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يف  (Blackboard)استخذام نظام إدارة التعلن اإللكرتوني 
امللك خالذ ب املعلوني تكلية الرتتية جاهعة تذرية الطال

وإنتاج املىاد  لتنوية ههارات التىاصل اإللكرتوني
 التعليوية الرقوية

 مصطفى محمد إبراهيم     عمى الصغير عبد العال حسن       عبد اهلل سعد العمـري     المجيدأحمد صادق عبد 
 جامعة الممك خالد             الممك خالدة جامع               جامعة الممك خالد           الممك خالد ةجامع             

 إدارة نظام استخدام أثر تعرف إلى الحالية الدراسة ىدفت الممخص_
 بكمية المعممين الطبلب تدريب في( Blackboard) اإللكتروني التعمم
نتاج اإللكتروني التواصل ميارات تنمية عمى خالد الممك جامعة التربية  وا 
: مجموعتين اختيار تم اليدف ىذا ولتحقيق. الرقمية التعميمية المواد

 التجريبية المجموعة تدريب تم. ضابطة واألخرى تجريبية، إحداىما
( Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة لنظام وفقاً  طالباً ( 21)وعددىا

 في المعتادة لمطريقة وفقاً  طالباً ( 22) وعددىا الضابطة والمجموعة
 لمتواصل مقياس إعداد تم وكذلك تدريبي برنامج إعداد تم وقد. التدريب

 المصاحب التباين تحميل استخدم كما. مبلحظة وبطاقة اإللكتروني،
ANCOVA الدراسة نتائج لتحميل. 

 اإللكتروني التعمم إدارة نظام استخدام أن إلى النتائج أشارت وقد     
(Blackboard )الممك جامعة التربية بكمية المعممين الطبلب تدريب في 

 إنتاج وميارات اإللكتروني، التواصل ميارات تنمية عمى ساعد قد خالد
 . الرقمية التعميمية المواد

 المواد إنتاج اإللكتروني، التواصل اإللكتروني، التعمم: المفتاحية الكممات
 .الرقمية التعميمية

 . المقدمـة1
 تعد كميات التربية أىم المؤسسات الحيوية المنوط بيا تخريج     

معممين فاعمين قادرين عمى التعمم الذاتي ويتمتعون بالقدرة عمى  
اتخاذ القرارات الصائبة، والقدرة عمى االبتكار، واإلبداع، والتفكير 
لمواجية متغيرات العصر لذا فإن المعمم أصبح مطالبًا بتطوير 

يارات التعامل مع التقنيات الحديثة، كي يظل دائمًا معموماتو، وم
عمى اتصال بأحدث ما يوجد في مجال تخصصو، سواء عمى 
المستوى البحثي أم التدريسي أم التكنولوجي المعاصر، حتى يمكنو 
مسايرة الجديد في مجال عممو، كما أصبح من الضروري أن يمتمك 

تعميم مثل: شبكة ميارات جيدة في استخدام مستحدثات وتقنيات ال
اإلنترنت، وما يرتبط بيا من خدمات تمكنو من التواصل مع 
اآلخرين، وذلك من خبلل عدة أساليب منيا: خدمة البريد 

 اإللكتروني، والتخاطب الكتابي، والمؤتمرات المرئية.
[ إلى أن التطور التكنولوجي الذي يشيده 1وقد أشار الفار ]     

ميمية تقنيات جديدة لمتفاعل بينيا وبين العالم، أتاح لممؤسسات التع
المؤسسات التعميمية األخرى، األمر الذي عزز بل ومكن تمك 
المؤسسات من تمبيو احتياجات طبلبيا بدقة وفاعمية أكثر، وذلك 
من خبلل تطوير الخدمات التي تقدميا بما يتناسب مع احتياجاتيم 

والتطوير في تعزيز مستويات اإلبداع  يفوتطمعاتيم، وكذلك ساىم 
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األساليب التدريسية من خبلل اىتمام تمك المؤسسات بإعداد 
معممين قادرين عمى التواصل اإللكتروني، وقد اىتمت تمك 
المؤسسات بتدريب المعممين في المرحمة الجامعية عمى تصميم 
نتاجيا  المقررات اإللكترونية في التخصصات التعميمية المختمفة وا 

 ة.         بما يواكب مجتمع المعرف
[ إلى أنو لكي يتم توظيف أدوات 2وقد خمصت دراسة حسين ]     

المعرفة ومصادرىا المتاحة عمى االنترنت، البد من إعداد المعمم 
بشكل جيد كي يتمكن من استخدام تمك األدوات والمصادر بشكل 
متكامل مع المنيج الدراسي؛ وبما يؤدى إلى تحقيق أىداف التعمم 

التعمم اإللكتروني من الطرق اإليجابية التي تساعد  المرجوة. ويعد
المتعمم عمى التفاعل المستمر من خبلل ما يتضمنو من برمجيات 
حرة مفتوحة المصدر أو مغمقة تحتوى عمى أدوات تتطمب من 
المتعمم القيام بميام وأنشطة متنوعة مثل: اإلجابة عن أسئمة معينة، 

بداء رأى في قضية ما، أو متابعة ا لجديد في محتوى الدرس وا 
 .[3] وغيره من الميام واألنشطة التفاعمية المتعددة والمتنوعة

 Leaning)كما تعد برمجيات أنظمة إدارة التعمم      

Management System )LMS  دارة وا 
 LCMS(Learning Content Managementالمحتوى

System ) الخاصة بمجال التعمم اإللكتروني في المؤسسات
التعميمية وتدريب المتعممين عمييا عنصرًا محفزًا لكل من المعمم 
والمتعمم الستخدام شبكة اإلنترنت في العممية التعميمية، فقد تم 
تصميم ىذه األنظمة لمساعدة المعممين عمى استخدام شبكة 
اإلنترنت في التدريس والتواصل مع المتعممين بطريقة سيمة دون 

أساليب البرمجة، كما وفرت لممتعمم الحاجة إلى معرفة عميقة ب
موادًا عممية مختمفة ومتعددة يمكن الحصول عمييا من مكان واحد، 
كما أن ىذه األنظمة توفر بيئة تعمم ذاتي تمكن المتعمم من التفاعل 
بصورة إيجابية مع المادة العممية، كل ىذه المزايا تتوفر فيما يطمق 

 .[4,5] عميو ببرامج إدارة التعمم اإللكتروني

ويعرف نظام إدارة التعمم عمى أنو "برنامج مصمم إلدارة      
ومتابعة وتقييم جميع أنشطة التعمم، لذلك فيو حل لتخطيط جميع 
دارتيا". ويمكن تعريف نظام  أنشطة التعمم في المؤسسة التعميمية وا 
إدارة التعمم بأنو نظام يضم خدمات خاصة بالمحتوى التعميمي 

بمنح الطبلب والمعممين والمشرفين إمكانية اإللكتروني يسمح 
الدخول إليو، من ىذه الخدمات: صبلحيات الدخول طبقًا لممستوى 
الممنوح لممستخدم، والتحكم بالمحتوى وتعديمو، وأدوات لمتواصل، 
دارة التعامل مع مجموعات لمطبلب، والمحادثة، ومتابعة أداء  وا 

إدارة التعمم نظام  الطبلب وغيرىا من األدوات. ومن أبرز أنظمة
 . [6]، ونظام مودلBlackboardالببلك بورد 

( أحد Blackboardويعد نظام إدارة التعمم ببلك بورد )     
البرمجيات التجارية المتوفرة بجامعة الممك خالد وأحد أنظمة إدارة 
التعمم في مجال التعمم اإللكتروني، وقد صمم عمى أسس تعميمية 

وفير بيئة تعميمية إلكترونية تتضمن العديد ليساعد المعممين عمى ت
من األنشطة التعميمية التي تمكن المتعمم من المشاركة والتواصل 
الفعال مع اآلخرين، ومن الممكن استخدامو بشكل شخصي عمى 

 مستوى الفرد أم عمى مستوى الجماعة.
[ أن أدوات التواصل اإللكتروني في أنظمة 7الطيطى ] ىوير      

مم تساعد الطبلب ليتواصموا ويتعاونوا مع بعضيم البعض إدارة التع
ومن مسافات بعيدة حيث يستطيعون من خبلل ىذه األدوات أن 
يشاركوا بأفكارىم مع اآلخرين، فيذه األدوات تعد من الضروريات 
األساسية في نظام التعمم اإللكتروني التعاوني وفى نظام إدارة 

مات وحفظيا وتطويرىا وبثيا المعرفة التي تيدف إلى إنشاء المعمو 
من أجل المساعدة في تطوير العممية التعميمية واتخاذ القرارات. 

 ومن أىم أدوات التواصل اإللكتروني اآلتي:
 .E-mailالبريد اإللكتروني  •
 .Chatting forumمنتديات الدردشة  •
 .News groupمجموعة األخبار  •
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 Sound andاألدوات الخاصة بعقد المقاءات بالصوت والفيديو  •

video conferences. 
 .Instant messagesأدوات الرسائل الفورية  •
 .Voting toolsأدوات التصويت  •

ومن أىم عوامل نجاح نظام التعمم اإللكتروني عممية تصميم      
نتاجيا،  لذا يجب عمى مواد تعميمية بجودة عالية وبسرعة مقبولة وا 

القائمين بتصميم المواد التعميمية التركيز بصورة كبيرة عمى عممية 
التصميم، وأن ييتموا باحتياجات المؤسسة التعميمية والمتعمم وذلك 
من خبلل توظيف األدوات والتقنيات الحديثة وأن تتضمن المادة 
التعميمية النصوص، والصور، والحركات، والفيديو، ومواقع 

واألنشطة اإللكترونية، وطرق التقويم اإللكترونية، ومع  اإلنترنت،
توظيف ىذه الوسائط يمكن الحصول عمى منتج تعميمي عالي 

 [.7الجودة بطريقة سيمة وسريعة مما يوفر الكثير من الوقت ]
في ظل التقدم المستمر في تكنولوجيا التعمم اإللكتروني وفى      

-Eميم الدروس اإللكترونية إعداد المحتويات اإللكترونية، فإن تص

lessons  وبنائيا من قبل المعمم تطور تطورًا ىائبًل، حيث أصبح
يعتمد اليوم عمى مدخل جديد وىو الوحدات التعميمية )الكائنات 

( وىى مصادر تعمم رقمية تنشر Learning objectsالتعليمية
عمى شبكة اإلنترنت ويمكن إعادة استخداميا في مواقف تعميمية 

فة، حيث يستطع كل معمم استخدام الكائن التعميمي طبقًا مختم
لمتطمبات الموقف التعميمي، فيو يثرى البيئة التعميمية، ويساعد في 

 .[20] تحقيق أىداف الموقف التعميمي
إن األنشطة المتنوعة في مجال تصميم الوحدات التعميمية      

نتاجيا يجب أن تكون جزءًا ال يتجزأ من عمميتي  التعميم والتعمم وا 
في شتى المواد الدراسية، وأن ينظميا، ويراقبيا، ويتابعيا معمم 
متخصص ال ميندسي التكنولوجيا وىذا يتطمب ضرورة تحديث 
دور المعممين والمتعممين بحيث يعكس التعميم متطمبات سوق 

