقت الذم يستغرقو يف الػرد عػن تسػاؤالت الطػبلب. كنسػتنتج ٦تػا سػبق أف ا١تعلػم ال يكػوف  كبَت

ٔتثابػػة ميسػػر للػػتعلم فحسػػب، كلكنػػو يكػػوف أيضنػػا ٤تفػػزنا لدافعيػػة الطػػبلب، كمػػا تعػػد التغذيػػة الراجعػػة الػػيت يقػػدمها ا١تعلػػم 
تػدريس، كيتعػُت أف يعمػل ا١تعلػم علػى زايدة مشػاركة ا١تتعلمػُت يف الػتعلم العامل األكثر أ٫تية ابلنسبة لرضا الطبلب عػن ال

كمسػػػاعدهتم علػػػى أف يكػػػوف لػػػديهم مسػػػتول عػػػاؿو مػػػن الدافعيػػػة، كأف يقػػػدـ ٢تػػػم التغذيػػػة الراجعػػػة عػػػن التكليفػػػات كا١تهػػػاـ 
أجػػل تقلػػيص  ا١تكلفػػُت هبػػا يف الوقػػت ا١تناسػػب، كيتعػػُت أف يكػػوف التواصػػل التعليمػػي علػػى أسػػاس اعتيػػادم، كذلػػك مػػن

ا١تستوايت العالية من اإلحباط لدل الطبلب. 
 Quality of Technology System :جودة النظام التقين  .2

ٯتكػػن أف تعمػػل التقنيػػات ا١تسػػتخدمة يف مواقػػف الػػتعلم اإللكػػًتكين علػػى إثػػراء خػػربات الػػتعلم بشػػكل يفػػوؽ مػػا           
ػا لوجػو أك غػَته مػن ا١تػداخل التعليميػة الشػبيهة ٯتكن أف تقدمو ىذه التقنيات عنػد اسػتخدامها يف التػد ريس الصػفي كجهن

(Smart & Cappel, 2006 كتعد إححة التقنية .)Access to technology  أحد أىػم العوامػل ا١تػؤثرة علػى رضػا
ح الطبلب، إذ يتعُت أف يتوافر لدل الطػبلب أجهػزة مسػتقرة ٯتكػن االعتمػاد عليهػا، فقػد كجػد أف الطػبلب الػذين ال تتػا 

غػػػػَت ٤تػػػػدكد  ٢تػػػػم تقنيػػػػات بشػػػػكل مناسػػػػب يفقػػػػدكف ميػػػػزة كبػػػػَتة مقارنػػػػة اب١تتعلمػػػػُت الػػػػذين تتػػػػاح ٢تػػػػم التقنيػػػػات بشػػػػكلو 
(Wegerif, 1998,35 كمن منظور أخر ٬تب أف يكوف ا١تتعلموف عرب اإلنًتنت على ألفة ابلتقنيات ا١تسػتخدمة يف .)

. كاب١تقابػل، ٧تػد أف الطػبلب الػذين (Abou Naaj et al., 2012,189)ا١تقػررات الدراسػية حػىت ٭تققػوا النجػاح فيهػا 
 يشعركف ابإلحباط من صعوبة التقنية ا١تستخدمة يف ا١تقرر الدراسي تكوف لديهم 

مسػػتوايت أقػػل مػػن الرضػػا، كابإلضػػافة لػػذلك يشػػعر الطػػبلب الػػذين ال يتػػوفر لػػديهم دعػػم فػػٍت أيضنػػا ٔتسػػتوايت عاليػػة مػػن 
 (. Hara & Kling, 2003,2) اإلحباط يف بيئات التعلم اإللكًتكين
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: Learner's Perspective effectivenessعن الفاعلية  تصورات ادلتعلمني .3
ػا علػى جػودة يرل  عديده من الباحثُت أف تصػورات ا١تتعلمػُت عػن فاعليػة نظػم الػتعلم اإللكًتكنيػة تعػد مؤشػرنا مهمن

(. كاسػتنادنا إُف Wang,2003; Liaw, 2008; Alkhalaf  et al.,2012نظػم الػتعلم اإللكػًتكين كبيئاتػو الفعالػة )
ذلك، فقد ثبيت أف التصميم التعليمي التفػاعلي ىػو عامػل أساسػي للرضػا عػن الػتعلم اإللكػًتكين ك٧تػاح الطػبلب، كمػن 
األ٫تية ٔتكاف فهم إتاىات ا١تتعلمُت ٨تو نظم إدارة التعلم كٖتديدىا كذلك عند البحػث يف رضػا ا١تتعلمػُت. فمػن أجػل 

(. Liaw et al., 2007ميم بيئات فعالة للتعلم اإللكًتكين؛ فإنو من الضركرم فهم خصائص الفئة ا١تستهدفة )تص
كىنا نكوف ْتاجة إُف ٖتديد خصائص ا١تتعلمُت مػن قبيػل دافعيػتهم كمعتقػداهتم، كمػدل ثقػتهم أبنفسػهم، كمسػتول مػا 

رة كالتشػويق، كتصػوراهتم عػن كفػاءهتم الذاتيػة، لديهم من قلق حاسػوي، كخػوؼ، كقلػق عػاـ، كٖتمػس، كإحسػاس ابإلاث
كمػػػدل حػػػاجتهم للػػػتعلم ا١تسػػػتقل كالػػػتعلم ا١توجػػػو ذاتينػػػا، كعػػػبلكةن علػػػى ذلػػػك تػػػرتبط تصػػػورات الطػػػبلب عػػػن اسػػػتمتاعهم 

 & Ozkanاب١تقػػػػػررات اإللكًتكنيػػػػػة كإدراكهػػػػػػم لفوائػػػػػدىا علػػػػػػى ٨تػػػػػو إ٬تػػػػػػاي بنيػػػػػتهم السػػػػػتخدامها كتبنيهػػػػػػا )

Koseler,2009,1286.) 

Learning Interactions quality :التفاعالت التعليمية  جودة .4

يف إطار ٦تارسات التعلم اإللكػًتكين غالبنػا مػا يظهػر التفاعػل ابعتبػاره السػمة ا١تميػزة ٠تػربات الػتعلم اٞتيػدة، فنجػد أف      
طػبلب كا١تعلػم كىػو يعػد األدبيات الًتبوية توضح كجود اعتقادو كاسع االنتشػار لػدل البػاحثُت بشػأف أ٫تيػة التفاعػل بػُت ال

ػػا ٟتػػدكث الػػتعلم  ,Anderson & Garrison, 1995,Islas et al., 2007; Picciano) شػػرطنا رئيسن
(.كابإلضػػػافة لػػػذلك، يعػػػد التفاعػػػل التعليمػػػي يف بيئػػػات الػػػتعلم اإللكػػػًتكين الػػػيت تتضػػػمن قػػػدرنا عالينػػػا مػػػن التفاعػػػل 2002

ة الطبلب كٖتقيق نواتج التعلم، كٯتكن أف تعمل أدكات التعلم التشاركيةيف زايدة دافعي االجتماعي كا١تشاركة عامبلن مهمنا
. كيف اٟتقيقة تسمح تلك (Abou Naaj et al., 2012,189)على ٖتسُت رضا الطبلب يف بيئات التعلم اإللكًتكين 

ين ، كمػػن مث ٯتكػػنهم األدكات ابلعمػل اٞتمػػاعي كتقػػدًن التغذيػػة الراجعػػة ا١تباشػػرة، كمشػػاركة األفكػػار كمناقشػػتها مػػع اآلخػػر 
االطبلع على أفكار كمنظورات جديدة، كتسمح ىذه النوعية من بيئات التعلم ْتدكث التفاعل االجتماعي كتعمل على 

( أف ىناؾ ثبلثة أنػواع مػن التفػاعبلت التعليميػة Moore, 1989,2إ٬تاد خربات تعلم نشطة كذات معٌت. كيذكر مور )
كىػػػي: التفاعػػػل بػػػُت الطالػػػب كاتػػػول التعليمػػػي، كالتفاعػػػل بػػػُت الطالػػػب كا١تعلػػػم، ٖتػػػدث يف بيئػػػات الػػػتعلم اإللكػػػًتكين، 

( أيضنػا علػى Young & Norgard,2006,108كالتفاعػل بػُت الطػبلب بعضػهم الػبعض. كقػد أكػد يػونج كنورجػارد )
ارتػػبط رضػػاىم أ٫تيػػة ىػػذه األنػػواع الثبلثػػة مػػن التفػػاعبلت لتحقيػػق رضػػا الطػػبلب عػػن الػػتعلم القػػائم علػػى اإلنًتنػػت؛ حيػػث 

ابلتفاعل الفورم بُت الطبلب، كبُت الطبلب كمعلميهم، كبُت الطبلب ك٤تتول مقررىم الدراسي. 
 :Information content quality جودة زلتوى ادلعلومات .5

بػَتة تعتمد جػودة اتػول يف الػتعلم اإللكػًتكين علػى جػودة تصػميم بيئػة الػتعلم كإدارهتػا، فػا١تتعلموف يعطػوف أ٫تيػة ك       
ػػػا بشػػػكلو جيػػػد، كمعركضنػػػا بشػػػكلو فعػػػاؿ، كعنػػػدما يكػػػوف تفاعلينػػػا، كمكتػػػوابن للمحتػػػول حينمػػػا يكػػػوف ىػػػذا اتػػػول منظمن

 Sheeبوضوح، كاب١تقدار ا١تناسب، كحينما يتسم ابلفائدة، كا١تركنة، كأخَتان عندما يقدـ درجة التوسع ا١تناسبة للطبلب )
& Wang, 2008,895ػػػػ بوسػػػت ) لقػػػي ىولسػػػابل كِف(. كابإلضػػػافة إُف ذلػػػك، يHolsapple & Lee-

Post,2006,69 الضػػوء علػػى أ٫تيػػة حداثػػة اتػػول التعليمػػي كفائدتػػو العمليػػة. كمػػن جهػػة أخػػرل فػػإف اإلدارة الفعالػػة )
للمقػػرر الػػيت تتجلػػى يف مظػػاىر مػػن قبيػػل: إدخػػاؿ الػػدرجات يف الوقػػت ا١تناسػػب، كنشػػر اإلعػػبلانت الضػػركرية يف كقتهػػا، 
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َت التقوًن كأداء الطبلب يف االمتحاانت مقدمنا، ك٘تكن ا١تتعلمُت من الشعور ٔتزيدو من االرتياح بشأف ٤تتولكٖتديد معاي
ا١تقرر؛ ٦تا يسفر عنو ارتفاع معدالت مواصلة الدراسة، كالرضا عن نظاـ التعلم اإللكًتكين. 

 :Service quality  جودة اخلدمة .6
ا١ترتبطة برضا الطػبلب عػن ا١تقػررات اإللكًتكنيػة ٖتػت فئػة جػودة ا٠تدمػة،  ٯتكن تصنيف بعض القضااي األخرل         

اليت تتضمن القضااي اإلدارية مػن قبيػل: أنظمػة متابعػة الدارسػُت، كتػرخيص ا١تقررػػ التػدريس ، كتػوفَت أدكات تصػميم نظػم 
زمػػة لتشػػغيل النظػػاـ كصػػيانتو، كتقػػدًن إدارة الػػتعلم، كإدارة ا١تقػػرر، ككضػػع ا١تيزانيػػة، كتػػوفَت التمويػػل كا١تصػػادر ا١تؤسسػػية البل

العوامػػل ا١ترتبطػػة مباشػػرةن ٓتػػربة الػػتعلم يف بيئػػة الػػتعلم  الػػدعم للمسػػتخدمُت بشػػكلو فػػورم. كيف ىػػذه الدراسػػة مت اسػػتخداـ
ػػػا لتطػػػوير اسػػػتبانة لقيػػػاس رضػػػا الطػػػبلب عػػػن جػػػودة الػػػتعلم يف بيئػػػة الػػػتعلم  اإللكػػػًتكين، الػػػيت تػػػرتبط برضػػػا الطػػػبلب أساسن

التػػزامٍت كغػَت التػػزامٍت، يف حػػُت مت اسػتخداـ العوامػػل غػػَت ا١ترتبطػػة  التكامػل بػػُت أدكات االتصػػاؿين القائمػػة علػػى اإللكػًتك 
بشكلو مباشر ٓتربة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين كترتبط يف الوقت نفسو برضا الطبلب لتحديد ا١تتغػَتات الوسػيطة يف 

الدراسة اٟتالية.
إجراءات الدراسة:  

الدراسة: منهج
لئلجابة عن أسئلة الدراسة استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ١تبلءمتو ألىداؼ الدراسة كأسئلتها. 