 العمل وينمى الميارات المطموبة سواء عمى مستوى التعميم
 [.8أم الثانوي  ] االبتدائي أم اإلعدادي 

[ أن القرارات التقنية غالبًا ما تؤخذ من 9ويرى عبد الحي ]     
قبل التقنيين أو الفنيين معتمدين في ذلك عمى استخداميم وتجاربيم 
الشخصية، وغالبًا ال يؤخذ مصمحة المتعمم، أما عندما يتعمق األمر 
 بالتعميم فبلبد من وضع خطة وبرنامج معياري ألن ذلك يؤثر
بصورة مباشرة عمى المعمم )كيف يعمم( وعمى المتعمم )كيف يتعمم( 
وىذا يعنى أن غالبية القائمين في التعمم اإللكتروني ىم من 
المتخصصين في مجال التقنية، أما المتخصصون في مجال 
المناىج والتربية فميس ليم رأي في التعمم اإللكتروني أو عمى األقل 

ئة التعمم اإللكتروني؛ لذا يجب ليسوا من صناع القرار في بي
االىتمام بتدريب الطبلب المعممين قبل الخدمة عمى تصميم المواد 

نتاجيا.  التعميمية في التخصصات التعميمية المختمفة وا 
يتضح مما سبق أىمية بل وضرورة تدريب الطبلب المعممين      

قبل الخدمة عمى ميارات التواصل اإللكتروني وعمى تصميم 
نتاجيا في التخصصات التعميمية الدروس  التعميمية اإللكترونية وا 

 Blackboardالمختمفة من خبلل نظام إدارة التعمم الببلك بورد 
لما لو من دور إيجابي في تنمية مياراتو قبل ممارستو لمتدريس 
الفعمي لممواد الدراسية المختمفة، وقد يؤدى ذلك إلى تحسن مستواه 

ات التربية بتنمية ىذه الميارات لدى األكاديمي. وأن اىتمام كمي
الطبلب المعممين قبل الخدمة، قد ينعكس ذلك وبصورة إيجابية 

 المراحل التعميمية المختمفة.    يفعمى تعمم تبلميذىم 

 . مشكمة الدراسة2
من أبرز االنتقادات التي توجو لبرامج إعداد المعمم ضعف      

مة أم في أثنائيا عمى تدريب المعممين بصفة عامة سواء قبل الخد
البرمجيات الحديثة التي تساعدىم في مواكبة الثورة المعرفية 

تدريب المعممين  يفوالتكنولوجية من خبلل مؤسسات متخصصة 
عمى التقنيات الحديثة، وذلك من خبلل إدخال برامج تدريبية 

 محكمة البناء أكاديميًا وتربويًا وتكنولوجيًا ضمن برامج إعداد
 [. 10المعممين ] 
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[ إلى أن غالبية المعممين في 11وقد أشارت دراسة عمى ]     
المؤسسات التعميمية يوجد لدييم قصور في األداء الستخدام شبكة 
اإلنترنت، وتوظيف ميارات التواصل اإللكتروني في التعميم والتعمم، 

تقانيا من جية، ونتي جة نتيجة عدم الدراية الكافية بتمك الميارات وا 
عدم الوعي بكيفية توظيفيا في المواقف التعميمية، وقد أرجع 
المعممين سبب ذلك إلى عدم تدريبيم بالمرحمة الجامعية عمى تمك 

[ إلى ضعف ميارات 12الميارات. كما أشارت دراسة المزروى ]
التواصل اإللكتروني الكتابي لدى معممي المغة العربية في الحمقتين 

أرجعت الدراسة سبب ذلك إلى ضعف البرامج  الثانية والثالثة، وقد
في مجال توظيف التكنولوجيا في مجال التعميم والتي يتم  ةالتأىيمي

 تقديميا لمعممي المغة العربية. 
[ إلى أنو يوجد ضعف 13وقد أشارت نتائج دراسة الشرقاوي ]      

لدى معممي الرياضيات والعموم والمغة العربية والدراسات 
ي مجال استخدام المعممين لتكنولوجيا المعمومات االجتماعية ف

بالقدر الكافي، ولدييم قصور في ميارات تصميم وبرمجة أية مادة 
تعميمية في صورة إلكترونية، ونتيجة لذلك؛ فقد أوصت الدراسة 
بضرورة تدريب المعممين عمى إنتاج مواد تعميمية إلكترونية لسيولة 

[ 14ليا. وخمص عبد الباسط ]استخداميا وتبادليا والتعمم من خبل
إلى وجود قصور في إدراك عينة البحث لضرورة ممارسة بعض 
لى تدنى  الكفايات المناسبة الستخدام الوحدات التعميمية الرقمية، وا 
درجة ممارسة بعض الكفايات وارتفاع درجة ممارسة بعضيا 
اآلخر، ووجود حاجة شديدة لدى عينة البحث إلى مزيد من 

بعض ىذه الكفايات، كما انتيى البحث إلى ظيور التدريب عمى 
بعض االتجاىات عن العبلقة بين ضرورة الكفاية ودرجة ممارستيا 

 والحاجة لمزيد من التدريب عمييا.
عمى ضرورة  Mwanza, Engestrom[ 15وأكدت دراسة ]     

تدريب الطبلب والمعممين في المرحمة الجامعية عمى ميارات 
تروني ونشره، ألن ذلك أصبح من أىم تصميم المحتوى اإللك

متطمبات بيئة التعمم اإللكتروني وتطوير التعميم؛ ألن تحصيل 

الطبلب عن طريقيا يكون أعمى من المقررات العادية. وقد أشار 
[ إلى أن المعممين في العالم العربي بعيدون عن 16عبد القادر ]

لتدريس، توظيف التعمم اإللكتروني وميارتو المختمفة في مجال ا
وأرجع سبب ذلك إلى افتقاد كميات التربية القدرة عمى إكساب 

      طبلبيا ميارات التواصل والتصميم اإللكتروني. 
ونظرًا لمدور الميم الذي يقوم بو المعمم في مجال التعميم؛ فإنو      

 يفتوجد أىمية كبرى وحاجة ضرورية لمتدريب المتقدم لممعممين 
نتاجيا في مجال تخصصاتيم مجال تصميم المواد ال رقمية وا 

المختمفة، نظرًا الفتقار مجال التعميم قبل الجامعي لمواد تعميمية 
رقمية معدة من قبل معممين متخصصين في المناىج وطرائق 

 [.17التدريس وتقنيات التعميم ]
ومن ثم يتضح أن الطبلب المعممين بالدبموم العام في كمية      

الد لم يوظفوا ميارات التواصل اإللكتروني التربية جامعة الممك خ
في تدريس مواد تخصصيم بالتعميم العام، إضافة إلى ضعف 
امتبلكيم لميارات إنتاج المواد التعميمية الرقمية عمى الرغم من 
أىمية ىذه الميارات وضرورة توافرىا لدى ىؤالء الطبلب المعممين 

والتقنية؛ ولذا وبخاصة في العصر الحالي القائم عمى المعمومات 
   فإن الدراسة الحالية تسعى إلى 

تعرف أثر استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني      
(Blackboard في تدريب الطبلب المعممين بكمية التربية جامعة )

نتاج المواد  الممك خالد عمى تنمية ميارات التواصل اإللكتروني، وا 
 التعميمية الرقمية. 

 الدراسة فاهدأأ. 
ىدفت الدراسة الحالية إلى تدريب الطبلب المعممين بكمية التربية 
جامعة الممك خالد وذلك من خبلل استخدام نظام إدارة التعمم 

 ( إلى:Blackboard)اإللكتروني 
 تنمية ميارات التواصل اإللكتروني. 
 تنمية ميارات إنتاج المواد التعميمية الرقمية.   
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 ب. أسئمة الدراسة
 الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:حاولت 
( Blackboardما أثر استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني )     

في تدريب الطبلب المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد عمى 
نتاج المواد التعميمية الرقمية؟  تنمية ميارات التواصل اإللكتروني، وا 

 ال األسئمة الفرعية اآلتية:وقد تفرع من ىذا السؤ 
( Blackboard)ما أثر استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني  

في تدريب الطبلب المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد عمى 
 تنمية ميارات التواصل اإللكتروني؟

( Blackboardما أثر استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني ) 
المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد عمى في تدريب الطبلب 

 تنمية ميارات إنتاج المواد التعميمية الرقمية؟
 جـ. فرضا الدراسة

 حاولت الدراسة الحالية التحقق من صحة الفرضيين التاليين:
بين   a = 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  

مت نظام إدارة متوسطي درجات المجموعة التجريبية )التي استخد
( والضابطة )التي لم تستخدم Blackboardالتعمم اإللكتروني 

( في التطبيق البعدي Blackboardنظام إدارة التعمم اإللكتروني 
 لمقياس التواصل اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية. 

بين   a = 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  
لتجريبية )التي استخدمت نظام إدارة متوسطي درجات المجموعة ا

( والضابطة )التي لم تستخدم Blackboardالتعمم اإللكتروني 
( في التطبيق البعدي Blackboardنظام إدارة التعمم اإللكتروني 

 لبطاقة المبلحظة لصالح المجموعة التجريبية. 
 هـ. أهمية الدراسة

 تمثمت أىمية الدراسة الحالية في اآلتي:
حقيبة تدريبية لمطبلب المعممين في مجال التقنيات الحديثة تقديم  

يمكن االستفادة منيا لطبلب الجامعة في تنمية ميارات التواصل 
نتاج المواد التعميمية.  اإللكتروني وا 

توجيو نظر الطبلب المعممين بكميات التربية إلى أىمية توظيف  
نتاج المواد التعميمية الرقم ية بغرض تحسين التواصل اإللكتروني وا 

 جودة ناتج العممية التعميمية. 
من المتوقع أن ُتسِيم نتائج ىذه الدراسة في تطوير  

االستراتيجيات التدريسية بالتعميم العام في المممكة العربية 
 السعودية.

تنمية ميارات التواصل اإللكتروني لدى الطبلب المعممين  
من التقنيات التربوية بكميات التربية، بما يمكنيم من االستفادة 

 الحديثة في رفع كفاءة مخرجات العممية التعميمية.
الربط بين مؤسسات التعميم الجامعي ومؤسسات التعميم العام عن  

طريق قيام الجامعة بإعداد الطبلب المعممين المتمكنين من تطبيق 
 التعمم اإللكتروني في مدارس التعميم العام.

   الدراسة حدودو. 
 الدراسة الحالية عمى المحددات اآلتية:اقتصرت 

 Blackboardنظام إدارة التعمم اإللكتروني الببلك بورد  
 المستخدم في جميع كميات جامعة الممك خالد.