 رلتمع الدراسة:
مشل ٣تتمع الدراسة ٚتيع الطبلب ّتامعة بيشة ا١تسجلُت يف ا١تقررات اإللكًتكنية اليت كظفت فيها اسًتاتيجية     

ق(ػ، ُّْٖ/ُّْٕة كغَت التزامنية يف الفصل الدراسي األكؿ من العاـ اٞتامعي )التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامني
 ( طالبنا كطالبة يدرسوف ُٔٔٓكبلغ العدد اإلٚتاِف جملتمع الدراسة )

ق(ػ )عمادة التعلمُّْٖ/ُّْٕ( مقررنا بناءنا على إحصائية عمادة التعلم اإللكًتكين ابٞتامعة للعاـ اٞتامعي) ٖٓيف)
(. ٕػ ب ، َُِٕاإللكًتكين،

 عينة الدراسة:
كقد أجريت الدراسة على أفراد ٣تتمع الدراسة كافةن ابستخداـ أسلوب اٟتصر الشامل من خبلؿ تطبيق االستبانة  

%( من اجملتمع.ِٗ( طالبنا كطالبة ٯتثلوف )ْٕٓاإللكًتكنية عليهم، كقد استجاب )
 وصف العينة :

التكامل بُت  القائمة على رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكيناشتمل اٞتزء األكؿ من استبانة "     
على معلومات حوؿ نوع الربانمج األكادٯتي، كاٞتنس، كالعمر، كا٠تربة يف ٣تاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت"  أدكات االتصاؿ

كنية اليت سبق التحاؽ الطالب هبا، ، كعدد ا١تقررات اإللكًت Blackboardاستخداـ نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين 
( : ُكالعبء الدراسي. كٯتكن توضيح توزيع أفراد عينة الطبلب حسب متغَتات الدراسة كما يف اٞتدكؿ )

: ا١تعلومات الدٯتوغرافية لعينة الدراسة حسب متغَتات الدراسة(ُجدكؿ )
النسبة ادلئوية )%(التكراراجملموعةادلتغري

ُْْٔالدبلـو دكف اٞتامعي الربانمج األكادٯتي
ٔ,َّٕٔٗالبكالوريوس
ٓ,ُُٕٓالدبلـو العاِف
ٗ,ُِّا١تاجستَت
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 أداة الدراسة:
استخدمت االستبانة أداةن للدراسة ١تناسبتها ألىداؼ الدراسة، فبعد مراجعة األدبيات قاـ الباحث بتصميم        

 التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  بيئة التعلم اإللكًتكين استبانة لقياس درجة رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف
، كمشل قسمُت رئيسيُت، يهدؼ القسم األكؿ إُف ٚتع معلومات عامة عن العوامل غَت ا١ترتبطة التزامٍت كغَت التزامٍت

نت: مستول الربانمج بشكلو مباشر ٓتربة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت قد تؤثر على رضا الطبلب، كقد تضم
األكادٯتي، كالعمر، كاٞتنس، كا٠تربة يف ٣تاؿ استخداـ نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين، كالعبء الدراسي. أما القسم الثاين 
فقد اعتمدت الدراسة على استخداـ العوامل ا١ترتبطة بشكلو مباشر ٓتربة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين، كقد ضمت 

 االستبانة
عبارة تقيس رضا الطبلب اللذين يقوموف ابلدراسة يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات ( َْ)

االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت، كقد كزعت تلك العبارات على ستة أبعاد رئيسة مشلت: جودة أداء ا١تعلم، كجودة النظاـ 
علمُت عن الفاعلية، كجودة التفاعبلت التعليمية، كجودة ٤تتول ا١تعلومات، التقٍت لبيئة التعلم اإللكًتكين ،كتصورات ا١تت

(.ُإُف ال أكافق بشدة= ٓكجودة ا٠تدمة، كأماـ كل عبارة مقياس ليكريت ٜتاسي التدريج يًتاكح ما بُت )أكافق بشدة =
 مت التأكد من صدؽ أداة الدراسة بطريقتُت ٫تا:  أ ـ صدق االستبانة:

للتحقق من الصدؽ الظاىرم لبلستبانة عيػًرضت يف صورهتا ا١تبدئية على ٜتسة من  أعضاء ىيئة  :ـ الصدق الظاىري1
التػػدريس بكليػػػة الًتبيػػػة ّتامعػػة بيشػػػة يف ٗتصػػػص تقنيػػة التعلػػػيم؛ كذلػػػك هبػػدؼ التأكػػػد مػػػن مػػدل أ٫تيػػػة تلػػػك العبػػػارات، 

ر كلبلسػػتبانة بصػػفةو عامػػة، إضػػافة إُف كسػػبلمة صػػياغة العبػػارات ككضػػوحها ، كمػػدل مناسػػبة كػػل عبػػارة كانتماءىػػا للمحػػو 

ََُْٕٓاجملموع
ٖ,ُِّٖٗذكراٞتنس

ِ,َِٕٔٓأنثى
ََُْٕٓاجملموع

ِّٖٕٓسنة  ِٓػ  ُٖالعمر
ِ,ُْٗسنة  ِٗػ  ِٔ
ُ,ّٖٕسنة ّٗػ  َّ
ٕ,ِٓٔفأكثر سنة َْ

ََُْٕٓاجملموع
َُِّٓمبتدئخربة استخداـ نظاـ إدارة التعلم اإللكًتكين

ٖ,ِِّْٖمتوسط
ِ,ُِِٖٗخبَت
ََُْٕٓاجملموع

َِْٓٔمقررات ّأقل من  عدد ا١تقررات اإللكًتكنية السابقة
ّ,ُِّّٓمقررات َُػ ّ
ٕ,ُِٗٗمقررات فأكثر َُ

ََُْٕٓاجملموع
ٗ,ّْٕٕٓالدراسة فقطالعبء الدراسي

ُ,َُُِْالدراسة مع العمل 
ََُْٕٓاجملموع
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اقًتاح ما يركنو مناسبنا من حذؼ أك إضافة أك إعادة صياغة للعبارات، كيف ضوء ما مت اٟتصوؿ عليو مػن مقًتحػات مػن 
اكمُت، مت إجراء التعديبلت لتصل االستبانة إُف شكلها النهائي.

( ََُاسػػتطبلعية مػػن ٣تتمػػع الدراسػػة اٟتاليػػة قوامهػػا )مت تطبيػػق االسػػتبانة علػػى عينػػة  :ق االتســاق الــداخليـ صــد 2
طالبو كطالبة ؛ كذلك من أجل التعرؼ إُف مدل االتساؽ الداخلي ٢تا، حيث استخدـ معامل ارتباط بَتسوف ٟتساب 
 معامبلت االرتباط بُت كل عبارة من عباراهتا كالدرجة الكلية للبعد الذم تنتمي إليو، كما مت حساب معامبلت االرتباط

 (:ِبُت درجة كل بعد من أبعاد االستبانة كالدرجة الكلية ٢تا كما يتضح من اٞتدكؿ )
( : معامبلت االرتباط بُت درجة كل بعد كالدرجة الكلية الستبانة رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة ِجدكؿ )

التعلم اإللكًتكف

(.َُ,َ** داؿ إحصائينا عند مستول ) 
بُت األبعاد ا١تختلفة اليت تتكوف منها االستبانة كالدرجة الكليػة دالػة ( أف معامبلت االرتباط ِكيتضح من جدكؿ )     

(؛ كىذه النتائج تعطي داللة ابلتماسك كاالتساؽ الداخلي بُت أبعاد االستبانة. َُ,َإحصائينا عند مستول)
 ب ػ ثبات االستبانة :

( بواسططططر برنططط   Alpha Cronbach'sلقيػػػاس مػػػدل ثبػػػات االسػػػتبانة مت حسػػػاب معامػػػل ألفػػػا كركنبػػػاخ )     

(SPSS( ك كانت النتائج على النحو ا١توضح يف اٞتدكؿ،)ّ :)
القائمة  استبانة رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين( : معامل ألفا كركنباخ لقياس ثبات ّجدكؿ )

التزامٍت كغَت التزامٍت. التكامل بُت أدكات االتصاؿعلى 
معامل الثبات  العبارات عددالبعد الرئيسم
ُٗ,َٕ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  جودة أداء ا١تعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين 1
َٗ,َٖ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  جودة النظاـ التقٍت لبيئة التعلم اإللكًتكين 2
التػػزامٍت كغػػَت  التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿالقائمػػة علػػى  تصػػورات ا١تتعلمػػُت عػػن فاعليػػة الػػتعلم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين 3

.التزامٍت
َٔ,ِٗ

ْٗ,َٖ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على جودة التفاعبلت التعليمية يف بيئة التعلم اإللكًتكين  4
ِٗ,َٓ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على جودة ٤تتول ا١تعلومات يف بيئة التعلم اإللكًتكين  5
ُٗ,َٔ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  جودة ا٠تدمة يف بيئة التعلم اإللكًتكين 6

ٖٗ,َمعامل الثبات العاـ لبلستبانة

( كىػػذا يػدؿ علػػى أف االسػتبانة تتمتػػع ٖٗ,َ( أف معامػػل الثبػات العػػاـ لكػل االسػػتبانة بلػغ )ّيتضػح مػػن اٞتػدكؿ )     
بدرجة عاليػة مػن الثبػات ٯتكػن معػو االعتمػاد عليهػا يف التطبيػق ا١تيػداين للدراسػة، كابلتػاِف أصػبحت االسػتبانة مكونػة يف 

( عبارة، كقد مت توزيع االستبانة بشكل إلكًتكين مع كضع مقدمة َْدرج ٖتتها)( أبعاد رئيسة، ينٔصورهتا النهائية من )
توضح ا٢تدؼ منها، كتعليماهتا.

معامل االرتباطزلاور االستبيانم
**ِٗ,َ.التزامٍت كغَت التزامٍتالتكامل بُت أدكات االتصاؿ  القائمة علىئة التعلم اإللكًتكين جودة أداء ا١تعلم يف بي 1
**ّٗ,َ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  جودة النظاـ التقٍت لبيئة التعلم اإللكًتكين 2
**ٓٗ,َ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  اإللكًتكين تصورات ا١تتعلمُت عن فاعلية التعلم يف بيئة التعلم 3
**ّٗ,َ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  جودة التفاعبلت التعليمية يف بيئة التعلم اإللكًتكين 4
**ْٗ,َ.التزامٍت كغَت التزامٍتالتكامل بُت أدكات االتصاؿ  قائمة علىال جودة ٤تتول ا١تعلومات يف بيئة التعلم اإللكًتكين 5
**َٗ,َ.التزامٍت كغَت التزامٍت التكامل بُت أدكات االتصاؿالقائمة على  جودة ا٠تدمة يف بيئة التعلم اإللكًتكين 6
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 ج ـ طريقة تصحيح االستبانة :
 القائمػػة علػػى اعتمػػد الباحػػث يف ٖتديػػد درجػػة مسػػتول رضػػا الطػػبلب عػػن جػػودة تعلمهػػم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين     

جػػدكؿ ئػػات ا٠تمػػس يف علػػى معيػػار ٜتاسػػي متػػدرج، يتكػػوف مػػن الف التػػزامٍت كغػػَت التػػزامٍت التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ
( : تصنيف درجة رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين كفق ا١تتوسطات اٟتسابية.ْ)

ـ
الفئة )ا١تتوسط اٟتساي(

درجة مستول الرضا
إُف من

اََ,ُِٓ,ُْ عاِف جدن
عاِفَِ,ُْْ,ِّ
متوسطَْ,ُّٔ,ِّ
متدينَٔ,ُِٖ,ُْ
اَٖ,ََُ,ُٓ متدين جدن