مقرر "استخدام الحاسب اآللي في التعميم" الخاص بطبلب كمية  
 م( الفصل الدراسي الثاني.2013التربية لمعام الدراسي )

 صل اإللكتروني اآلتية:ميارات التوا 
 المدونات. -   البريد اإللكتروني. - 
 اإلعبلنات. -    المنتديات. - 

 ميارات إنتاج المواد التعميمية الرقمية اآلتية: 
 إنشاء محتوى إلكتروني. -  .تحديد أىداف الدرس - 
تقويم الدرس إلكترونيًا. -  .تحديد أنشطة لمدرس - 

  
التعميمي المقترح خبلل الفصل الدراسي تم تطبيق البرنامج  -1

م( بكمية التربية جامعة الممك خالد في شير مارس 2013الثاني )
 ( ساعة تدريبية.25م ولمدة )2013
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 مصطمحات الدراسة ي.
 التعمم اإللكتروني: -

ىو أحد الطرق اإليجابية التي تساعد المتعمم عمى التفاعل      
برمجيات حرة مفتوحة المصدر المستمر من خبلل ما يتضمنو من 

أو مغمقة تحتوى عمى أدوات تتطمب من المتعمم القيام بميام 
وأنشطة متنوعة مثل: اإلجابة عن أسئمة معينة، و إبداء رأى في 
قضية ما في محتوى الدرس وغيره من الميام واألنشطة التفاعمية 

 المتعددة والمتنوعة.
 التواصل اإللكتروني: -

معممين عمى استخدام األدوات المتزامنة وغير ىو قدرة الطبلب ال
المتزامنة في المواقف التعميمية المختمفة وتتمثل ىذه األدوات في 

 التالي:
 أدوات التواصل المتزامنة: -
 (Chatالتحدث المباشر )الحوار النصي( ) -
 (Audio)التواصل الصوتي  -
  (Audio with Visualsالتواصل الصوتي المرئي ) -

 (Video conferencing)المؤتمرات المرئية  -
 أدوات التواصل غير المتزامنة: -
    (E-mail)البريد اإللكتروني  -
 (Forums)المنتديات  -
 (Blogs)المدونات  -
 المواد التعميمية الرقمية: -

صغيرة يتم  Learning Objectsىي وحدات تعميمية      
عادة استخداميا في مواقف  تعميمية جديدة وتتضمن تصميميا وا 

مكونات مثل: النص، والصوت، والصورة، والخرائط، واألشكال، 
والرسوم الثابتة، والمتحركة، ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعمية، 
ويستغرق عرض كل منيا في الموقف التعميمي فترة قصيرة من 

 الزمن.
 

 . اإلطار النظري والدراسات السابقة3
 لكتروني عبر أنظمة إدارة التعمم:ميارات التواصل اإل -أ

تعد أنظمة إدارة التعمم اإللكتروني من الطرق اإليجابية التي      
تساعد المتعمم عمى التفاعل المستمر من خبلل ما يتضمنو من 
برمجيات حرة مفتوحة المصدر أو مغمقة تحتوى عمى أدوات تتطمب 

بة عن أسئمة من المتعمم القيام بميام وأنشطة متنوعة مثل: اإلجا
معينة، و إبداء رأى في قضية ما في محتوى الدرس وغيره من 

 الميام واألنشطة التفاعمية المتعددة والمتنوعة.
وتوجد خصائص رئيسة ألنظمة إدارة المقررات اإللكترونية حسب 

 :[4] الوظائف التي تقدميا لممتعمم ومن أىميا التالي
 نشر المحتوى التعميمي وتبميغو لمطبلب: -

توفر أنظمة إدارة المقررات وسيمة لتبميغ المحتوى العممي      
لممتعمم، وعمى قدرتيا عمى تنظيم المادة العممية بطريقة متسمسمة، 
بحيث يسيل عمى المتعمم استيعابيا بسيولة. كما تساعد ىذه 
األنظمة المتعمم عمى البحث عن المعمومات في المقرر الدراسي 

حث وقاموس لمكممات أو لممصطمحات من خبلل توفير أدوات الب
(Glossary .) 
 األنشطة الدراسية وتقييم الطبلب: -

توجد العديد من األدوات التي تتابع مختمف األنشطة التي      
يقوم بيا الطالب وتقييميا من جانب المعمم، ومن خبلل األدوات 
المتوفرة في ىذه األنظمة يستطيع الطالب الحصول عمى نتائج 

األنشطة واألعمال التي قام بيا من النظام مباشرة، ومن أحد تقييم 
األدوات التي يوفرىا النظام لتقييم الطبلب أداء االختبارات القصيرة؛ 
حيث تتيح ىذه االختبارات لمصممي المقررات الدراسية تصميم 

 ،اختبارات متعددة مثل: االختبارات متعددة االختيارات، والمطابقة
 الجمل القصيرة وغيرىا.وملء الفراغات، و  
 إدارة المقرر: -

من الوظائف الرئيسة لنظم إدارة المقررات توفير أدوات إلدارة      
المقرر واألنشطة الدراسية المختمفة. ويشمل ذلك أدوات لمراقبة أداء 
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عطاء الدرجات،  الطبلب وتقدميم في المقرر، وتصحيح األسئمة وا 
م سجل لؤلنشطة التي يقوم بيا واإلعبلنات المتعمقة بالمقرر، وتقدي

الطالب في المقرر، وىذا يتيح لمعمم المادة متابعة نشاط الطالب 
 بالتفصيل وغيرىا من األدوات.  

 وسائل االتصال: -
توجد وسائل اتصال متعددة في أنظمة إدارة المقررات الدراسية      

والبريد  ،(Discussion(، وساحات الحوار )Chatمثل: الدردشة )
(، وتعد ىذه األدوات من العناصر الميمة E-Mailلكتروني )اإل

في التعمم اإللكتروني، فيي تتيح التواصل بين الطبلب والمعمم، 
 وكذلك بين الطبلب وأنفسيم بشكل متزامن.

وتتنوع أدوات أو وسائل التواصل اإللكتروني بين الوسائل      
: ائل في التاليالمتزامنة والوسائل غير المتزامنة وتتضح ىذه الوس

[18,19]: 
 أدوات التواصل المتزامنة: -
 (:Chatالتحدث المباشر )الحوار النصي( ) -

ىو طريقة متزامنة لمتعمم اإللكتروني تسمح لممتعممين بتناول      
موضوع ما أو قضية ما بالمناقشة العمنية مع تبادل األدوار 

في تكوين والمسئوليات عن عممية التعمم. وتسيم ىذه الطريقة 
حصيمة لغوية من خبلل تنمية ميارة الكتابة، كما تساعد عمى 
توفير بيئة اجتماعية لمتعمم، وتتيح ىذه األداة إمكانية التواصل 
اإللكتروني المباشر بين شخصين أو أكثر عبر شبكات اإلنترنت 
العالمية، وذلك عن طريق النصوص المكتوبة، فيي تشبو 

ية الفردية أو الجماعية، وتعد ىذه األداة المحادثات والحوارات الياتف
من األدوات الفعالة التي تخمق العديد من فرص التعمم وتبادل 

والعصف  ،الخبرات بين المشاركين من خبلل المناقشات الجماعية
 وأنشطة حل المشكبلت. ،الذىني
إن مناقشة اآلراء المختمفة لقضية أو مشكمة مطروحة من      

يساعد عمى تنمية ميارات التفكير الناقد خبلل قاعات الحوار 
والتحميل واتخاذ القرار، وىى من بين الميارات الحيوية البلزم 

توافرىا بين األجيال المختمفة حتى يمكنيم المحاق بركب التقدم 
 والتنمية. 

 (:Audioالتواصل الصوتي ) -
يعد التواصل الصوتي من الطرق واألدوات المدعمة لعممية      
، حيث توفر لممتعمم إمكانية االستماع إلى محاضرة تبث بثًا التعمم

مباشرة عن بعد، وقد تسيم ىذه الطريقة في إحداث ترابط بين 
الخبرات المتعممة من خبلل االستماع إلى آراء اآلخرين من طبلب 

 أو خبراء في الميدان.
ومن الميارات األكاديمية التي يمكن أن تنمى من خبلل      

لكتروني الصوتي ميارة حسن االستماع فاالستماع التواصل اإل
الجيد لآلخرين يساعد في اتخاذ القرار الجيد أو تقديم مبررات جيدة 
لمقضية أو موضوع المناقشة، كما يمكن أن يستفيد معممو المغات 
المختمفة من ىذه الطريقة في تبسيط نطق بعض الكممات أو الجمل 

 ين أصميين.  نطقًا صحيحًا باالعتماد عمى متحدث
 (:Audio with Visualsالتواصل الصوتي المرئي ) -

تتمثل ىذه اإلمكانية في القدرة عمى التحدث مع المتعممين عن      
طريق شبكة اإلنترنت، وفييا يمكن استخدام الصوت المباشر في 
الوقت الحقيقي لؤلشياء المرئية؛ مما يتيح لممعمم والمتعمم إمكانية 

تبادل الرسوم والصور ولقطات الفيديو والرسوم  الحوار في أثناء
المتحركة وغيرىا من الوسائط ذات االرتباط بالموضوع أو المحتوى 

 التعميمي المطروح لممناقشة.
 (:Video conferencingالمؤتمرات المرئية ) -

 تتيح ىذه األداة إمكانيات نقل الصوت ولقطات الفيديو إلى     
المتدربين عن طريق شبكات الحاسب العديد من المتعممين أو  

 اآللي.
 أدوات التواصل غير المتزامنة: -
 (:E-mailالبريد اإللكتروني ) -

[ إلى أن البريد اإللكتروني يتيح فرصة 21يشير مصطفي ]     
التواصل غير المتزامن لممتعمم والمعمم من خبلل تبادل الرسائل 
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والمقاالت والنصوص والصور والممفات مع طالب أو طبلب 
آخرين ليم بريد إلكتروني عمى اإلنترنت ويعد البريد اإللكتروني من 

 أكثر خدمات اإلنترنت انتشارًا واستخدامًا. 
 (:Forumsالمنتديات ) -

المنتدى ىو بيئة تعميمية إلكترونية نشطة يتم من خبلليا إبداء      
الرأي والحوار والمناقشات في موضوعات متعددة، وذلك من خبلل 
قيام الفرد بتسجيل بياناتو في ىذا المنتدى، ومن ثم فإنو يستطع 
المشاركة بممفات متنوعة مثل: ممفات الورد أو األكروبات أو 

 األصوات أو النصوص فقط. 
وتعطى المنتديات لممتعممين فرصة تحميل المعمومات،      

واكتشاف األفكار، والمشاركة بأحاسيسيم فيما بينيم وبين معممييم، 
وبذلك يمكنيم بناء تواصل قائم عمى االىتمامات المشتركة فيما 
بينيم، وليس عمى الموقع الجغرافي المشترك. ويمكن لمنتدى 

ر اإللكتروني، أن يساعد في بناء المناقشة جيد التصميم في المقر 
بيئة تعمم مشتركة وتفاعمية وفعالة؛ حيث يختبر المشاركون في 
منتدى المناقشة اإللكتروني آراًء متعددة حول قضايا تحفزىم عمى 
التحميل، والمشاركة بطرق تفكير مختمفة؛ ولذلك سيكون لدى 
مكانات  المشاركين في ىذا المنتدى المصمم طاقات كامنة وا 

تنوعة يمكن استثمارىا ليصبحوا مفكرين ناقدين بصورة أفضل م
[22.] 
 (:Blogsالمدونات ) -

    (Web log) ( ىي التعريب األكثر قبواًل لكممةBlogالمدونة )

اإلنترنت،  بمعنى الدخول عمى الشبكة، وىو تطبيق من تطبيقات
يعمل من خبلل نظام إدارة المحتوى، وىو في أبسط صورة عبارة 

حة ويب تظير عمييا تدوينات )مدخبلت( مؤرخة ومرتبة عن صف
ترتيبًا زمنيًا تصاعديًا، تصاحبيا آلية ألرشفة المدخبلت القديمة، 
ويكون لكل مدخل منيا عنوان دائم ال يتغير منذ لحظة نشره يمكن 

 .[23] لمقارئ من الرجوع إلى تدوينو معينة في أي وقت سابق

أىم ما يميز المدونة اإللكترونية [ إلى أن 24ويشير منصور ]     
من غيرىا من صفحات الويب التقميدية األخرى، أنيا تزخر 
بالمشاركة والتفاعمية بين مؤلفيا وقارئيا؛ بمعنى أنيا ليست فقط 
نما  إلضافة المعمومات، كما ىو الحال في مواقع الويب األخرى، وا 

رونية لمرد والتعميق عمييا؛ فكثير من أصحاب المدونات اإللكت
يعطون فرصة المشاركة لقراء مدوناتيم والتعميق عمى ما تزخر بيا 
ىذه المدونات من قضايا وموضوعات متعددة ومختمفة، األمر الذي 
يعد اتصااًل حقيقيًا متباداًل بين الطرفين يؤدى إلى االنخراط 

 والتواصل الفعال.
م، ( في مجال التعميم والتعمBlogsويمكن توظيف المدونات )     

بحيث يستخدميا المعممون والمتعممون في عمميتي التدريس والتعمم 
لتطوير المقرر الدراسي وأنشطتو المتنوعة من خبلل الحوارات، 

( ويمكن لممتعممين Onlineوالمناقشات، والكتابات اإللكترونية )
( لمتفكر وعمل روابط مع الطبلب Blogsاستخدام المدونات )

قشاتيم المطروحة والمحفوظة في المدونة اآلخرين والتعميق عمى منا
 بترتيب زمني محدد.

 إنتاج المواد التعميمية الرقمية: -ب
انطبلقًا من أىمية التعمم اإللكتروني والوحدات التعميمية      

الرقمية فقد اىتمت المؤسسات التعميمية بالمممكة العربية السعودية 
صت بتبني التعمم بوضع الخطة الوطنية لتقنية المعمومات التي أو 

نشاء  اإللكتروني والتعميم عن بعد وتطبيقاتيما في التعميم العالي، وا 
مركز وطني لتوفير الدعم الفّني واألدوات والوسائل البلزمة لتطوير 
المحتوي التعميمي الرقمي، ولظيور الحاجة الممحة نتيجًة لمتزايد 

ولتقميل  السكاني اليائل، وقمة أعضاء ىيئة التدريس كّمًا وكيفاً 
اليدر المالي )التنسيق في البرامج المعتمدة، وأساليب التدريب، 
نتاج المواد التعميمية، ... الخ(، ورغبًة في تطوير سير العمم  وا 
والتعميم ونقمو من صورتو التقميدية التي تناسب البعض وال تناسب 
البعض اآلخر إلى صور شتى باستخدام تقنية حديثة لشرح المادة 
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ية وليس عمى الطالب إال أن يختار الطريقة التي يتعمم بيا التعميم
 )المركز الوطني لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد بالرياض(. 

وتحقيقًا لرسالة المممكة في نشر العمم والمعرفة المؤسسة عمى      
المبادئ والقيم اإلسبلمّية السمحة، تم تأسيس نظام تعميمي متكامل 

التعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد في ىيئة  يعتمد عمى تقنيات
مركز وطني يدعم العممّية التعميمية في مؤسسات التعميم الجامعي 
في كافة مراحميا ولجميع فئاتيا وشرائحيا دون قيود لمزمان أو 
المكان، ومن بين أىداف المركز الوطني لمتعمم اإللكتروني والتعميم 

 عن بعد، ما يمي:
تعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد في مؤسسات نشر تطبيقات ال 

 التعميم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة.
اإلسيام في توسيع الطاقة االستيعابية بمؤسسات التعميم، من  

 خبلل تطبيقات التعمم اإللكتروني، والتعميم عن بعد.
، تعميم الوعي التقني، وثقافة التعمم اإللكتروني والتعميم عن بعد 

 إسياًما في بناء مجتمع معموماتي.
اإلسيام في تقويم مشروعات وبرامج التعمم اإللكتروني والتعميم  

 عن بعد.
دعم األبحاث والدراسات في مجاالت التعمم اإللكتروني والتعميم  

 عن بعد.
وضع معايير الجودة النوعية لتصميم المواد التعميمية الرقمية،  

نتاجيا، ونشرىا.  وا 
 يم االستشارات لمجيات ذات العبلقة في مجاالت التعممتقد 
 اإللكتروني والتعميم عن بعد. 

بناء البرمجيات التعميمية وتعميميا لخدمة العممية التعميمية عمى  
 القطاعين العام والخاص.

تشجيع المشروعات المتميزة في مجاالت التعمم اإللكتروني  
 الجامعي.والتعميم عن بعد في مؤسسات التعميم 

 Learningوتعد الكائنات التعميمية أو الوحدات التعميمية      

Objects  مصادر رقمية محددة بشكل فريد، ويمكن استخداميا
[ إلى أن الوحدات 14لدعم عممية التعمم. ويشير عبد الباسط ]

تعد  (DLO) Digital Learning Objectsالتعميمية الرقمية 
الحديثة، التي تقوم عمى فكرة حديثة  إحدى التطبيقات اإللكترونية

في تفعيل استخدام الوسائط الرقمية في تدريس الموضوعات 
الدراسية، وذلك بإعداد بنوك أو مستودعات لعدد كبير من جزئيات 
الوسائط الرقمية المستقمة والقائمة بذاتيا وتقديميا لممعممين إلعادة 

ة ويمكن تقسيم استخداميا مرات متعددة في إطارات تعميمية جديد
العناصر الرئيسة لتصميم المقررات إلكترونيًا إلى األقسام التالية 

[25:] 
 Contentالمحتوى  -

وىو يرتبط بالمحتوى التعميمي الذي يقدم عمى ىيئة: نص،      
)الموجودات(  Assetsورسم، وصورة، وفيديو، وحركة وتسمى 

ظام إدارة التعمم التي يتم استدعائيا من مكتبات إلكترونية تخضع لن
LMS  لتكوين الصفحات اإللكترونية لموحدات التعميمية ويؤلف

 مجموع ىذه الوحدات المنيج الدراسي.
وبذلك يتكون المقرر الدراسي من دروس تتمثل عناصرىا في      

ويسمى  XMLأو صفحات مكتوبة بمغة  Assetمكونات 
Assets أما المحتوى المكتوب بمغة ،Extended Mark up 

Language ((XML بـSCO نسبة إلى .SCORM  شكل )
 (.2(، وشكل )1)
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 2شكل                                                                      1شكل                        
 SCOمكونات                                                             ASSETمكونات         

[ أن النصوص، واألصوات، والرسوم 26] يرى تمبوسون، ينكورا
لبناء  Digital Assetsالمتحركة، والشرائح تعد األصول الرقمية 

الوحدات التعميمية، وىذه الوحدات تمثل المنطقة الوسيطة بين 

ات الرقمية تكوين المديول ومن ثم المقرر الدراسي، وبين الموجود
 :يكما يوضح الشكل التال

 
       

 

  3شكل 
 الوحدات التعميمية والمقرر الدراسي

 :LMSنظام إدارة التعمم اإللكتروني  -
يوفر اإلدارة والمتابعة  Webوىو برنامج معتمد عمى الويب      

 Learning)لممتعمم من حيث دخولو وخروجو. كما يوجد  نظام 

Content management System) LCMS  إلدارة محتوى
 .وتعديمو التعمم؛ حيث يمكن الفرد من التحكم في محتوى المقرر

 . Moodle, Blackboardكما يوجد ذلك في نظامي 
 :Toolsاألدوات  -

وأخرى برمجية  Hardwareتتمثل األدوات في أجزاء مادية      
Software  وتتضمن عناصر ميمة أبرزىا جياز الحاسب اآللي

مكانات تشغيل الوسائط المتعددة بكفاءة عالية، وكذلك تصفح  وا 
 اإلنترنت بصورة جيدة. 

ويركز التعمم اإللكتروني عمى تقديم محتوى تعميميي رقمي      
أو  Textsل: النصوص المكتوبة متعدد الوسائط مث

، الرسومات صوتية، والمؤثرات الSpoken wordsمنطوقةال
بكافة أنواعيا من رسوم بيانية ولوحات  Graphicsالخطية 

تخطيطية ورسوم توضيحية وغيرىا، والرسوم المتحركة 
Animations والصور المتحركة ،Motion Pictures والصور ،

وغيرىا  Video   clipsطات الفيديو، ولقStill Picturesالثابتة 
من الوسائط ويتم تصميم المحتوى التعميمي عمى ىيئة وحدات تعمم 

 من المعارف والميارات ممكنة التعمم Chunksصغيرة أو مقاطع 
  فى زمن يتراوح عادة بين دقيقتين إلى خمس عشرة دقيقة. 