 ادلعاجلة اإلحصائية:
استخدمت التكرارات كالنسب ا١تئوية كا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية للتعرؼ على كجهات نظر أفراد      

 Pearsonما مت استخداـ معامل ارتباط بَتسوف )العينة ٕتاه ٤تاكر االستبانة كلًتتيب العبارات حسب األ٫تية، ك

Correlation Coefficient( ٟتساب صدؽ االستبانة، كمعامل ثبات ألفا كركنباخ )Alpha Cronbach's )
( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة T-Testلقياس ثباهتا، كاختبار"ت" )

لكًتكين اليت تعزل ١تتغَتات العبء الدراسي، كاٞتنس، يف حُت استخدـ ٖتليل التباين األحادم تعلمهم يف بيئة التعلم اإل
(One Way ANOVA ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة )

ربة يف ٣تاؿ استخداـ نظاـ إدارة التعلم التعلم اإللكًتكين اليت تعزل ١تتغَتات: مستول الربانمج األكادٯتي، كالعمر، كا٠ت
( L.S.D)اإللكًتكين، كعدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا، إضافة الستخداـ اختبار أقل فرؽ داؿ 

.للتعرؼ إُف إتاه الفركؽ
:عرض النتائج ومناقشتها

 اإلجابة عن ىذه األسئلة كٖتليلها كمناقشتها: حاكلت الدراسة اإلجابة عن أسئلة الدراسة، كفيما أييت عرض نتائج     
الذم ينص على: ما درجة رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين  إجابة  السؤال األول

 القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت من كجهة نظرىم؟
ليػل اسػتجاابت أفػراد العينػػة لعبػارات اٞتػزء الثػاين مػػن االسػتبانة، حيػث تقػيس تلػػك لئلجابػة عػن ىػذا السػػؤاؿ، مت ٖت     

( عبػارة موزعػة علػى سػتة أبعػاد َْالعبارات درجة رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكػًتكين ك٣تموعهػا )
ينػػة الدراسػػة لعبػػارات االسػػتبانة، ( ا١تتوسػػطات اٟتسػػابية كاال٨ترافػػات ا١تعياريػػة السػػتجاابت عٓرئيسػػة، كيوضػػح اٞتػػدكؿ )

كترتيب مستول رضاىم عن جودة تعلمهػم يف بيئػة الػتعلم اإللكػًتكين القائمػة علػى التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت 
 كغَت التزامٍت كما يلي:

مستول رضاىم ( : ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجاابت العينة لعبارات االستبياف، كترتيب ٓجدكؿ )
جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت عن

ا١تتوسط العبارةـ
اٟتساي

اال٨تراؼ 
ا١تعيارم

درجة مستول 
الرضا

الًتتيب

:Quality of Instructor's Performance البعد األكؿ: جودة أداء ا١تعلم 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م



ال حعا  عا ض د. دمحم      ترو   ال ائمة ع ى الحهامل  ب   أدوات الاثصاى التزامجي  وغ ر التزامجي  ث ىي  سضا ظالب حامعة بيشة عن حىدا جعلمه  ف  بيئة الحعل  إلالن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             85

لعػػػػػػب ا١تعلػػػػػػم يف بيئػػػػػػة الػػػػػػتعلم اإللكػػػػػػًتكين القائمػػػػػػة علػػػػػػى التكامػػػػػػل بػػػػػػُت أدكات يُ
 االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت دكر ميسر التعلم.

ٗعاِفِٗٗ,َٖٗ,ّ

أجػػد أنػػو مػػن السػػهل الوصػػوؿ إُف ا١تعلػػم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى ِ
 .التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت

ُِعاِفَّٔ,ُٖٔ,ّ

يسػتخدـ ا١تعلػػم األدكات ا١تتاحػػة يف بيئػػة الػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى التكامػػل ّ
 بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت على ٨تو مناسب.

ٓعاِفٕٓٗ,َّٗ,ّ

بشػػكل إٚتػػاِف يتواجػػد معلػػم ا١تقػػرر اإللكػػًتكين القػػائم علػػى التكامػػل بػػُت أدكات ْ
التػػػزامٍت كغػػػَت التػػػزامٍت ليتشػػػاكر الطػػػبلب معػػػو أثنػػػاء السػػػاعات ا١تكتبيػػػة  االتصػػػاؿ

 اإللكًتكنية.

ُْعاِفَٕٔ,ُْٖ,ّ

يقػػدـ ا١تعلػػم التغذيػػة الراجعػػة ا١تتعلقػػة بتقػػوًن االختبػػارات كالتكليفػػات كا١تشػػاركات ٓ
األخػػػرل يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػة علػػػى التكامػػػل بػػػُت أدكات االتصػػػاؿ 

  كغَت التزامٍت يف الوقت ا١تناسب. التزامٍت

ْعاِفَٔٗ,ُْٗ,ّ

يقػػػـو ا١تعلػػػم ابإلعػػػبلف بوضػػػوح يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػة علػػػى التكامػػػل ٔ
بػػػُت أدكات االتصػػػاؿ التػػػزامٍت كغػػػَت التػػػزامٍت عػػػن الواجبػػػات كٖتػػػديث ااضػػػرات 

 بشكل فورم.

اَِْ,ُِٗ,ْ ُعاِف جدن

الطػػػػبلب منخػػػػرطُت كمشػػػػاركُت يف حػػػػوار بنػػػػاء يف بيئػػػػة  سػػػػاعد ا١تعلػػػػم علػػػػى بقػػػػاءٕ
الػػػػتعلم اإللكػػػػػًتكين القائمػػػػػة علػػػػػى التكامػػػػػل بػػػػػُت أدكات االتصػػػػػاؿ التػػػػػزامٍت كغػػػػػَت 

 التزامٍت.

ُُعاِفَْٕ,ُٕٖ,ّ

ُْٖ,َ،  اال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ= ْا١تتوسط اٟتساي العاـ للبعد الثاين =
:Quality of Technology System البعد الثاين: جودة النظاـ التقٍت 

تتسم بيئة التعلم اإللكًتكين  القائمة على  التكامل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت ٖ
 كغَت التزامٍت بدعم التدريس أبشكاؿ الوسائط ا١تتنوعة.

ُّعاِفَِٗ,ُٖٓ,ّ

تتسػػػم التقنيػػػة ا١تسػػػتخدمة يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػة علػػػى التكامػػػل بػػػُت ٗ
ات  االتصػػػػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػػػػزامٍت كغػػػػػػػػػػػػػػَت التػػػػػػػػػػػػػػػزامٍت  عػػػػػػػػػػػػػػرب نظػػػػػػػػػػػػػػاـ إدارة الػػػػػػػػػػػػػػػتعلم أدك 
(Blackboard.ابلثبات كاالستقرار ) 

ِٓعاِفَٕٓ,ُِٕ,ّ

اندرنا مػػػا تكػػػوف الدراسػػػة يف بيئػػػة  الػػػتعلم اإللكػػػًتكين  القائمػػػة علػػػى التكامػػػل بػػػُت َُ
 أدكات  االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت ٤تبطة بسبب ا١تشكبلت التقنية.

ُِعاِفَُّ,ُٕٕ,ّ

أشػػعر ابأللفػػة  ٕتػػاه أدكات  بيئػػة  الػػتعلم اإللكػػًتكين  القائمػػة علػػى التكامػػل بػػُت ُُ
أدكات االتصػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػزامٍت كغػػػػػػػػػػػػػػػػَت التػػػػػػػػػػػػػػػػزامٍت عػػػػػػػػػػػػػػػػرب نظػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إدارة الػػػػػػػػػػػػػػػػتعلم 

(Blackboard.) 

ِِعاِفَٖٕ,ُٕٔ,ّ

ين القائمػػة علػػى يتسػػم اإلْتػػار كالتنقػػل بػػُت أجػػزاء ا١تقػػرر يف  بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتك ُِ
التكامػػػػػل بػػػػػُت أدكات االتصػػػػػاؿ التػػػػػزامٍت كغػػػػػَت التػػػػػزامٍت عػػػػػرب نظػػػػػاـ إدارة الػػػػػتعلم 

(Blackboard.أبنو سهل للغاية ) 

ُٕعاِفُُٕ,ُُٖ,ّ

أشػػعر ابلرضػػا حيػػاؿ قػػدريت علػػى الوصػػوؿ إُف ا١تقػػررات يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين ُّ
مٍت كغػػَت التػزامٍت مػػن أم مكػػاف القائمػة علػػى التكامػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ التػزا

 كزماف.

ٖعاِفُْٓ,َُٗ,ّ

تػػوفر بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ التػػزامٍت ُْ
( أكجػػػػو متعػػػػددة Blackboardكغػػػػَت التػػػػزامٍت  عػػػػرب نظػػػػاـ إدارة الػػػػتعلم )

 للتفاعل النشط.

ُٗعاِفَُٔ,ُٕٗ,ّ

علم اإللكػػػػػًتكين القائمػػػػػة علػػػػػى التكامػػػػػل بػػػػػُت أدكات أجػػػػػد أف أدكات  بيئػػػػػة الػػػػػت ُٓ
( Blackboardاالتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػػَت التػػزامٍت عػػػرب نظػػاـ إدارة الػػػتعلم )

سهلة االستخداـ.

َُعاِفَِٕ,ُٖٖ,ّ

ْْٖ,َ،  اال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ=ُٖ,ّا١تتوسط اٟتساي العاـ للبعد الثاين=  
: Learner's Perspective Effectiveness الفاعلية  البعد الثالث : تصورات ا١تتعلمُت عن

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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أسػتطيع إدارة كقػػت دراسػيت يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػًتكين القائمػػة علػى التكامػػل بػػُت ُٔ
 أدكات  االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت بفاعلية.

ّْمتوسط ُُٖ,َُْ,ّ

 القائمػػة علػػػى بشػػكل عػػاـ أسػػتمتع ْتضػػور ااضػػرات يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكينُٕ
التكامػػػػػل بػػػػػُت أدكات االتصػػػػػاؿ التػػػػػزامٍت كغػػػػػَت التػػػػػزامٍت عػػػػػرب نظػػػػػاـ إدارة الػػػػػتعلم 

(Blackboard.) 

ِْعاِفُٓٓ,ُّٕ,ّ

مػػن كجهػػػة نظػػرم أف  بيئػػػة الػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػة علػػػى التكامػػل بػػػُت أدكات ُٖ
قػػػررات االتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػػَت التػػزامٍت قػػد سػػػا٫تت يف زايدة فػػرص ٧تػػاحي يف ا١ت

 الدراسية.

َّعاِفَِٕ,ُٓٔ,ّ

تساعد بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت ُٗ
 كغَت التزامٍت يف تلبية ٚتيع احتياجايت التعليمية.

ِٖعاِفُُٖ,ُٕٔ,ّ

علػػػػى أشػػػػعر أبنػػػػٍت منضػػػػبط ذاتينػػػػا يف دراسػػػػيت يف بيئػػػػة الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين القائمػػػػة َِ
التكامػػػػػل بػػػػػُت أدكات االتصػػػػػاؿ التػػػػػزامٍت كغػػػػػَت التػػػػػزامٍت عػػػػػرب نظػػػػػاـ إدارة الػػػػػتعلم 

(Blackboard  .)

ِٔعاِفَُٕ,ُُٕ,ّ

لػػػدم اسػػػتعداد لبللتحػػػاؽ ٔتقػػػررات إلكًتكنيػػػة  أخػػػرل  يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين ُِ
 القائمة على  التكامل بُت أدكات  االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت.

ِٕعاِفُٗٗ,ُٗٔ,ّ

ٖٕٗ,َ،  اال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ=ْٔ,ّا١تتوسط اٟتساي العاـ للبعد الثالث =  
: Learning Interactions Qualityالبعد الرابع: جودة التفاعبلت التعليمية 

سػػاعدين التفاعػػل مػػع زمبلئػػي الػػذين يدرسػػوف يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة ِِ
ات  االتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػَت التػػزامٍت علػػى ٖتقيػػق أىػػداؼ علػػى  التكامػػل بػػُت أدك 

 ا١تقرر. 

ّٔمتوسطُّّ,ُّٖ,ّ

أجد أف ا١تشاركة يف أداء مشػاريع مشػًتكة مػع زمبلئػي يف بيئػة الػتعلم اإللكػًتكين  ِّ
القائمػػػة علػػػى  التكامػػػل بػػػُت أدكات االتصػػػاؿ التػػػزامٍت كغػػػَت التػػػزامٍت تػػػوفر خػػػربة 

جديدة مشوقة.

ٕاِفعَْْ,ُُٗ,ّ

أشػػػعر ابلرضػػػا عػػػن  مشػػػاركة ٤تتػػػول كمصػػػادر الػػػتعلم مػػػع زمبلئػػػي يف بيئػػػة الػػػتعلم ِْ
 اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت.

ّعاِفَِٕ,ُٓٗ,ّ

تساعد بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت ِٓ
 تزامٍت على تكوين إحساس قوم ٔتجتمع التعلم.كغَت ال

َِعاِفُُِ,ُٖٕ,ّ

لػػػدل كػػػل طالػػػب يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػة علػػػى التكامػػػل بػػػُت أدكات ِٔ
 االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت فرصة للمسا٫تة يف أنشطة التعلم.

ُٓعاِفََٖ,ُّٖ,ّ

١تعلػػػػم يف بيئػػػػة الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين يوجػػػػد فػػػػرص للتفاعػػػػل ا١تسػػػػتمر بػػػػُت الطػػػػبلب كإِ
 القائمة على  التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت.

ٔعاِفََٖ,ُِٗ,ّ

أشػػػعر أبف آليػػػة التفاعػػػل مػػػع ا١تػػػواد كا١تػػػوارد التعليميػػػة يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين  ِٖ
تزيػد مػن فاعليػة القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التػزامٍت كغػَت التػزامٍت 

التعلم.

ُٔعاِفَّٓ,ُِٖ,ّ

يعػػػػد التواصػػػػل عػػػػرب بيئػػػػة الػػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين القائمػػػػة علػػػػى التكامػػػػل بػػػػػُت أدكات ِٗ
االتصػػػػاؿ التػػػػزامٍت كغػػػػَت التػػػػزامٍت ٔتثابػػػػة كسػػػػيط جيػػػػد للتفاعػػػػل االجتمػػػػاعي بػػػػُت 

 ا١تتعلمُت.

ّٓعاِفَٓٓ,ُّٗ,ّ

َٔٗ,َ،  اال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ=ٕٓ,ّا١تتوسط اٟتساي العاـ للبعد الرابع =  
:Information Content Quality البعد ا٠تامس : جودة ٤تتول ا١تعلومات 

تػػدعم بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ التػػزامٍت َّ
 كغَت التزامٍت تعدد صور تنظيم ا١تعرفة ك٘تثيلها.

ِّعاِفَٗٓ,ُٕٓ,ّ

األىػػداؼ التعليميػػة لوحػػدات ا١تقػػرر يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػػة سػػاعدت ُّ
علػػػى  التكامػػػل بػػػُت أدكات االتصػػػاؿ التػػػزامٍت كغػػػَت التػػػزامٍت علػػػى توجيػػػو أنشػػػطة 

ّٕمتوسطَّّ,ُّّ,ّ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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( موافقػػػات عاليػػػة علػػػى أغلػػػب العبػػػارات؛ حيػػػث ٓتبػػػُت ا١تتوسػػػطات اٟتسػػػابية كاال٨ترافػػػات ا١تعياريػػػة يف اٞتػػػدكؿ )       
(، ٦تا يشَت إُف كجود ِٗ,ْػ  ُٓ,ّ( عبارة على متوسطات حسابية تراكحت بُت )َْ( عبارة من أصل )ّْحازت )

ودة تعلمهػػم يف بيئػة الػتعلم اإللكػػًتكين القائمػة علػػى مسػتول رضػا عػػاؿو لػدل الطػبلب كالطالبػػات يف جامعػة بيشػػة عػن جػ
( ٦تا يشَت ِٗ,ْ( على متوسط حساي بلغ )ٔالتكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت، فقد حازت العبارة )

ا عن جودة توظيف ا١تعلم ألداة اإلعبلانت عن الواجبات كاألنشطة اإللكًتكنية ا ألخرلإُف كجود مستول رضا عاؿو جدن
ػ  ُٓ,ّيف بيئػػة الػػػتعلم اإللكػػًتكين، يف حػػػُت حػػػازت ثػػبلث كثبلثػػػوف العبػػارة األخػػػرل علػػػى متوسػػطات تراكحػػػت بػػػُت )

( ٦تػا يشػَت إُف كجػػود مسػتول رضػا عػػاؿو فيمػا يتعلػق بعديػػدو مػن القضػااي ا١تتعلقػػة ابلرضػا عػن الػػتعلم يف بيئػة الػػتعلم ٔٗ,ّ
، ِِ، ُٔتصػاؿ التػزامٍت كغػَت التػزامٍت، يف حػُت حػازت سػت عبػارات )اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات اال

تعلمي.

توجػػػد كسػػػائل تقػػػوًن متنوعػػػة يف مقػػػررايت يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػة علػػػى ِّ
ت االتصػػػػػاؿ التػػػػػزامٍت كغػػػػػَت التػػػػػزامٍت تغطػػػػػي ٚتيػػػػػع األىػػػػػداؼ التكامػػػػػل بػػػػػُت أدكا

 كا١تفردات.

ِٗعاِفَٕٔ,ُٔٔ,ّ

أشػػػػعر ابلرضػػػػا عػػػػن جػػػػودة اتػػػػول التعليمػػػػي ١تقػػػػررايت يف بيئػػػػة الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين ّّ
 القائمة على  التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت.

ُّعاِفَُٖ,ُْٔ,ّ

لداعمػػة كمواقػػع الويػػب كاألمثلػػة ا١تقدمػػة يف ا١تقػػررات الػػيت أدرسػػها يف تتسػم ا١تػػواد اّْ
بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػَت 

 التزامٍت أبهنا حديثة من كاقع اٟتياة .

ُٖعاِفَِٖ,َُٖ,ّ

ِٖٗ,َارم العاـ=،  اال٨تراؼ ا١تعئْ,ّا١تتوسط اٟتساي العاـ للبعد ا٠تامس =  
:Service Quality البعد السادس: جودة ا٠تدمة 

تتسم خدمات بيئة التعلم اإللكًتكين القائمػة علػى التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ ّٓ
 التزامٍت كغَت التزامٍت أبهنا جيدة بشكل كاؼ.

ِعاِفُُِ,ُٔٗ,ّ

علػػػى التكامػػػل بػػػُت  تػػػوفر ِف خػػػدمات الػػػدعم يف بيئػػػة الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػةّٔ
أدكات  االتصػػػػػػػػػػػػػػػاؿ التػػػػػػػػػػػػػػػزامٍت كغػػػػػػػػػػػػػػػَت التػػػػػػػػػػػػػػػزامٍت عػػػػػػػػػػػػػػػرب نظػػػػػػػػػػػػػػػاـ إدارة الػػػػػػػػػػػػػػػتعلم 

(Blackboard.بشكل فورم ) 

ِّعاِفُٗٓ,َُٔ,ّ

اندرنا مػػػػا تصػػػػادفٍت أم مشػػػػكبلت أثنػػػػاء االتصػػػػاؿ ابلػػػػدعم الفػػػػٍت يف بيئػػػػة الػػػػتعلم ّٕ
التػزامٍت عػرب  اإللكًتكين القائمة علػى التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت كغػَت

(.Blackboardنظاـ إدارة التعلم )

ّٖمتوسطُّْ,ُِٓ,ّ

خدمات الدعم ا١تقدمة للطبلب يف بيئة التعلم اإللكػًتكين القائمػة علػى التكامػل ّٖ
بػػػػُت أدكات االتصػػػػاؿ التػػػػزامٍت كغػػػػَت التػػػػزامٍت عػػػػرب نظػػػػاـ إدارة الػػػػتعلم اإللكػػػػًتكين 

(Blackboard.٢تا ساعات عمل مبلئمة  ) 

َِمتوسطَُٗ,ُٗٔ,ِ

اندرنا مػػا تػػػواجهٍت أم مشػػكبلت أثنػػػاء عمليػػػات التسػػجيل يف  ا١تقػػػررات يف بيئػػػة ّٗ
الػػػتعلم اإللكػػػًتكين القائمػػػػة علػػػى  التكامػػػػل بػػػُت أدكات  االتصػػػػاؿ التػػػزامٍت كغػػػػَت 

التزامٍت.

ّّعاِفِٓٓ,ُُٓ,ّ

ة  ا١تقػرر يف ٯتكنٍت بسهولة حل ا١تشكبلت اليت تواجهٍت أثناء تفػاعلي مػع أنشػطَْ
بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى التكامػػل بػػُت أدكات االتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػَت 

 التزامٍت.

ّٗمتوسطُِٓ,ُِِ,ّ

ُٗٗ,َ،  اال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ=ّٕ,ّا١تتوسط اٟتساي العاـ للبعد السادس =  
ّْٖ.َ، اال٨تراؼ ا١تعيارم العاـ=َٕ,ّا١تتوسط اٟتساي العاـ =  

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(؛ ٦تا يعػٍت أف درجػة مسػتول رضػا الطػبلب َْ,ّػ  ٗٔ,ِ( على متوسطات حسابية تراكحت بُت )َْ،ّٖ،ّٕ،ُّ
 كالطالبات عن جودة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين كانت متوسطة يف تلك البدائل.

يدؿ على أف درجة مستول الرضا عن  ( ٦تإّ,ّ) بلغ متوسطنا حقق ( أف البعد السادسٓكيظهر من اٞتدكؿ )      
 & Ozkanجودة ا٠تدمة لدل أفراد العينة كانت متوسطة، كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أكزكاف ككاسلَت)

Koseler,2009( كدراسة جينيسي كأخرين ،)Giannousi et al.,2009( كدراسة سينج كلينج ،)Seng & 

Ling,2013 اليت تشَت نتائجها إُف أف البعد ا١تتعلق ّتودة ا٠تدمات بشكلو عاـ كانت أقل األبعاد ٖتقيقنا لرضا )
(، Erdil,2007الطبلب عن جودة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين، كٗتتلف تلك النتيجة مع نتائج دراسة أيدؿ )

ليت أشارت نتائجها إُف كجود مستول رضا عاؿو عن ( ا(Abou Naaj et al., 2012كدراسة أبو النعاج كأخرين 
جودة ا٠تدمة كالدعم، كٯتكن تفسَت تلك النتيجة يف ضوء حقيقة أف عملية تقدًن خدمات الدعم قد أسندت يف بداية 
 انطبلؽ التعلم اإللكًتكين ١تشريف كحدات التعلم اإللكًتكين، كمشريف معامل التعلم اإللكًتكين، كقد يكوف ىناؾ فجوة يف

 عملية تقدًن ا٠تدمات بُت الواقع كا١تأموؿ. 
يدؿ على أف درجة مستول  ( ٦تاْػ  ْٔ,ّ) لؤلبعاد األخرل بُت اٟتسابية من جهة أخرل ا٨تصرت ا١تتوسطات       

الرضا عن أداء ا١تعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين، كجودة النظاـ التقٍت لتلك البيئة، كتصورات الطبلب عن فاعلية بيئة 
التعلم اإللكًتكين، كالتفاعبلت التعليمية، كجودة ٤تتول ا١تعلومات ا١تقدمة يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل 
بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت كانت عالية بشكلو عاـ، مع أف بعدم تصورات الطبلب عن الفاعلية، كجودة 

(، كتتفق تلك ْٔ,ّبعاد يف متوسط درجة مستول الرضا ٔتتوسطُت بلغ كبل٫تا )٤تتول ا١تعلومات كاان أقل تلك األ
 ,Ali & Ahmad) (، كدراسة علي كأٛتدOzkan & Koseler,2009أكزكاف ككاسلَت)دراسة النتيجة مع نتائج 