 مقطع كل عمى ويطمق بذاتيا قائمة فكرة منيا مقطع كل ويمثل    
 ىذه وتشكل Learning Object التعميمي المقطع أو الوحدة منيا

 e-lessons اإللكتروني الدرس محتوى معاً  المقاطع أو الوحدات
-e اإللكتروني المقرر محتوى معاً  الدرس محتوى تكون كما. الواحد

Course من وموقعيا التعميمية الوحدة مفيوم ،(4) شكل ويوضح 
 [:2] الدراسي المقرر

 
 

Digital Assets Learning Objects Modules Courses 
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 4 شكل
 اإللكتروني الدرس محتوى في وموقعها التعميمية الوحدة

 
 Learningومن ثم يمكن تعريف الوحدات التعميمية الرقمية    

Objects  بأنيا مواد أو وسائط رقمية صغيرة ولكنيا كثيرة يتم
إعادة استخداميا في مواقف تعميمية جديدة غير التي تم إنتاجيا 
من أجمو، وتتراوح بين النص والصوت والصورة والخرائط واألشكال 

 المقرر الدراسي اإللكتروني

 مكون من

 (6درس) (5درس) (4درس) (3درس) (2درس) (1درس)

 مكون من

 (3وحدة تعمم ) (2وحدة تعمم ) (1وحدة تعمم )

 عبارة عن

 فكرة متكاممة
 وغيرها(  …. قائمة بذاتها قابمة لمتعمم معبر عنها في شكل )نص مكتوب أو مسموع، ورسوم ، وصور

 من أمثمتها

 يتكون النبات األخضر من جذور وساق وأوراق ولكل منها وظيفة معينة  

 شكل فيوقد تكون 
 ممف وورد ممف فيديو 

 ممف أكروبات عرض بوربوينت

 ممف صوت
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والرسوم الثابتة، والمتحركة ولقطات الفيديو والمحاكاة التفاعمية، 
 15-1موقف التعميمي ما بين ويستغرق عرض كل منيا في ال

دقيقة. وعمى ذلك، فإن وحدات التعمم ىي الجزء الرقمي لممقرر 
التي تختمف وتتفاوت في الحجم والتعقيد من نصوص إلى تخطيط 

 صوري بسيط إلى وسائط متعددة إلى كل المقرر نفسو.
 الدراسات السابقة

 دراسات خاصة بالتواصل اإللكتروني: -أ
انتيت إلى أن استخدام أحد أدوات التواصل  [27] دراسة جونزلز -

اإللكتروني المتزامن والمتمثمة في غرف الدردشة ساعد المتعممين 
عمى تنمية مياراتيم في المغة اإلنجميزية، وعمى تنمية التعاون 

 والعبلقات االجتماعية بينيم.
 :[28] دراسة كل من فيرمر، يو، بروكس -

( قد ساعد عمى Blogsالمدونات )التي أوضحت أن استخدام      
التخمص من األعداد الكبيرة في التعميم العالي؛ حيث تمكن الطبلب 
من التعمم في أي وقت وفي أي مكان، وقد ساعد عمى ذلك توافر 

 الدعم الفني والعممي بصورة مستمرة.
  :[29دراسة روث وىوجتون ] -

التعمم ( في بيئة Wikiالتي أوضحت أن استخدام الويكي )     
يتضمن طرقًا مختمفة في التفكير والتعمم والممارسات غير المعتادة 
من أىميا: تعزيز التعاون، والمشاركة بين األفراد بعضيم البعض 
بداًل من التعمم الفردي، والمساواة في التعمم، كما أن استخدام ىذه 
 الخدمة في بيئة التعميم العالي ليا أثار نظرية وعممية لبيئة التعمم
 التي تركز بصورة أساسية عمى اإلسيام في بناء المحتوى الدراسي.

 [:30دراسة نيومان، وىود ] -
( في مادة Wikiالتي كشفت عن أن استخدام "الويكى" )     

اإلحصاء في السنة األولى من المرحمة الجامعية، قد ساعد 
الطبلب عمى العمل التعاوني، وعمى التحصيل، وذلك من خبلل 

عة من البيانات والمعالجات اإلحصائية، وقيام طرح مجمو 
المتعممين بكتابة تقرير عن ىذه البيانات، كما ساعد عمى تشجيع 

المشاركة من طبلب آخرين، ومن ثم فإن استخدام الويكى في 
 المرحمة الجامعية قد ساعد عمى دعم التعمم في ىذه المرحمة.

 :[31] دراسة كل من جيود، كندي، كروبر -
كأحد أدوات  -( Wikiلتي انتيت إلى أن استخدام الويكى )ا      

قد ساعد المتعممين عمى  -التواصل اإللكتروني غير المتزامن 
التعمم التعاوني والقيام بعمميات التقييم لكتاباتيم اإللكترونية 

 المختمفة، من خبلل التعميق عمى كتابات كل منيم لآلخر.  
 :[32] دراسة كل من ىيجينز، ميرى -

التي كشفت عن أن استخدام أحد أدوات الجيل الثاني وىى      
(" قد ساعد طبلب المرحمة الثانوية عمى تنمية Blogs"المدونات )

 ميارات التعبير الكتابي في المغة اإلنجميزية.
 دراسات خاصة بإنتاج المواد التعميمية الرقمية:  -ب

أن من الميارات  [34وديسي وجونسون ] [33] أكد ميممر     
األساسية التي يجب توافرىا لدى المعممين االستفادة من 
المستحدثات التقنية، ألنيا تساىم في: إتاحة أدوات متعددة لتحسين 
عمميتي التعميم والتعمم، وتوفر مصادر متعددة لتحقيق أىداف 
التعمم، وتمكين المعممين من توصيل المعمومات والتعميمات 

ردية أو جماعية، كما تتيح ليم الفرصة لمدراسة لممتعممين بصورة ف
بمفردىم وفي الوقت المناسب ليم وفق احتياجاتيم، أي أنيا تراعي 
الفروق الفردية بينيم. ىذا وقد أوصى المؤتمر العممي الثامن 

( 2001لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم المنعقد في القاىرة )
نتاج نظم الوسائط المتعددة بضرورة تدريب المعممين عمى ميارات إ

والبرامج التفاعمية ومصادر التعمم اإللكترونية القائمة عمى 
الكمبيوتر وشبكاتو بما يتناسب مع احتياجات العممية التعميمية 
عدادىم لمدروس وتصميميا عمى الشبكة وتدريبيم عمى استخدام  وا 

 ىذه المصادر والتكامل مع برامج المدرسة اإللكترونية. 
 [ إلى فعالية برنامج مقترح لتدريب35وتوصل عبد الحميد ]     

 Powerالطبلب المعممين عمى استخدام العروض التقدمية  

Point  نتاجيا في تصميم برمجيات تعميمية متعددة الوسائط وا 
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وتنمية اتجاىاتيم نحو استخدام الكمبيوتر في التعميم، وأن البرنامج 
نتاج البر  مجيات التعميمية، وتنمية االتجاه المقترح يزيد التحصيل، وا 

 نحو استخدام الكمبيوتر.
[ إلى تقصي أثر برنامج لتدريب 36وىدفت دراسة عسقول ]     

معممي المرحمة الثانوية ومعمماتيا في تنمية وعييم بالوسائل 
التعميمية وتنمية مياراتيم في إنتاج الموحات التعميمية والشفافيات 

ث إلى أن البرنامج التدريبي المقترح من ناحية أخرى، وتوصل البح
قد أثر إيجابيًا في تنمية وعي المعممين بالوسائل التعميمية، ورفع 

 مستواىم في إنتاج الموحات التعميمية والشفافيات.
[ إلى تعرف فعالية 37وقد ىدفت دراسة الطيطي، السيد ]     

ور استخدام برامج الوسائط المتعددة ودورىا في تدريس إنتاج الص
التعميمية، واستخدم البحث المنيج التجريبي، وتوصمت النتائج إلى: 
أن استخدام البرمجيات متعددة الوسائط أدى إلى زيادة التحصيل 
المعرفي لمطبلب، وتنمية مياراتيم في استخدام أجيزة إنتاج الصور 
تقانيم إنتاج ىذه المواد التعميمية، وتوفير الوقت البلزم  التعميمية، وا 

 يس المقرر بشقيو النظري والعممي.لتدر 
[ بأىمية اكتساب بعض 38وأوصت دراسة عبد الحميد ]     

كفايات التصميم التعميمي لبرمجيات التعمم اإللكتروني لدى الطبلب 
[ إلى 39المعممين بكمية التربية. في حين توصمت دراسة عوض ]

لتربية فعالية برنامج تعميم إلكتروني في تنمية تحصيل طبلب كمية ا
لمجانب المعرفي وفي تنمية الجانب األدائي لميارات إنتاج بعض 

 المواد التعميمية.
[ دراسة بيدف تقصي أثر التخصص 40وأجرت شاىين ]     

نتاج ممف اإلنجاز األكاديمي واألسموب المعرفي عمى تصمي م وا 
لدى الطبلب المعممين بكمية التربية،  E - Portfolioااللكتروني

وتوصمت الدراسة إلى أن التخصص األكاديمي لو تأثير دال 
نتاجو لصالح  إحصائيًا في تصميم ممف اإلنجاز اإللكتروني وا 

 التخصص العممي، ولصالح المستقمين إدراكيًا.

[ إلى فاعمية استخدام السبورة 47وتوصمت دراسة سويدان ]     
ة ميارات إنتاج البرامج التعميمية بشقييا المعرفي الذكية في تنمي

والمياري لدى معممات رياض األطفال. وتوصمت الدراسة إلى 
وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في كل مما 
يأتي: التعامل مع عناصر الوسائط المتعددة، وميارات إنتاج 

 في ىذا الصدد. برنامج تعميمي بسيط، وفعالية السبورة الذكية
[ إلى فاعمية برنامج تدريبي لتدريب معممي 41وتوصل عامر ]     

المواد التجارية بالمرحمة الثانوية التجارية في التحصيل وفي 
نتاجيا متعددة الوسائل.  ميارات إعداد البرمجيات التعميمية وا 

[ إلى وضع تصور لبرنامج مقترح لتنمية 42وىدفت دراسة عزمي ]
نتاج الرسوم المفاىيم و  الميارات األساسية المتعمقة بتصميم وا 

المتحركة الكمبيوترية وتقصي أثره في تنمية ىذه المفاىيم والميارات 
 لدي الطبلب المعممين بكمية التربية. 

[ إلى تعرف العوامل المختمفة التي 43وىدفت دراسة عمي ]      
د عمى تحديد تؤثر في يسر وسيولة إنتاج المواد التعميمية بما يساع

أنسب األساليب التي يمكن من خبلليا توظيف ىذه اإلمكانات في 
إنتاج مواد تعميمية تؤثر عمى استيعاب الذاكرة البشرية لممتعمم 

 لممعمومات المقدمة.
 . الطريقة واإلجراءات4

 منهج الدراسةأ. 
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي القائم عمى تصميم      

 يلضابطة مع التطبيق القبمي والبعدالتجريبية واالمجموعتين: 
 ألدوات القياس.

 إجراءات الدراسةب. 
 تضمنت إجراءات الدراسة ما يمي:

 اختيار عينة الدراسة: -أ
تم اختيار مجموعة الدراسة من طبلب الدبموم العام بكمية       

التربية جامعة الممك خالد من تخصصات متعددة وذلك بصورة 
مقصودة، وتمثمت في مجموعتين: إحداىما تجريبية، واألخرى 
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ضابطة. تم تدريب طبلب المجموعة التجريبية عمى استخدام نظام 
لمجموعة األخرى (، واBlackboardإدارة التعمم اإللكتروني )

)الضابطة( تم تدريبيا عمى المحتوى ذاتو في الفترة الزمنية نفسيا 
 وفقًا لمطريقة المعتادة.