( اليت أشارت إُف كجود مستوايت عالية من (Abou Naaj et al., 2012، كدراسة أبو النعاج كآخرين  (2011
( أف ا١تتوسط اٟتساي العاـ ١تستول رضا الطبلب عن جودة ٓالرضا عن تلك األبعاد. كبشكلو عاـ يتضح من اٞتدكؿ )

(؛ ٦تا َٕ,ّتعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت قد بلغ )
ن جودة تعلمهم يف تلك البيئة كاف عاليان بشكلو عاـ، كتتفق ىذه يشَت إُف أف مستول رضا طبلب ّتامعة بيشة ع

 (،Liaw,2008(، كدراسة لياك )Seaberry,2008(، كدراسة سيربم)Wyatt,2005النتيجة مع دراسة كايت)
، كدراسة Ali & Ahmad, 2011)(، كدراسة علي كأٛتد )Salyers  et al.,2010كدراسة سيلَتز كآخرين )

(، كدراسة (Abou Naaj et al., 2012(، كدراسة أبو النعاج كآخرين Tessema et al.,2012تيسيما كآخرين)
( اليت خلصت ٚتيعها إُف كجود مستوايت رضا إ٬تابية كعالية لدل الطبلب Alkhalaf et al.,2012ا٠تلف كآخرين)

تائجها إُف كجود مستول ( اليت تشَت نَُُِعن التعلم عرب اإلنًتنت بشكل عاـ، يف حُت ٗتتلف مع دراسة قركاين )
متوسط من الرضا عن جودة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت 
التزامٍت. كٯتكن تفسَت ذلك يف ضوء أف أعضاء ىيئة التدريس يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات 

 كغَت التزامٍت ىم من ا١تبادرين يف تبٍت التقنية كاستخدامها كابلتاِف ٭ترصوف على األداء اٞتيد يف االتصاؿ التزامٍت
تدريسهم، كما أف ىناؾ تدريبنا مكثفنا ٞتميع أعضاء ىيئة التدريس على استخداـ أدكات نظاـ إدارة التعلم التزامنية كغَت 

توايت رضا الطبلب عنو،كما أف النظاـ التقٍت ا١تستخدـ إلدارة التزامنية، كىذا يزيد من جودة أداء ا١تعلم كيرفع مس
( كىذا النظاـ يتسم ابلثبات كاالستقرار كسهولة االستخداـ Blackboardالتعلم اإللكًتكين ىو نظاـ الببلؾ بورد )

من متطلبات جودة كاإلْتار، كأدكاتو تدعم التفاعل التزامٍت كغَت التزامٍت، كيدعم التدريس ابلوسائط ا١تتعددة كغَتىا 
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(، كمن جهة أخرل ٯتكن تفسَت تلك النتيجة فيما يتعلق Liaw,2008نظاـ إدارة التعلم، كىذا ما أثبتتو دراسة لياك )
برضا الطبلب عن جودة ٤تتول ا١تعلومات يف أف ىناؾ إلزاـ ألعضاء ىيئة التدريس بتصميم ا١تقررات اإللكًتكنية يف ضوء 

( ٦تا انعكس على مستول الرضا عن جودة ا١تعلومات يف ا١تقرر اإللكًتكين كىذا ما QMمعايَت جودة الكواليت ماترز)
(، كمن جهة أخرل يرل الباحث أف التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة Aman,2009تؤيده نتائج دراسة أماف )

من ا١تركنة يف جداك٢تم، كإدارة كقت  على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت يسمح للطبلب بقدرو أكرب
دراستهم، ك٬تعل التعلم متمحورنا حوؿ الطالب، كيتيح فرصنا متنوعة للتفاعبلت التعليمية ككل تلك العوامل تنعكس على 
تصورات الطبلب عن الفائدة العملية لبيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت 

 امٍت ٦تا يزيد من مستوايت رضاىم.التز 
ىل توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستول رضا طبلب جامعة بيشة عن  إجابة السؤال الثاين الذي ينص على :

جودة تعلمهم يف بيئة الػتعلم اإللكػًتكين القائمػة علػى التكامػل بػُت أدكات االتصػاؿ التػزامٍت كغػَت التػزامٍت تيعػزل ١تتغػَتات 
مج األكػػادٯتي، كالعمػر، كاٞتػػنس، كا٠تػربة يف ٣تػػاؿ اسػتخداـ نظػػاـ إدارة الػتعلم، كعػػدد ا١تقػررات اإللكًتكنيػػة مسػتول الػربان

اليت سبق االلتحاؽ هبا ، كالعبء الدراسي؟
يتضمن ىذا السؤاؿ ستة متغَتات كمت تناكؿ كل منها كما يلي: 

 متغري الربانمج األكادديي: 2ـ1
( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول One Way ANOVAحادم )مت إجراء ٖتليل التباين األ     

رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت 
 ( :ٔكغَت التزامٍت اليت تيعزل ١تتغَت الربانمج األكادٯتي كما ىو مبُت يف اٞتدكؿ )

( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستولANOVA(: ٖتليل التباين األحادم )ٔكؿ )جد
رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تعزل ١تتغَت الربانمج األكادٯتي. 
مستول Fقيمة  متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين البعد

الداللة

جودة أداء ا١تعلمُ
ِٕٗ,َِّٖٗ,َبُت اجملموعات

َ,َُْٗ,َْٕ َٕٗ,َّّّْٓٔ,ُِّداخل اجملموعات
ِْٔٓٓٓ,ِِّالكلي

جودة النظاـ التقٍتِ
َٖٗ,ِِّٖٔ,ٔبُت اجملموعات

ِ,َّٕٗ,َُّ َّٕ,َِّّّْٓ,ُّٖداخل اجملموعات
ُْٔٓٗٓ,ِّْالكلي

ا١تتعلمُت عن تصورات ّ
الفاعلية

َٗٗ,ُِّٔٗ,ّبُت اجملموعات
ُ,ََُٓ,ِّٖ ٓٓٗ,َّْْٖٓٔ,ِّْداخل اجملموعات

َْٖٔٓٗ,ّْٓالكلي

جودة التفاعبلت التعليميةْ
َُْ,َُِّْ,ّبُت اجملموعات

ُ,َّّٗ,ِْْ ُٖٗ,َّْْٖٕٓ,َّٕداخل اجملموعات
َِْْٔٓ,ّْٕالكلي

جودة ٤تتول ا١تعلومات 5
ْٔٓ,َّّٗٔ,ُبُت اجملموعات

َ,َْٔٓ,ُٖٓ ّٖٔ,َّْْٖٓٔ,َّٗداخل اجملموعات
ّْٔٓٗٓ,ِّٗالكلي

جودة ا٠تدمة 6
ُٕٓ,ُِِّٕ,ٕبُت اجملموعات

ِ,ْْٔ َ,َْٗ
ِٕٗ,َِّّْٕٓ,َْْداخل اجملموعات
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َْْٖٔٓ,ْْٖالكلي

األبعاد كافةن 
َْٖ,ُُّْٓ,ّبُت اجملموعات

ُ,َُْٖ,ُِٗ َٖٕ,ََّّْٓٔ,َِّداخل اجملموعات
ْْٖٕٔٓ,ِّّالكلي

( يف درجة مستول رضا َٓ,َ( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ٔ)يظهر من اٞتدكؿ       
بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت بشكلو الطبلب عن تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل 

(، كدراسة Seberry,2008عاـ تيعزل ١تتغَت الربانمج األكادٯتي، كتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة سيربم )
( يف َٓ.َ( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ٔ(. من جهة أخرل يوضح اٞتدكؿ )َُُِقركاين)

عن تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت  مستول رضا الطبلب
ـ التقٍت"، التزامٍت تيعزل ١تتغَت الربانمج األكادٯتي على مستول ٚتيع األبعاد الفرعية عدا البعدين الثاين "جودة النظا

(، كيوضح L.S.Dاستخداـ اختبار أقل فرؽ داؿ ) "، كللتعرؼ إُف إتاه ىذه الفركؽ متكالسادس "جودة ا٠تدمة
( لتحديد إتاه الفركؽ بُت مستوايت الربامج األكادٯتية فيما يتعلق L.S.D( نتائج اختبار أقل فرؽ داؿ )ٕاٞتدكؿ )

 ابلبعدين الثاين كالسادس: 
فركؽ يف تقديرات أفراد العينة ( لتحديد إتاه الL.S.D(: نتائج ا١تقارانت البعدية ابختبار أقل فرؽ داؿ )ٕجدكؿ )    

على البعدين الثاين كالسادس تبعنا ١تتغَت الربانمج االكادٯتي.

(α=0.05* دالة إحصائينا عند )
( يف مستول رضا الطبلب عن جودة َٓ,َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ٕ)يظهر من اٞتدكؿ    

"جودة ا٠تدمة "كذلك بُت  "جودة النظاـ التقٍت"، كالسادستعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين فيما يتعلق ابلبعدين الثاين
الطبلب الذين يدرسوف برانمج الدبلـو دكف اٞتامعي كبُت الطبلب الذين يدرسوف برانمج البكالوريوس، كذلك لصاٌف 
اجملموعة ذات ا١تتوسط األكرب كىم الطبلب الذين يدرسوف برانمج الدبلـو دكف اٞتامعي. كٗتتلف ىذه النتيجة مع نتائج 

( اليت تشَت إُف أف الطبلب يف Alkhalaf et al.,2012(، كدراسة ا٠تلف كآخرين)Miner,2014دراسة مينر )
ا١تستوايت العليا أكثر رضا عن تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين من زمبلئهم يف الربامج الدراسية األقل،كما ٗتتلف مع 

لم اإللكًتكين ( اليت تشَت إُف عدـ كجود فركؽ يف مستول الرضا عن جودة التعلم يف بيئة التعَُُِنتائج دراسة قركاين)
تعزل ١تتغَت الربانمج األكادٯتي، كيعزم الباحث ىذه النتيجة إُف أف تلك الفئة ىي فئة الطبلب ا١تتمرسُت يف استخداـ 

متوسط  الربانمج األكادٯتي البعد 
اجملموعة

الربانمج األكادٯتي

ا١تاجستَت الدبلـو العاِف البكالوريوس الدبلـو دكف اٞتامعي
ْٔٗ,َّّٖ,َ*َُِ,َٗٗ,ّالدبلـو دكف اٞتامعي  جودة النظاـ التقٍت  2

ِٓٗ,َُّْ,َ-ِٕ,ّالبكالوريوس
ٖٓٗ,َ--ٔٗ,ّالدبلـو العاِف
---ٕٗ,ّا١تاجستَت

ٕٕٕ,ََُُ,َ*ََٕ,َٖٓ,ّالدبلـو دكف اٞتامعي  جودة ا٠تدمة  6
ُّٓ,َِْٕ,َ-ْٗ,ّالبكالوريوس
َّٓ,َ--ٖٓ,ّالدبلـو العاِف

---ٕٕ,ّاجستَتا١ت
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تيسيما التقنية نظرنا لطبيعة ٗتصصات الدبلـو دكف اٞتامعي ا١تتعلقة بنظم ا١تعلومات، كتتفق ىذه الرؤية مع ما ذكره
.من أف الطبلب ذكم ا٠تربة ابلتقنية ٯتيلوف لتفضيل دراسة ا١تقررات اإللكًتكنية (Tessema et al.,2012) كآخركف

 متغري العمر: 2ـ2
( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول One Way ANOVAمت إجراء ٖتليل التباين األحادم )     

قائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين ال
 ( ٖكغَت التزامٍت اليت تيعزل ١تتغَت العمر، كما ىو مبُت يف اٞتدكؿ )

( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول  رضا الطبلب ANOVA(: ٖتليل التباين األحادم )ٖجدكؿ )
زل ١تتغَت العمر.عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تع

مستول  Fقيمة  متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباينالبعد
الداللة