 إعداد مواد الدراسة: -ب
 إعداد البرنامج التعميمي: -1

إلعداد البرنامج المقترح تم االطبلع عمى بعض الدراسات السابقة 
 تية:وقد تم إعداده وفق المراحل اآل [44,45,46] مثل:

 ىدف البرنامج: -
 ىدف البرنامج المقترح إلى اآلتي:

تنمية ميارات التواصل اإللكتروني لدى الطبلب المعممين بكمية  -
التربية جامعة الممك خالد باستخدام نظام إدارة التعمم الببلك بورد 

Blackboard. 
نتاجيا لدى  - تنمية ميارات تصميم المواد التعميمية الرقمية وا 

المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد باستخدام نظام الطبلب 
 .Blackboardإدارة التعمم الببلك بورد 

 :محتوى البرنامج -
تم اختيار محتوى البرنامج وفقًا لؤلىداف المحددة لو وفى ضوء 

 احتياجات الطبلب المعممين، وقد تضمن التالي:
 Blackboardالدخول إلى نظام  •
 Blackboardقرر في نظام تصميم أدوات الم •
 Blackboardكتابة أىداف المقرر في نظام  •
 Blackboardتصميم محتوى المقرر في نظام  •
 Blackboardإنشاء اإلعبلنات في نظام  •
 Blackboardإنشاء البريد اإللكتروني في نظام  •
 Blackboardإنشاء المدونات في نظام  •
 Blackboardإنشاء االختبارات اإللكترونية في نظام  •
 تحديد أسموب التدريب في البرنامج: -جـ

من خبلل أىداف البرنامج ومحتواه تم التدريب عمى الميارات      
بما يتناسب مع طريقة تنظيمو وفقًا لمطريقة التقميدية في التدريب، 

التدريبي حيث تم تعريف اليدف من كل درس من دروس البرنامج 
تبل ذلك، قيام المعمم بشرح الميارة أمام كل الطبلب، ثم يقوم 
الطبلب بتنفيذىا وتقديم اإلرشاد والتوجيو ليم أثناء الممارسة 
العممية، ثم في النياية يعرض المعمم ممخصًا لكل ميارة من 

 ميارات البرنامج.
 صدق البرنامج: -د

الباحث بعرض البرنامج بعد االنتياء من إعداد البرنامج قام       
عمى مجموعة من المتخصصين في مجال المناىج وطرق التدريس 
وتكنولوجيا التعميم وقد حرص الباحث عمى مقابمة السادة المحكمين 

 في أثناء فحصيم لمبرنامج ومناقشتيم فيو.
 تقويم البرنامج: -ىـ

وبعد االنتياء من عممية التحكيم تم تطبيق البرنامج عمى      
الدبموم بكمية التربية جامعة الممك خالد، ثم تم تطبيق  طبلب

الصورة النيائية ألدوات القياس التالية من أجل معرفة مدى تحقيق 
 البرنامج ألىدافو الموضوعة مسبقًا وتمثمت ىذه األدوات في اآلتي:

 مقياس لمتواصل اإللكتروني. -
 بطاقة مبلحظة إنتاج المواد الرقمية.  -
 القياس: إعداد أدوات -2
 مقياس التواصل اإللكتروني:  -أ
 تحديد اليدف من المقياس: -

ىدف المقياس إلى قياس الجانب المعرفي لميارات التواصل      
اإللكتروني لدى طبلب الدبموم بكمية التربية جامعة الممك خالد 

 وذلك بعد تدريبيم عمى نظام إدارة التعمم اإللكتروني الببلكبورد
 Blackboard. 
 فقرات المقياس: -

 فقرة خاصة بميارات التواصل اإللكتروني.  22تكون المقياس من 
 ضبط المقياس:  -
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من خبلل عرض الصورة األولية لممقياس عمى مجموعة من      
المحكمين، وذلك بعد االنتياء من صياغة مفردات المقياس، تم 
عرضو عمى مجموعة من المتخصصين في مجال المناىج وطرائق 

ريس وفى مجال عمم النفس. وجاءت آراؤىم توضح مناسبة التد
المقياس لميدف الذي وضع من أجمو، مع حذف الفقرة الثالثة من 

 عبارة(. 21المقياس. وبذلك أصبح عدد عبارات المقياس )
 التطبيق االستطبلعي لممقياس: 

بعد تنفيذ آراء المحكمين تم تطبيق المقياس عمى عينة      
( طالبًا من كمية التربية جامعة الممك خالد 12ا )استطبلعية عددى

لتعرف مدى مناسبة العبارات من الناحية المغوية والعممية. وجاءت 
استجاباتيم توضح مناسبة عبارات المقياس دون أي غموض من 

 الناحية العممية أو المغوية.
 حساب متوسط زمن المقياس. 

وسط أزمان تم حساب زمن المقياس عن طريق إيجاد مت     
( دقيقة 30الطبلب جميعيم كل حسب سرعتو وقد جاء مساويًا )

 تقريبًا.
  

 حساب ثبات المقياس: 
بعد القيام بعرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين      

( طالبًا باستخدام معادلة )ألفا 12وتجربتو استطبلعيًا عمى )
بات ( تقريبًا وىو معامل ث0.72كرونباخ(، ووجد أنو يساوى )

 مناسب.
 الصورة النيائية لممقياس: -

 بعد القيام بصياغة المقياس وضبطو ضبطًا إحصائيًا أصبح
 (.2المقياس صالحًا لمتطبيق النيائي )ممحق  
 إعداد بطاقة المبلحظة: -3

 تم إعداد ىذه البطاقة وفقًا لمخطوات اآلتية:
 اليدف من البطاقة: -

السموكي في ميارات إنتاج ىدفت البطاقة إلى قياس المكون      
المواد التعميمية الرقمية لطبلب الدبموم العام بكمية التربية جامعة 

 الممك خالد في التخصصات التعميمية المختمفة.
 أبعاد البطاقة: -
بعد االطبلع عمى البحوث والدراسات التي اىتمت بيذا الجانب تم  

ة أبعاد رئيسة، تحديد األبعاد الرئيسة لمبطاقة التي بمغ عددىا ست
 كل بعد يتضمن ميارات فرعية وىذه األبعاد ىي:

   ميارات قبمية. 
 ميارات إنشاء مجمد يتضمن كل عناصر الدرس. 
   ميارات كتابة أىداف الدرس. 
 ميارات إنشاء المحتوى. 
   ميارات إنشاء أنشطة لمدرس. 
 ميارات التقويم اإللكتروني. 
 :لمبطاقة عمى مجموعة من المحكمين عرض الصورة األولية -

بعد االنتياء من إعداد البطاقة قام الباحث بعرض البطاقة      
عمى مجموعة من المتخصصين في مجال المناىج وطرق 
التدريس، وفى مجال تكنولوجيا التعميم وفى مجال عمم النفس. 

 وجاءت آراؤىم توضح مناسبة بنود البطاقة لطبلب الدبموم بكمية
 بية.التر  
 التطبيق االستطبلعي لمبطاقة: -

بعد معرفة آراء السادة المحكمين تم تطبيق بطاقة المبلحظة      
( طالب من طبلب الدبموم بكمية 12عمى عينة استطبلعية عددىا )

التربية جامعة الممك خالد لمعرفة مدى صحة الصياغة المغوية 
اب ثبات كذلك لحس ،ت في البطاقة، ومن ناحية التصميملمميارا

البطاقة، وقد جاءت آراؤىم توضح مناسبة ميارات البطاقة دون أي 
 غموض من الناحية المغوية أو من ناحية التصميم.

 حساب ثبات بطاقة المبلحظة:  -
بعد القيام بعرض البطاقة عمى مجموعة من المحكمين      

( طالبًا تم حساب ثبات البطاقة من 12وتجربتيا استطبلعيًا عمى )
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)د.  ل حساب الثبات بين األشخاص )الباحث وأحد الزمبلءخبل
(؛ Cooperمصطفى محمد إبراىيم(( باستخدام معادلة )كوبر 

حيث تم مبلحظة أداء الطبلب لمميارات المتضمنة في البطاقة من 
( 0.91قبل المبلحظين، وقد بمغت نسبة االتفاق بين المبلحظين )

 .تقريبًا وىى نسبة مناسبة لثبات البطاقة
 الصورة النيائية لمبطاقة: -

بعد القيام بصياغة البطاقة وعرضيا عمى مجموعة من السادة      
المحكمين وضبطيا ضبطًا إحصائيًا أصبحت البطاقة صالحة 

 (.2لمتطبيق النيائي )ممحق 

 :التطبيق القبمي ألدوات القياس -ـج
تم تطبيق أدوات القياس المتمثمة في: مقياس التواصل      

اإللكتروني، وبطاقة المبلحظة عمى المجموعة التجريبية، 
والمجموعة الضابطة وذلك لمتأكد من تكافؤ المجموعتين وذلك في 

م( وجاءت النتائج كما بجدول 13/3/2013لموافق )األربعاء ا
(1.) 

 1جدول
 مدى التجانس بين طالب مجموعة الدراسة

 قيمة )ف( المحسوبة التباين العدد األداة المجموعة
 1,84 2,31 21 مقياس التواصل اإللكتروني تجريبيةال
 4,25 22 ضابطةال
 1,47 2,90 21 بطاقة المبلحظة تجريبيةال
 4,26 22 ضابطةال
 من أقل وىى( 1,84) المحسوبة( ف) قيمة أن( 1) جدول يوضح
 داللة مستوى عند وذلك ،(2,09) تبمغ التي الجدولية( ف) قيمة

 األكبر، لمتباين( 21) حرية ودرجة الواحد، الطرف وداللة( 0.05)
 توجد ال أنو يوضح وىذا األصغر، لمتباين( 20) حرية ودرجة
 والمجموعة التجريبية، المجموعة بين إحصائية داللة ذات فروق

( 1) جدول يوضح كما. اإللكتروني التواصل مقياس في الضابطة
 الجدولية( ف) قيمة من أقل وىى( 1,47) المحسوبة( ف) قيمة أن

 وداللة( 0.05) داللة مستوى عند وذلك ،(2,09) تبمغ التي
 حرية ودرجة األكبر، لمتباين( 21) حرية ودرجة الواحد، الطرف

 داللة ذات فروق توجد ال أنو يوضح وىذا األصغر، لمتباين( 20)
 بطاقة في الضابطة والمجموعة التجريبية، المجموعة بين إحصائية
 في الدرجات لتباينات داللة وجود عدم يعنى وىذا. المبلحظة

 مجموعتي بين المبلحظة وبطاقة اإللكتروني، التواصل مقياس

 تقريباً  متكافئتان والضابطة التجريبية المجموعتين أن أي الدراسة
 .التجربة بدء عند الجانب ىذا من

 :الدراسة تجربة تنفيذ: سادساً 
 بالتدريس الباحث قيام خبلل من الدراسة تجربة تنفيذ تم     

 تقريباً  أيام خمسة خبلل وذلك والضابطة التجريبية لممجموعتين
 التجريبية المجموعة أفراد عدد بمغ وقد تدريبية ساعة( 25) بواقع

 (.طالباً  22) الضابطة المجموعة أفراد وعدد( طالباً  21)
 :القياس ألدوات البعدي التطبيق :سابعاً 
 اإللكتروني التعمم إدارة نظام استخدام من االنتياء بعد     

(Blackboard )جامعة التربية بكمية المعممين الطبلب تدريب في 
 اإللكتروني، التواصل مقياس)القياس أدوات تطبيق تم خالد الممك
 أفراد عدد بمغ حيث) الدراسة مجموعتي عمى( المبلحظة وبطاقة

 الضابطة المجموعة أفراد وعدد طالبًا،( 21) التجريبية المجموعة
 .ورصدىا وتصحيحيا( طالباً ( 22)
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 الدراسة . نتائج5
 في والضابطة التجريبية،: المجموعتين طبلب درجات رصد بعد
 الخاصة المبلحظة وبطاقة اإللكتروني التواصل مقياس: من كل

 عمى الدراسة أسئمة عن اإلجابة تمت الرقمية التعميمية المواد بإنتاج
 :اآلتي النحو
 األول السؤال إجابة

 في( Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام استخدام أثر ما
  عمى خالد الممك جامعة التربية بكمية المعممين الطبلب تدريب
 اإللكتروني؟ التواصل ميارات تنمية

 :اآلتي الفرض صيغ السؤال ىذا عن ولئلجابة
 بين  a = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد     

 إدارة نظام استخدمت التي) التجريبية المجموعة درجات متوسطي

 تستخدم لم التي) والضابطة( Blackboard اإللكتروني التعمم
 البعدي التطبيق في( Blackboard اإللكتروني التعمم إدارة نظام

 . التجريبية المجموعة لصالح اإللكتروني التواصل لمقياس
 الحسابية، المتوسطات حساب تم الفرض ىذا صحة والختبار     

 وذلك والبعدي القبمي التطبيق في المعيارية واالنحرافات
 التواصل مقياس عمى والضابطة التجريبية، لممجموعتين
 المصاحب التباين تحميل اختبار استخدام تم كذلك. اإللكتروني

Analysis of Covariance، المجموعتين تجانس من بالرغم 
 اإللكتروني، التواصل لمقياس القبمي لمتطبيق تأثير أي لعزل وذلك
 في الطبلب درجات متوسطات في الفرق داللة الستخراج وكذلك
 .النتائج ىذه( 2) جدول ويوضح. البعدي التطبيق

 2 جدول
 والبعدي القبمي التطبيق في وذلك اإللكتروني التواصل مقياس في والضابطة التجريبية لممجموعتين المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 التطبيق البعدي  القبمي)المصاحب( ن األداة المجموعة

 

 البعدي المعدل
 خ.ع م ع م ع م

التواصل  التجريبية
 اإللكتروني

21 14,71 1,52  18,71 2,55 18,59 0,43 
 0,42 16,39 2,31 16,27  2,06 14,41 22 ضابطةال
 المتوسطات بين ظاىري فرق وجود( 2) جدول من يتضح     

 والبعدي القبمي التطبيق في الدراسة مجموعتي لدرجات الحسابية
 المجموعة درجات متوسط بمغ حيث اإللكتروني، التواصل لمقياس

 ،(1,52) معياري بانحراف القبمي التطبيق في( 14,71) التجريبية
( 14,41) الضابطة المجموعة لدرجات الحسابي المتوسط بمغ كما

 أصبح فقد البعدي لمتطبيق بالنسبة أما( 2,06) معياري بانحراف
 معياري بانحراف( 18,17) التجريبية المجموعة درجات متوسط

 الحسابي المتوسط أصبح الضابطة المجموعة وفى ،(2,55)
 فرق يوجد أي ،(2,31) معياري بانحراف( 16,27) لمدرجات

 مقدراه الدراسة مجموعتي لدرجات الحسابي المتوسط في ظاىري
(2,44.) 

 الحسابي المتوسط في الفرق ىذا كان إذا ما ولمعرفة 
 التواصل لمقياس البعدي التطبيق في الدراسة مجموعتي لدرجات

 بيدف  a = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذا اإللكتروني
 بصورة وذلك القياس ألدوات القبمي لمتطبيق تأثير أي عزل

  المصاحب التباين تحميل استخدام تم إحصائية،
Analysis of Covariance (. 3) جدول في كما النتائج وكانت 
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 3 جدول
 البعدي التطبيق في وذلك والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد لدى" اإللكتروني التواصل" مهارات في الفروق لداللة المصاحب التباين تحميل نتائج

 الداللة العممية الداللة اإلحصائية ف المحسوبة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0,36 0,00 22,50 87,34 1 87,34 المتغير المصاحب
 0,30 *0,00 8,68 33,71 2 67,43 المجموعة التجريبية

    3,88 40 155,31 الخطأ
     43 310,08 المجموع المعدل

( 8,688) المحسوبة( ف) قيمة أن( 3) جدول من يتضح     
 مقياس في وذلك  a = 0.05 مستوى عند إحصائياً  دالة وىى

 احتكم وقد. التجريبية المجموعة لصالح وذلك اإللكتروني التواصل
 الحسابية بالمتوسطات الخاص( 2) لجدول ذلك في الباحث

. البعدي التطبيق في الدراسة لمجموعتي المعيارية واالنحرافات
 عن الناتج المعدل الحسابي المتوسط إيجاد تم النتيجة ىذه ولتأكيد
 التواصل مقياس عمى الدراسة مجموعتي طبلب أداء أثر عزل

 المتوسط بمغ حيث المصاحب، التباين تحميل إجراء بعد اإللكتروني
 إدارة نظام استخدمت التي التجريبية لممجموعة المعدل الحسابي

 من أعمى وىو Blackboard (18,59) اإللكتروني التعمم
 استخدمت التي الضابطة لممجموعة المعدل الحسابي المتوسط
 إحصائيا دال فرق يوجد أنو أي( 16,39) بمغ وقد السائدة الطريقة
 التعمم إدارة نظام وفق درست التي التجريبية المجموعة لصالح

 (.2) بجدول موضح ىو كما ،Blackboard اإللكتروني
 :اآلتي إلى النتيجة ىذه ترجع أن ويمكن

 عمى خالد الممك جامعة التربية بكمية المعممين الطبلب تدريب -1
 التعمم إدارة نظام يتضمنيا التي األدوات من العديد استخدام

 تنمية عمى ذلك ساعد Blackboard الببلكبورد اإللكتروني
 .لدييم اإللكتروني التواصل ميارات

 المدونات استخدام عمى لوجو وجيا الطبلب بتدريب المعمم قيام -2
 لدى التواصل ميارات تنمية في أسيم اإللكتروني والبريد والمنتديات
 .خالد الممك جامعة التربية بكمية المعممين الطبلب

عبلم لمتواصل كأداة األعبلم أدوات توفر -3  جديد بكل الطبلب وا 
 عمى الطبلب ساعد قد مما اإللكتروني؛ التعمم إدارة نظام في

 .  البعض وبعضيم المعممين، وبين بينيم التواصل
 المواضيع لمناقشو منتدى إنشاء كيفية عمى الطبلب تدريب -4

 تنمية عمى ساعدىم المتعمم، أو المعمم قبل من المطروحة التعميمية
 .جيدة بصورة لدييم اإللكتروني التواصل ميارات

 إرسال من اإللكتروني التعمم إدارة نظام في الطبلب تمكن -5
 آرائيم عن خبلليا من الطبلب يعبر متنوعة رسائل واستقبال
 ساعد وقد وميوليم، واتجاىاتيم، وأحاسيسيم، ومشاعرىم وأفكارىم،

 .فعالة بصورة لدييم التواصل ميارات تنمية في ذلك
 اختبارات بناء ميزة اإللكتروني التعمم إدارة نظام يتضمن -6

 نظام ويقوم معين ووقت بزمان تحدد لممتعممين، متنوعة إلكترونية
 خبلليا من يحصل آلية بصورة التصحيح بعممية التعمم إدارة

 تغذية عمى يحصل وكذلك فورية، بصورة درجتو عمى الطالب
 التواصل ميارات تنمية عمى المعممين الطبلب ساعد مما راجعة،

 . لدييم اإللكتروني
 الثاني السؤال إجابة

 يف( Blackboard) اإللكتروني التعمم إدارة نظام استخدام أثر ما
 عمى خالد الممك جامعة التربية بكمية المعممين الطبلب تدريب
 الرقمية؟ التعميمية المواد إنتاج ميارات تنمية

 :اآلتي الفرض صيغ السؤال ىذا عن ولئلجابة
 بين a = 0.05 مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد     
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 إدارة نظام استخدمت التي) التجريبية المجموعة درجات متوسطي 
 تستخدم لم التي) والضابطة( Blackboard اإللكتروني التعمم
 البعدي التطبيق في( Blackboard اإللكتروني التعمم إدارة نظام

 . التجريبية المجموعة لصالح المبلحظة لبطاقة
 الحسابية، المتوسطات حساب تم الفرض ىذا صحة والختبار     

 وذلك والبعدي القبمي التطبيق في المعيارية واالنحرافات

 تم كذلك. المبلحظة بطاقة عمى والضابطة التجريبية، لممجموعتين
 Analysis of المصاحب التباين تحميل اختبار استخدام

Covariance، أي لعزل وذلك المجموعتين تجانس من بالرغم 
 داللة الستخراج وكذلك المبلحظة، لبطاقة القبمي لمتطبيق تأثير
 ويوضح. البعدي التطبيقفي  الطبلب درجات متوسطات في الفرق
 .النتائج ىذه( 4) جدول

 4 جدول
 والبعدي القبمي التطبيق في وذلك المالحظة بطاقة في والضابطة التجريبية لممجموعتين المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 التطبيق البعدي  القبمي)المصاحب( ن األداة المجموعة

 

 البعدي المعدل
 خ.ع م ع م ع م

 التجريبية
 المبلحظةبطاقة 

21 7,00 1,70  12,33 2,31 12,39 0,42 
 0,41 9,68 1,49 9,73  2,11 6,48 22 ضابطةال
 المتوسطات بين ظاىري فرق وجود( 4) جدول من يتضح      

 والبعدي القبمي التطبيق في الدراسة مجموعتي لدرجات الحسابية
 التجريبية المجموعة درجات متوسط بمغ حيث المبلحظة، لبطاقة

 بمغ كما ،(1,70) معياري بإنحراف القبمي التطبيق في( 7,00)
 بانحراف( 6,48) الضابطة المجموعة لدرجات الحسابي المتوسط
 متوسط أصبح فقد البعدي لمتطبيق بالنسبة أما ،(2,11) معياري
 ،(2,31) معياري بانحراف( 12,33) التجريبية المجموعة درجات
 لمدرجات الحسابي المتوسط أصبح الضابطة المجموعة وفي

 في ظاىري فرق يوجد أي ،(1,49) معياري بانحراف( 9,73)
 (.2,60) مقدراه الدراسة مجموعتي لدرجات الحسابي المتوسط

 لدرجات الحسابي المتوسط في الفرق ىذا كان إذا ما ولمعرفة     
 داللة ذا المبلحظة، لبطاقة البعدي التطبيق في الدراسة مجموعتي
 لمتطبيق تأثير أي عزل بيدف  a = 0.05 مستوى عند إحصائية