1
جودة أداء ا١تعلم

َِٕ,ََٔٗ,َّٔٗ,ِّْْٕ,ٔبُت اجملموعات
ٔٗٔ,َُّْٖٕٓ,ُّٓداخل اجملموعات

ػػػػػِْٔٓٓٓ,ِِّالكلي
2

جودة النظاـ التقٍت
َََ,َّٖٕ,ُٔٓٔ,ّْْٓٗ,ُّموعاتبُت اجمل

ٕٖٔ,َّّْٓٔٔ,َُّداخل اجملموعات
ػػػػػُْٔٓٗٓ,ِّْالكلي

3
تصورات ا١تتعلمُت عن 

الفاعلية

ََْ,َْٖٓ,ُِْٖ,ّْْْٖ,ُِبُت اجملموعات
ّْٗ,َُّّْٓٔ,ِّْداخل اجملموعات

ػػػػػَْٖٔٓٗ,ّْٓالكلي
4

بلت التعليميةجودة التفاع
َِٖ,ََِٓ,ُّْٕ,ُِّْْ,ٕبُت اجملموعات
َُٖ,َُّْٕٓٗ,ّٔٔداخل اجملموعات

ػػػػػَِْْٔٓ,ّْٕالكلي
5

جودة ٤تتول ا١تعلومات
َُِ,َْٖٔ,ُُّٔ,ّّّْٖ,ٗبُت اجملموعات
ْٖٔ,َُُّْٓٗ,ّّٖداخل اجملموعات

ػػػػػّْٔٓٗٓ,ِّٗالكلي
6

ودة ا٠تدمةج
ََِ,َٖٔٗ,ْْٕٕ,ُِّّْ,ُْبُت اجملموعات
ٖٓٗ,َِّْٕٓٔ,ّّْداخل اجملموعات

ػػػػػَْْٖٔٓ,ْْٖالكلي

كافة األبعاد
ََِ,َّٕٗ,ُْْْ,ِّّّّ,َُبُت اجملموعات
ِٗٔ,َِّْْٓٓ,ُّّداخل اجملموعات

ػػػػػْْٖٕٔٓ,ِّّالكلي

( يف درجة مستول رضا الطبلب َٓ,َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ٖدكؿ )يظهر من اٞت 
عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين بشكلو عاـ، ككذلك على مستول ٚتيع األبعاد الفرعية تيعزل ١تتغَت العمر، 

( نتائج اختبار أقل ٗكيوضح اٞتدكؿ )(، L.S.Dكللتعرؼ إُف إتاه ىذه الفركؽ مت استخداـ اختبار أقل فرؽ داؿ )
 ( لتحديد إتاه الفركؽ بُت مستوايت العمر يف ٚتيع األبعاد: L.S.Dفرؽ داؿ )

( لتحديد إتاه الفركؽ يف تقديرات أفراد العينة L.S.D(: نتائج ا١تقارانت البعدية ابختبار أقل فرؽ داؿ )ٗ)جدكؿ 
على ٚتيع األبعاد تبعنا ١تتغَت العمر.

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(α=0.05دالة إحصائينا عند ) *
( يف مستول رضا الطبلب عن َٓ,َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ٗيظهر من اٞتدكؿ )         

ت االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت بشكلو عاـ، جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكا
( ِٓػ  ُٖككذلك على مستول ٚتيع األبعاد الفرعية تيعزل ١تتغَت العمر كذلك بُت الطبلب الذين تًتاكح أعمارىم بُت )

، كذلك لصاٌف اجملموعة ذات ا١تتوسط األكرب كىم ( سنةّٗػ  َّتًتاكح أعمارىم بُت)سنة كبُت الطبلب الذين 
( سنة،كما يتضح أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية يف مستول رضا ّٗػ  َّالذين تًتاكح أعمارىم بُت )الطبلب 
" تصورات ا١تتعلمُت عن الفاعلية" بُت الطبلب " جودة النظاـ التقٍت"، كبعدعن جودة تعلمهم فيما يتعلق ببعد الطبلب

( سنة، ّٗػ  َّرب سننا الذين تًتاكح أعمارىم بُت )( سنة كبُت الطبلب األكِٗػ  ِٔالذين تًتاكح أعمارىم بُت )
( سنة. كتتفق ىذه ّٗػ  َّكذلك لصاٌف اجملموعة ذات ا١تتوسط األكرب كىم الطبلب الذين تًتاكح أعمارىم بُت )

متوسط  العمر  البعد
اجملموعة

العمر
سنة فأكثر َْسنة       ّٗػ  َّ سنة ِٗػ  ِٔسنة        ِٓػ  ُٖ

ِٗٔ,َ*ََّ,َْْٕ,َٕٖ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ جودة أداء ا١تعلمُ
ُٖٓ,َُِٗ,َ-َِ,ْسنة  ِٗػ  ِٔ
َُّ,َ--ُّ,ْسنة  ّٗػ  َّ
---ٔٗ,ّنة فأكثرس َْ

ُٓٔ,َ*َََ,ََْٕ,َّٕ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ جودة النظاـ التقٍت ِ
ٕٕٓ,َ*ََٓ,َ-ّٓ,ّسنة  ِٗػ  ِٔ
َٕٔ,َ--ٖٗ,ْسنة  ّٗػ  َّ
---ٕٗ,ّسنة فأكثر َْ

تصورات ا١تتعلمُت ّ
عن الفاعلية

ُِْ,َ*َََ,َٖٔٗ,َْٔ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ
َٔٔ,َ*َّْ,َ-ٕٔ,ّسنة  ِٗػ  ِٔ
َٖٔ,َ--ِٓ,ْسنة  ّٗػ  َّ
---ٕٗ,ّسنة فأكثر َْ

ِٖٓ,َ*ََّ,َِِٔ,َٖٕ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ جودة التفاعبلت التعليميةْ
ٖٔٗ,َُٗٓ,َ-ٖٗ,ّسنة  ِٗػ  ِٔ
ُِّ,َ--ِٓ,ْنة س ّٗػ  َّ
---َٗ,ّسنة فأكثر َْ

َٗٗ,َ*ََُ,َُْٗ,َُٕ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ جودة ٤تتول ا١تعلوماتٓ
ُٖٓ,َُٕٖ,َ-ٖٖ,ّسنة  ِٗػ  ِٔ
ُّٔ,َ--ِّ,ْسنة  ّٗػ  َّ
---ّٕ,ّسنة فأكثر َْ

ٔٗٓ,َ*ََُ,َُّٖ,َْٗ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ جودة ا٠تدمة ٔ
ٗٗٗ,َِْٕ,َ-ٗٔ,ّسنة  ِٗػ  ِٔ
ّْٗ,َ--ُُ,ْسنة  ّٗػ  َّ
---ْٕ,ّسنة فأكثر َْ

ّٕٗ,َ*َََ,َْٖٖ,ََٕ,ّسنة  ِٓػ  ُٖ كافة األبعاد
ٖٕٗ,ََِٖ,َ-ْٖ,ّسنة  ِٗػ  ِٔ
ََٔ,َ--ِٗ,ْسنة  ّٗ ػ َّ
---ٖٓ,ّسنة فأكثر َْ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 & Ozkan(، كدراسة أكزكاف ككاسلَت)Fredericksen et al.,2000النتيجة مع نتائج دراسة فريدريكسن كآخرين)

Koseler,2009 كدراسة علي كأٛتد ،) (Ali & Ahmad, 2011) (  كدراسة شيتو كآخرين ،Shittu et 

al.,2011 اليت تشَت إُف أف الطبلب األكرب سننا أكثر رضا عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين من زمبلئهم )
( اليت تشَت لعدـ كجود َُُِ(، كدراسة قركاين )Seberry,2008األصغر سننا، كٗتتلف مع نتائج دراسة سيربم )

فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة التعلم يف بيئة التعلم اإللكًتكين تعزل ١تتغَت العمر. كيعزك 
الباحث ىذه النتيجة إُف أف تلك الفئة ىم غالبنا فئة طبلب الدراسات العليا يف اٞتامعة يف ٗتصصات ا١تناىج كتقنية 

مناء مصادر التعلم كىم طبلب متمرسوف لديهم تراكم خربات يف استخداـ التقنية، كدراسة عدد من التعليم كدبلـو أ
ا١تقررات اإللكًتكنية كتدريسها،كما أف الطبلب األكرب سننا لديهم نضج فكرم كاجتماعي، كقدرة على ٖتمل مسئولية 

 لكًتكين ٦تا يؤدم لرضاىم. التعلم، إضافة لقدرهتم على التعلم الذايت الذم تدعمو بيئة التعلم اإل
 متغري اجلنس: 2ـ3
( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول رضا طبلب جامعة بيشة عن T-testمت إجراء اختبار "ت" )  

غَت جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت اليت تيعزل ١تت
(.َُاٞتنس، كما ىو مبُت يف اٞتدكؿ )

( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة تعلمهم T-test(: اختبار"ت")َُجدكؿ )
يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تعزل ١تتغَت اٞتنس

تول مس قيمة )ت( درجة اٟترية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط  العدد اٞتنسالبعد
الداللة

َْْ,َٖٖٕ,َّْٖٓٓٓ,َٖٖ,ُِّٖذكرجودة أداء ا١تعلمُ
ّّٖ,َْٗ,ِّٕٓأنثى

َُٔ,ََْٖ,ُُْٕٖٓٓ,َٕٖ,ُِّٖذكرجودة النظاـ التقٍت ِ
ِْٖ,َٕٔ,ِّٕٓأنثى

ِٓٗ,ََْٖ,ُُْْٓٓٗ,َٕٔ,ُِّٖذكر تصورات ا١تتعلمُت عن الفاعليةّ
ََُ,ُٔٔ,ِّٕٓأنثى

َٖٗ,َُّٗ,ََُْٓٓٗ,َْٖ,ُِّٖذكرجودة التفاعبلت التعليميةْ
ُُٗ,َّٖ,ِّٕٓأنثى

ّٕٔ,ََُّ,َِْٓٓٓٗ,َٖٕ,ُِّٖذكرجودة ٤تتول ا١تعلوماتٓ
ُّٗ,َٕٓ,ِّٕٓأنثى

ِْٓ,َّٕٓ,ََُِْْٖٖٓٓ,ُِّٖذكرجودة ا٠تدمةٔ
ّْٖ,َٕٔ,ِّٕٓأنثى

ّّٖ,َْٕٖ,َْْٕٖٓٓ,َُٖ,ُِّٖذكركافة األبعاد
َْٖ,َّٕ,ِّٕٓأنثى

( يف درجػة مسػتول رضػا َٓ.َ( عػدـ كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتول )َُيظهر من اٞتػدكؿ )        
 أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت

التزامٍت بشكلو عاـ، ككذلك على مستول ٚتيع األبعاد الفرعية تيعزل ١تتغَت اٞتنس، كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 
( اليت أشارت نتائجها إُف عدـ اختبلؼ مستوايت رضا الطػبلب َُُِ(، كدراسة قركاين )Seaberry,2008سيربم)

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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أكزكػػػػػاف دراسػػػػػة تعلم اإللكػػػػػًتكين ابخػػػػػتبلؼ اٞتػػػػػنس، كٗتتلػػػػػف نتػػػػػائج ىػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػع نتػػػػػائج عػػػػػن الػػػػػتعلم يف بيئػػػػػة الػػػػػ
الػيت كشػفت نتائجهػا  (Ali & Ahmad, 2011) دراسػة علػي كأٛتػد ، ك (Ozkan & Koseler,2009ككاسػلَت)

ابلػذكور، مػن جهػة عن كوف الطالبات لديهن مستول أعلى من الرضا عن جودة التعلم يف بيئة التعلم اإللكػًتكين مقارنػةن 
( اليت تشَت إُف (Abou Naaj et al., 2012أخرل ٗتتلف نتائج الدراسة اٟتالية عن نتائج دراسة أبو النعاج كآخرين 

أف الطبلب الذكور أكثر رضا عن التعلم اإللكًتكين ا١تدمج مقارنةن ابلطالبات. كيعزك الباحػث ىػذه النتيجػة إُف أف ٚتيػع 
بيشة يف مناخ تعليمي موحد فيما يتعلق ّتودة النظاـ التقٍت كنوعية التفػاعبلت التعليميػة،  الطبلب كالطالبات يف جامعة

كخدمات الدعم التقٍت، كنوعيػة ا١تعػايَت ا١تطبقػة علػى تصػميم ا١تقػررات اإللكًتكنيػة بغػض النظػر عػن جنسػهم كىػذا يػؤدم 
إُف تبٍت إتاىات متماثلة ٨تو بيئة التعلم اإللكًتكين.

 استخدام نظام إدارة التعلم: اخلربة يف 2ـ4
( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول One Way ANOVAمت إجراء ٖتليل التباين األحادم )     

رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تيعزل ١تتغَت ا٠تربة يف ٣تاؿ استخداـ نظاـ إدارة 
(:ُُيف اٞتدكؿ ) التعلم،كما ىو مبُت

حصائية يف مستول رضا الطبلب ( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلANOVA(: ٖتليل التباين األحادم )ُُجدكؿ )
جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تعزل ١تتغَت ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم.عن 
مستول  Fقيمة  متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباينالبعد

الداللة
َْٔ,َٖٕٓ,ِّْٗ,ُِٖٗٔ,ّبُت اجملموعاتجودة أداء ا١تعلم 1

َُٕ,َّْْٖٓٔ,ُّٖداخل اجملموعات
ػػػػػِْٔٓٓٓ,ِِّالكلي

2
جودة النظاـ التقٍت

َٓٗ,ََّٕ,ِٕٕٔ,ُِّْٓ,ّبُت اجملموعات
َٖٕ,َِّْْٓٔ,ُِّداخل اجملموعات

ػػػػػُْٔٓٗٓ,ِّْالكلي
تصورات ا١تتعلمُت عن 3

الفاعلية
َّٓ,َّٓٗ,ََِٖ,ِِٗٗٓ,ٓبُت اجملموعات
ْٖٗ,َُّّْْٓ,َّْداخل اجملموعات

ػػػػػَْٖٔٓٗ,ّْٓالكلي
ُِٓ,َِٖٗ,ُْٕٓ,َُِْٗ,ّبُت اجملموعاتجودة التفاعبلت التعليمية4

ُٕٖ,ََُُْْٓ,ُّٕموعاتداخل اجمل
ػػػػػَِْْٔٓ,ّْٕالكلي

ُْٗ,َْٕٔ,ُُْْ,ُِِٕٖ,ِبُت اجملموعاتجودة ٤تتول ا١تعلومات 5
ٖٖٓ,َُِْْٕٓ,ّٖٗداخل اجملموعات

ػػػػػّْٔٓٗٓ,ِّٗالكلي
َّّ,َّْْ,ّّّٗ,ِّٖٕٔ,ٔبُت اجملموعاتجودة ا٠تدمة6

ِٕٗ,ََْْْٓٔ,ُْْعاتداخل اجملمو 
ػػػػػَْْٖٔٓ,ْْٖالكلي

َٓٓ,َُٗٗ,َِٓٓ,ُُُِِ,ْبُت اجملموعاتكافة األبعاد
َْٕ,َّْْٕٓٔ,ُّٗداخل اجملموعات

ػػػػػْْٖٕٔٓ,ِّّالكلي

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ة مستول رضا ( يف درجَٓ,َ( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ُُيظهر من اٞتدكؿ )        
الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت 
بشكل عاـ تيعزل ١تتغَت ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم، كتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة سيربم 

(Seberry,2008 اليت تشَت لعدـ كجود فر ) كؽ ذات داللة إحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة التعلم يف
( عدـ كجود فركؽ ُُبيئة التعلم اإللكًتكين تعزل ١تتغَت ا٠تربة يف استخداـ التقنية. كمن جهةو أخرل يوضح اٞتدكؿ )

ًتكين القائمة ( يف مستول رضا الطبلب عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكَٓ.َذات داللة إحصائية عند مستول )
على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت تيعزل ١تتغَت ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم على مستول 
ٚتيع األبعاد الفرعية عدا البعد السادس "جودة ا٠تدمة "، كللتعرؼ إُف إتاه ىذه الفركؽ مت استخداـ اختبار أقل فرؽ 

( لتحديد إتاه الفركؽ بُت مستوايت L.S.D( نتائج اختبار أقل فرؽ داؿ )ُِدكؿ )(، كيوضح اٞتL.S.Dداؿ )
 ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم فيما يتعلق ابلبعد السادس: 

أفراد لتحديد إتاه الفركؽ يف تقديرات ( L.S.D( : نتائج ا١تقارانت البعدية ابختبار أقل فرؽ داؿ )ُِجدكؿ )   
عد السادس تبعنا ١تتغَت ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم.العينة على الب

(α=0.05* دالة إحصائينا عند ) 
( يف مستول رضا الطبلب عن َٓ.َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ُِيظهر من اٞتدكؿ ) 

جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت تيعزل ١تتغَت ا٠تربة 
اسػػػتخداـ نظػػػاـ إدارة الػػػتعلم فيمػػػا يتعلػػػق ابلبعػػػد السػػػادس "جػػػودة ا٠تدمػػػة "كذلػػػك بػػػُت الطػػػبلب متوسػػػطي ا٠تػػػربة يف يف 

اسػػتخداـ نظػػاـ إدارة الػػتعلم كبػػُت الطػػبلب ا٠تػػرباء يف اسػػتخداـ نظػػاـ إدارة الػػتعلم، كذلػػك لصػػاٌف اجملموعػػة ذات ا١تتوسػػط 
 Tessema)  تيسيما كآخرينتعلم. كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة األكرب كىم الطبلب ا٠ترباء يف استخداـ نظاـ إدارة ال

et al.,2012) (كدراسة ا٠تلف كآخرين،Alkhalaf et al.,2012،)فريدريكسن كآخرين ) كدراسةFredericksen 

et al.,2000 أكثػػر رضػػا عػػن تعلمهػػم يف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين مػػن  أف الطػػبلب ذكم ا٠تػػربة ابلتقنيػػة( الػػيت تشػػَت إُف
زمبلئهم ذكم ا٠تربة األقل. كيعزك الباحث ىذه النتيجة إُف أف تلك الفئػة ىػم غالبنػا فئػة الطػبلب ا١تتمرسػُت يف اسػتخداـ 
أدكات نظػػاـ الػػببلؾ بػػورد التزامنيػػة كغػػَت التزامنيػػة كلػػديهم القػػدرة علػػى توظيفهػػا يف التفاعػػل مػػع أفػػراد ٣تتمػػع الػػتعلم ْتكػػم 

علػى حػل ا١تشػاكل الػيت تعػًتض طػريقهم يف االسػتخداـ كيعرفػوف طػرؽ التواصػل مػع  خربهتم التقنية،كما أف لديهم القػدرة
فريق الدعم الفٍت أكثر من الطبلب متوسطي ا٠تربة ٦تا ينعكس على مستول رضاىم.

 عدد ادلقررات اإللكًتونية اليت سبق دراستها: 2ـ 5
ذات الداللة اإلحصائية يف مستول  ( ١تعرفة الفركؽOne Way ANOVAمت إجراء ٖتليل التباين األحادم )     

رضا طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت 
:(ُّهبا ،كما ىو مبُت يف اٞتدكؿ )كغَت التزامٍت اليت تيعزل ١تتغَت عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ 

ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة  البعد 
التعلم

ا٠تربة يف استخداـ نظاـ إدارة التعلم متوسط اجملموعة

خبَت متوسط مبتدئي

َُٖ,َّٔٔ,َّٓ,ّمبتدئي جودة ا٠تدمة ٔ
*ََُ,َ-ْٕ,ّمتوسط
-- ٕٓ,ّخبَت
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مستول رضا الطبلب ( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف ANOVA(: ٖتليل التباين األحادم )ُّجدكؿ )
 يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تعزل ١تتغَت عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا.عن جودة تعلمهم 

مستول الداللة Fقيمة  متوسط ا١تربعات درجات اٟترية ٣تموع ا١تربعات مصدر التباين البعد
ّْٔ,َِٕٕ,َْٔٓ,ََِِٗ,ُبُت اجملموعاتجودة أداء ا١تعلمُ

َٕٕ,َُِْْٓٔ,ُِّداخل اجملموعات
ػػػػػِْٔٓٓٓ,ِِّالكلي

َِْ,َُٗٗ,ِّٓٓ,ُُِِٓ,ْبُت اجملموعاتجودة النظاـ التقٍتِ
َٕٓ,َََْْٖٓ,َِّداخل اجملموعات

ػػػػػُْٔٓٗٓ,ِّْيالكل
تصورات ا١تتعلمُت ّ

عن الفاعلية
َِٖ,َٓٗٓ,ّّٗٗ,ِّٕٕٗ,ٔبُت اجملموعات
ْٓٗ,َُّْْٖٓ,ِْٗداخل اجملموعات

ػػػػػَْٖٔٓٗ,ّْٓالكلي
جودة التفاعبلت ْ

التعليمية
َٖٖ,َْْٓ,ِْٗٗ,ُِٖٖٗ,ّبُت اجملموعات
ُٖٓ,َُِْْٓٔ,َّٕداخل اجملموعات

ػػػػػَِْْٔٓ,ّْٕالكلي
جودة ٤تتول  5

ا١تعلومات
َّٔ,َِّٔ,ّْٖٔ,ِِِٖٕ,ٓبُت اجملموعات
ِٖٓ,َُُْْٖٓ,ّٖٔداخل اجملموعات

ػػػػػّْٔٓٗٓ,ِّٗالكلي
ََِ,َّٕٖ,ُُّٔ,ِِِٔٔ,ُِبُت اجملموعاتجودة ا٠تدمة 6

َٔٗ,َِِْْٖٓ,ّْٓداخل اجملموعات
ػػػػػَْْٖٔٓ,ْْٖالكلي

َِٕ,َُْٔ,ّٔٓٓ,ُُُِِ,ٓبُت اجملموعاتكافة األبعاد
َِٕ,َّْْٕٓٔ,ُّٖداخل اجملموعات

ػػػػػْْٖٕٔٓ,ِّّالكلي

( يف درجة مستول رضا الطبلب َٓ,َ( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ُّ)يظهر من اٞتدكؿ 
ن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت تيعزل ١تتغَت ع

عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا بشكلو عاـ، ككذلك على مستول ٚتيع األبعاد الفرعية عدا البعدين 
( اليت Seberry,2008ا١تتعلقة ابلبعدين األكؿ كالثاين مع نتائج دراسة سيربم ))األكؿ كالثاين(، كتتفق تلك النتيجة 

تشَت لعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة التعلم اإللكًتكين تعزل ١تتغَت ا٠تربة 
ا بشكل عاـ كاألبعاد األخرل الدالة السابقة يف دراسة ا١تقررات اإللكًتكنية. كللتعرؼ إُف إتاه الفركؽ فيما يتعلق ابلرض

( لتحديد L.S.D( نتائج اختبار أقل فرؽ داؿ )ُْ(، كيوضح اٞتدكؿ )L.S.Dمت استخداـ اختبار أقل فرؽ داؿ )
إتاه الفركؽ بُت مستوايت عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا فيما يتعلق ّتميع األبعاد الدالة إحصائينا:

( لتحديد إتاه الفركؽ يف تقديرات أفراد العينة L.S.Dنتائج ا١تقارانت البعدية ابختبار أقل فرؽ داؿ )(: ُْجدكؿ )
على ٚتيع األبعاد الدالة إحصائينا تبعنا ١تتغَت عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا.

عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت  البعد 
سبق االلتحاؽ هبا

متوسط 
عةاجملمو 

عدد ا١تقررات اإللكًتكنية اليت سبق االلتحاؽ هبا
ّأقل من 
مقررات

مقررات  َُ مقررات ٗػ  ّ
فأكثر

ُّٓ,َ*َُْ,ََٕ,ّمقررات ّأقل من  جودة النظاـ التقٍت ِ
ُْٗ,َ-ِٗ,ّمقررات ٗػ  ّ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(α=0.05* دالة إحصائينا عند )
( يف مستول رضا الطػبلب عػن َٓ.َة عند مستول )( كجود فركؽ ذات داللة إحصائيُْيظهر من اٞتدكؿ )        

جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت فيمػا يتعلػق ببعػد 
ك علػى "جودة النظاـ التقٍت"، كبعد "تصورات ا١تتعلمُت"، كبعد "جودة ٤تتول ا١تعلومات"،كبعد "جػودة ا٠تدمػة "،ككػذل

ػ  ّاألبعاد كافةن كذلك بُت الطبلب الذين درسوا أقل من ثبلثة مقررات كبُت الطبلب الذين درسوا مقررات تًتاكح بُت )
( مقررات. ٗػّ( مقررات، كذلك لصاٌف اجملموعة ذات ا١تتوسط األكرب كىم الطبلب الذين درسوا مقررات تًتاكح بُت )ٗ

كآخػػرين  تيسػػيمادراسػػة ، ك (Ozkan & Koseler,2009كػػاف ككاسػػلَت)أكز دراسػػة كتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج 
(Tessema et al.,2012( كدراسػػة مينػػر ،Miner,2014)  عػػددنا أكػػرب مػػن الػػيت تشػػَت إُف أف الطػػبلب الػػذين أ٘تػػوا

أف تلػك  كيعػزك الباحػث ىػذه النتيجػة إُف. ا١تقررات اإللكًتكنية أكثر رضا من الطبلب الذين أ٘توا مقررات إلكًتكنية أقل
الفئػػة أصػػبح لػػديها خػػربة  كمهػػارات كبػػَتة يف الػػتعلم اإللكػػًتكين، كألفػػة أبدكات النظػػاـ، كزالػػت عػػنهم الرىبػػة كا٠تػػوؼ مػػن 
اسػتخداـ التقنيػة ، كتعػػودكا علػى الػتعلم ا١تسػػتقل، كالػتعلم الرقمػػي ٦تػا يػنعكس إ٬تابينػػا علػى مسػتول رضػػاىم عػن الػػتعلم يف 

.تلك البيئة اإللكًتكنية

 :عبء الدراسيال 2ـ6
( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول رضا طبلب جامعة بيشة عن T-testمت إجراء اختبار "ت" )      

جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت اليت تيعزل ١تتغَت 
(.ُٓبُت يف اٞتدكؿ )العبء الدراسي، كما ىو م

( ١تعرفة الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية يف مستول رضا الطبلب عن جودة T-test( : اختبار "ت" )ُٓجدكؿ )
تعلمهم  يف بيئة التعلم اإللكًتكين اليت تعزل ١تتغَت العبء الدراسي

ستول م قيمة )ت( درجة اٟترية اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط  العدد العبء الدراسي البعد
الداللة

ّٕٔ,َّّٕ,َِْٖٓٓٓ,َّٗ,ّّْٕمتفرغ للدراسة جودة أداء ا١تعلم 1
َٕٖ,َ َٗ,َُُّالدراسة مع العمل

ٕٓٔ,ََِْ,َْْٖٓٓٔ,َُٖ,ّّْٕمتفرغ للدراسة جودة النظاـ التقٍت  2

--ْٖ,ّمقررات فأكثر َُ
َٗٔ,َ*َُّ,َٔٓ,ّمقررات ّأقل من تصورات ا١تتعلمُت عن الفاعليةّ

ِٕٔ,َ-ِٖ,ّمقررات ٗػ  ّ
--ٖٕ,ْمقررات فأكثر َُ

َُٗ,َ*َُّ,َْٔ,ّمقررات ّأقل من جودة ٤تتول ا١تعلوماتٓ
ِٗٓ,َ-ٖٖ,ّمقررات ٗػ  ّ
--ِٖ,ّمقررات فأكثر َُ

ُّْ,َ*ََُ,َّٗ,ّمقررات ّأقل من جودة ا٠تدمة ٔ
ّٔٗ,َ-ٕٓ,ّمقررات ٗػ  ّ
--ْٔ,ّمقررات فأكثر َُ

َٕٖ,َ*ََُ,َٓٔ,ّمقررات  ّأقل من كافة األبعاد
ُّٔ,َ-ٖٖ,ّمقررات ٗػ  ّ
--ِٖ,ّمقررات فأكثر َُ

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ُٖٕ,َٕٕ,َُُّالدراسة مع العمل
تصورات ا١تتعلمُت  3

عن الفاعلية
ُٓٗ,ََُٕ,َّْٖٓٓٗ,ََٕ,ّّْٕفرغ للدراسةمت

ٓٔٗ,َٗٔ,َُُّالدراسة مع العمل
جودة التفاعبلت 4

التعليمية
ٕٓٔ,َُْٗ,ََْٓٓٗٗ,َِٖ,ّّْٕمتفرغ للدراسة

ٕٖٗ,َٖٔ,َُُّالدراسة مع العمل
جودة ٤تتول 5

ا١تعلومات
ُْٗ,ََْٕ,َْْْٓٓٗ,َٕٔ,ّّْٕمتفرغ للدراسة

ٕٕٖ,َٕٕ,َُُّالدراسة مع العمل
ِْٖ,َُٗٗ,َْٓٓٗٗٗ,َٔٓ,ّّْٕمتفرغ للدراسةجودة ا٠تدمات6

ٗٔٗ,َٖٓ,َُُّالدراسة مع العمل
ٖٓٗ,ََُٗ,َْٕٖٓٓٓ,َٕٔ,ّّْٕمتفرغ للدراسةكافة األبعاد

ٕٗٗ,َٕٔ,َُُّالدراسة مع العمل

( يف درجػػة مسػػتول رضػػا َٓ,َ( عػػدـ كجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول )ُٓدكؿ )يظهػػر مػػن اٞتػػ       
طبلب جامعة بيشة عن جودة تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت 

(، كدراسػػة Seberry2008راسػػة سػػيربم )التػػزامٍت الػػيت تيعػػزل ١تتغػػَت العػػبء الدراسػػي، كتتفػػق تلػػك النتيجػػة مػػع نتػػائج د
 Shittu etكدراسػػة شػػيتو كآخػػػػػػرين ) (،Arbaugh,2001(، كٗتتػػػػػلػػػػػف مػػع نتػػائج دراسػػة أكرايكغ )َُُِقػػركاين )

al.,2011 )  الػػيت أكضػػحت أف رضػػا الطالػػب عػػن الػػتعلم عػػرب اإلنًتنػػت يتػػأثر أبعبػػاء العمػػل ا١ترافقػػة للدراسػػة الواقعػػة علػػى
تيجػػة الدراسػػة اٟتاليػػة مػػن كجهػػة نظػػر الباحػػث إُف أف بيئػػة الػػتعلم اإللكػػًتكين القائمػػة علػػى التكامػػل بػػُت كاىلػػو. كتعػػزل ن

أدكات االتصػػاؿ التػػزامٍت كغػػَت التػػزامٍت بيئػػة تكامليػػة مرنػػة ٕتمػػع بػػُت فػػرص االتصػػاؿ التػػزامٍت الػػيت تسػػمح ْتػػدكث أعلػػى 
م ٦تػا يسػهم يف تعزيػز تصػورات الطالػب الشخصػية ابٟتضػور مستوايت التفاعل بػُت ا١تػتعلم كاألقػراف، كبػُت الطػبلب كا١تعلػ

االجتماعي، كيقلل مػن البعػد االتصػاِف، كمػن جهػة أخػرل تػوفر تلػك البيئػة فػرص االتصػاؿ غػَت التػزامٍت ا١ترنػة الػيت ٕتعػل 
ميػة بسػهولة ا١تتعلمُت الذين لديهم أعباء عملية غَت مقيدين ْتدكد زمنية أك مكانية، حيث ٯتكنهم الوصوؿ للمػواد التعلي

( كىذه من LMSكاالستجابة ألنشطة التعلم يف كقت فراغهم يف أم كقت كيف أم مكاف عن طريق نظاـ إدارة التعلم )
خصائص التعلم اإللكًتكين )التعلم ا١تنتشر(؛ ٦تا يتيح فرصنا للتعلم حسب ا٠تطو الذايت، كالتعلم ا١تستقل، كالتعلم ا١تتمركز 

د فركؽ يف مستوايت الرضا تعزل ١تتغَت العبء الدراسي.حوؿ ا١تتعلم ٦تا أدل لعدـ كجو 
 :التوصيات

 بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، ييوصى ٔتا يلي:
توفَت مصادر خدمات دعم كافية للمتعلمُت تتضمن منسقي خدمات ميدرَّبُت كمهندسي خدمات فنية ماىرين يف  .1

 اتيجيات مبتكرة لتقدًن خدمات الدعم كا١تساعدة التعليمية.ا١تقررات ا١تقدمة عرب اإلنًتنت، مع تبٍت اسًت 
جعل التحقق من رضا الطبلب عن تعلمهم يف بيئة التعلم اإللكًتكين أحد متطلبات جودة ا١تقررات اإللكًتكنية  .2

القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت.
 سننا كالطبلب الذين سبق ٢تم دراسة عدد من ا١تقررات اإللكًتكنية  االستفادة من طبلب الدراسات العليا األكرب .3

كقادة للتغيَت يف أثناء تبٍت اسًتاتيجية التعلم اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت 
التزامٍت.
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قصول من اسًتاتيجيات تدريب الطبلب على استخداـ أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت لبلستفادة ال .4
التكامل بينها يف بيئة التعلم اإللكًتكين.

الدراسات ادلقًتحة:
بناءنا على النتائج اليت خلصت إليها الدراسة، ٯتكن التوصية إبجراء الدراسات ا١تقًتحة التالية:

 القائمة علىكًتكين بيئة التعلم اإلل دراسة للتعرؼ إُف العبلقة بُت رضا الطبلب كرضا أعضاء ىيئة التدريس يف .1
 .التزامٍت كغَت التزامٍتالتكامل بُت أدكات االتصاؿ 

التزامٍت كغَت التزامٍت يف ا١تقررات اإللكًتكنية يف تنمية بُت أدكات االتصاؿ دراسة للتعرؼ إُف فاعلية التكامل  .2
 بعض نواتج التعلم.

اإللكًتكين القائمة على التكامل بُت دراسة تصورات أعضاء ىيئة التدريس عن جودة التدريس يف بيئة التعلم  .3
أدكات االتصاؿ التزامٍت كغَت التزامٍت.
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الوائلي؛ كمٌت التيجي، مًتٚتوف(.  .)علي بن شرؼ ؛ كساَفاسًتاتيجيات التعلم اإللكًتكين (.ََِٓخاف، بدر ا٢تدل.)
(.ََِٓحلب: شعاع للنشر كالتوزيع،)نشر العمل األصلي

. بيشة: جامعة بيشة.ٕتربة جامعة بيشة يف التعلم اإللكًتكينػ أ(.  َُِٕعمادة التعلم اإللكًتكين.)
. بيشػة : رات التػدريبتقريػر مؤشػرات األداء للكليػات: مؤشػرات عامػة كمؤشػػ ب(.  َُِٕعمػادة الػتعلم اإللكػًتكين.)

 جامعة بيشة.
(. الرب٣تيات االجتماعية يف منظومة التعلم ا١تعتمد على الويب: الشبكات ََِٗالعمودم، غادة بنت عبدهللا.)

ا١تركز الوطٍت  .ا١تؤ٘تر الدكِف األكؿ للتعلم اإللكًتكين كالتعليم عن بعداالجتماعية ٪توذجا. كرقة عمل مقدمة إُف 
ـ من َُِٕمارس َّـ. اسًتجعت بتاريخ ََِٗمارس  ُٖػ ُٔكالتعليم عن بعد،الرايض، للتعلم اإللكًتكين
.http://www.scribd.com/doc/15704152 على الرابط: 

 ٣تتمػع لػدل إللكػًتكينا التعلػيم كفػاايت علػى االجتماعيػة الرب٣تيػات اسػتخداـ أثػر(. ََُِعػايض. ) القحطػاين، دمحم
 أـ غػَت منشػورة .كليػة الًتبيػة، جامعػة دكتػوراه رسػالة.خالػد ا١تلػك جامعػة يف التػدريس ىيئػة أعضػاء مػن ا١تمارسػة
 .ا١تكرمة . مكة القرل
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