 تحميل استخدام تم إحصائية، بصورة وذلك القياس ألدوات القبمي
 النتائج وكانت Analysis of Covariance المصاحب التباين
 (. 5) جدول في كما

 5 جدول
 التطبيق في وذلك والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد لدى" الرقمية التعميمية المواد إنتاج" مهارات في الفروق لداللة المصاحب التباين تحميل نتائج

 البعدي
 الداللة العممية الداللة اإلحصائية ف المحسوبة متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0,03 0,25 1,36 5,04 1 5,04 المتغير المصاحب
 0,77 *0,00 66,07 244,45 2 488,90 المجموعة التجريبية

    3,70 40 147,99 الخطأ
     43 641,93 المجموع المعدل

( 66,07( أن قيمة )ف( المحسوبة )5يتضح من جدول )     
بطاقة  يفوذلك   a = 0.05وىى دالة إحصائيًا عند مستوى 

مبلحظة ميارات إنتاج المواد التعميمية الرقمية وذلك لصالح 
( 4) المجموعة التجريبية. وقد احتكم الباحث في ذلك لجدول

الخاص بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموعتي 
الدراسة في التطبيق البعدي. ولتأكيد ىذه النتيجة تم إيجاد المتوسط 

اتج عن عزل أثر أداء طبلب مجموعتي الحسابي المعدل الن
الدراسة عمى بطاقة المبلحظة بعد إجراء تحميل التباين المصاحب، 
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حيث بمغ المتوسط الحسابي المعدل لممجموعة التجريبية التي 
 Blackboard (12,39)استخدمت نظام إدارة التعمم اإللكتروني 

التي وىو أعمى من المتوسط الحسابي المعدل لممجموعة الضابطة 
( أي أنو يوجد فرق دال 9,68استخدمت الطريقة السائدة وقد بمغ )

إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية التي درست وفق نظام إدارة 
 (.4، كما ىو موضح بجدول )Blackboardالتعمم اإللكتروني 
عبد الحميد  :ذه الدراسة مع نتائج دراسة كل منوتتفق نتائج ى

 [.34] ديسي وجونسون[ و 33] ، دراسة ميممر[35]

 . مناقشة النتائج6
تدريب الطبلب المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد عمى - 1

استخدام العديد من األدوات التي يتضمنيا نظام إدارة التعمم 
ساعد ذلك عمى تنمية  Blackboardاإللكتروني الببلكبورد 

 ميارات التواصل اإللكتروني لدييم.
بتدريب الطبلب وجيا لوجو عمى استخدام المدونات قيام المعمم  -2

والمنتديات والبريد اإللكتروني أسيم في تنمية ميارات التواصل لدى 
 الطبلب المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد.

عبلم الطبلب بكل جديد  -3 توفر أدوات األعبلم كأداة لمتواصل وا 
في نظام إدارة التعمم اإللكتروني؛ مما قد ساعد الطبلب عمى 

 التواصل بينيم وبين المعممين، وبعضيم البعض.  
تدريب الطبلب عمى كيفية إنشاء منتدى لمناقشو المواضيع  -4

ساعدىم عمى تنمية  التعميمية المطروحة من قبل المعمم أو المتعمم،
 ميارات التواصل اإللكتروني لدييم بصورة جيدة.

تمكن الطبلب في نظام إدارة التعمم اإللكتروني من إرسال  -5
واستقبال رسائل متنوعة يعبر الطبلب من خبلليا عن آرائيم 
وأفكارىم، ومشاعرىم وأحاسيسيم، واتجاىاتيم، وميوليم، وقد ساعد 

 اصل لدييم بصورة فعالة.ذلك في تنمية ميارات التو 
يتضمن نظام إدارة التعمم اإللكتروني ميزة بناء اختبارات  -6

إلكترونية متنوعة لممتعممين، تحدد بزمان ووقت معين ويقوم نظام 

إدارة التعمم بعممية التصحيح بصورة آلية يحصل من خبلليا 
الطالب عمى درجتو بصورة فورية، وكذلك يحصل عمى تغذية 

ساعد الطبلب المعممين عمى تنمية ميارات التواصل راجعة، مما 
 اإللكتروني لدييم. 

يوفر نظام إدارة التعمم اإللكتروني مجمدات أو قوالب جاىزة  -7
لتأليف المقررات اإللكترونية بسيولة من حيث تحديد األىداف 
والمحتوى واألنشطة وطرق التقويم، وكذلك يوفر النظام تعميمات 

الطبلب المعممين عمى تصميم دروس وخطوات سيمة ساعدت 
نتاجيا في تخصصات مختمفة بسيولة ويسر.  إلكترونية وا 

يتميز نظام إدارة التعمم اإللكتروني بتوفر أدوات لتحرير وتعديل  -8
 المحتوى اإللكتروني سواء أكان ذلك بالحذف أم باإلضافة.

يتميز نظام إدارة التعمم بتوفر مستودعات إلكترونية لجميع  -9
عادة استخداميا وتطويرىا وفق حاجات ا لوحدات التعميمية وا 

 ومتطمبات المتعممين.
يتميز نظام إدارة التعمم اإللكتروني بتوفر أدوات لرؤية  -10

المحتوى قبل نشره ومن ثم إجراء التعديبلت المناسبة عميو قبل 
 وضعو في صورتو النيائية.

اإللكتروني  سيولة التعامل مع أدوات نظام إدارة التعمم -11
المتوفر بجامعة الممك خالد الخاصة بتصميم المحتوى أو إعداد 

 أدوات التقويم، كذلك دعمو لكثير من المغات منيا المغة العربية.

 توصيات ال. 7
في ضوء نتائج الدراسة، يمكن اقتراح بعض الدراسات التي يمكن 

 أن تكون امتدادًا لمدراسة الحالية:
القائمون بالعممية التعميمية عمى تدريب ضرورة أن ييتم  -1

الطبلب في المؤسسات الجامعية عمى ميارات التواصل اإللكتروني 
التي من شأنيا أن تؤثر بصورة إيجابية عمى تواصل الطبلب مع 

 معممييم ومن ثم زيادة تحصيميم الدراسي.



2112013 

 

  8314   
 

ضرورة تدريب المعممين قبل الخدمة عمى البرامج الخاصة  -2
لتعمم اإللكتروني المتوفرة في المؤسسات التعميمية بنظم إدارة ا

 المختمفة.
التركيز عمى تدريب الطبلب المعممين عمى ميارات تصميم  -3

نتاجيا بصورة إلكترونية في شتى التخصصات  المواد التعميمية وا 
 العممية.

ضرورة االىتمام بتدريب معممي المستقبل عمى تصميم  -4
تصميميا من شركات أو متخصصين  الدروس اإللكترونية بداًل من

نتاجيا  تقنيين ليس ليم دراية بأسس تصميم المواد التعميمية وا 
بصورة تتفق مع المعايير العالمية المتعارف عمييا عالميا مثل: 

 .SCORMمعايير سكورم 

 . بحوث مقترحة8
فى ضوء نتائج الدراسة، يمكن اقتراح بعض الدراسات التي يمكن 

 مدراسة الحالية:أن تكون امتدادًا ل
( Blackboardأثر استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني ) -1

عمى تنمية ميارات الكتابة اإللكترونية لدى الطبلب المعممين بكمية 
 التربية.

برنامج مقترح قائم عمى نظم إدارة التعمم اإللكتروني لتنمية  -2
 كمية التربية.ميارات اإلنقرائية اإللكترونية لدى الطبلب المعممين ب

برنامج مقترح قائم عمى نظام إدارة التعمم اإللكتروني  -3
(Blackboard لتنمية ميارات الطبلب المعممين عمى ميارات )

 التفكير البصري واتخاذ القرار.
( Blackboardأثر استخدام نظام إدارة التعمم اإللكتروني ) -4

تصميم  ( عمى التحصيل الدراسي ومياراتMoodleونظام مودل )
نتاج وحدات تعميمية مختمفة لدى الطبلب المعممين بكمية التربية.     وا 

 
 
 

 المراجع
 أ. المراجع العربية

تربويات تكنولوجيا القرن (. 2012[ الفار، إبراىيم عبد الوكيل )1]
. طنطا: الدلتا 2,0تكنولوجيا ويب  –الحادي والعشرين 

 لتكنولوجيا الحاسبات.

 -المفيوم –(. التعمم اإللكتروني 2005)[ زيتون، حسن حسين 2]
التقييم. الرياض: الدار الصولتية  -التطبيق -القضايا
 لمتربية.

(. برنامج مقترح في التعميم 2008[ عبد المجيد، أحمد صادق )3]
اإللكتروني باستخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وأثره 
نتاج دروس الرياضيات  في تنمية ميارات تصميم وا 

اإللكتروني لدى الطبلب لكترونية واالتجاه نحو التعميم اإل
، 2مجمة كمية التربية. جامعة  المنصورة، الجزء المعممين.

 .336-285، 66العدد 

(. أنظمة إدارة المقررات 2005[ العمودي، سعيد بن محمد )4]
النظرية في مؤسسات التعميم العالي. التعميم عن بعد بين 

أمانة لجنة مسئولي التعميم عن  :والتطبيق. جامعة الكويت
 .عميم العالي لدول الخميج العربيبعد بجامعات ومؤسسات الت

(. التعميم اإللكتروني والتعميم 2007[ بسيوني، عبد الحميد )6]
 الجوال. القاىرة: دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع.

(. التعميم اإللكتروني من 2008[ الطيطي، خضر مصباح )7]
داري. عمان: دار الحامد لمنشر منظور  تجارى وفني وا 
 والتوزيع.

(. تكنولوجيا المعمومات واالتصال في 2005[ أسطة، إيمان )8]
دراسات من البمدان المتقدمة والبمدان  تعميم الرياضيات:



2112013 

 

  8315   
 

النامية. التربية والتعميم وتكنولوجيا المعمومات في البمدان 
، 4 يالكتاب السنو  ،بويةلمعموم التر العربية. الييئة المبنانية 

357-381. 

(. التعميم العالي اإللكتروني 2005[ عبد الحي، رمزي أحمد )9]
محدداتو ومبرراتو ووسائطو. اإلسكندرية: دار الوفاء لدينا  –

 الطباعة والنشر.

(. 2006[ جمل، محمد جياد، الراميتى، فواز فتح اهلل )10]
ت معاصرة. مجموعة رؤى وأفكار ودراسا -مدرسة المستقبل

 العين : دار الكتاب الحديث.

فاعمية مقرر إلكتروني في  (.2007[ عمى، صفاء محمد )11]
تنمية التنور البيئي والتفكير المنظومى وميارات التواصل 
اإللكتروني لدى بعض طبلب كمية التربية بالوادي الجديد. 
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية. جامعة عين 

 .177-91، 12 عددشمس، ال

(. مدى استخدام طمبة 2013[ المزروى، كريمة مطر )12]
الصف التاسع والمعممين بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
لممدونات والبريد اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي 

مجمة القراءة  لتحسين ميارات التواصل الكتابي اإللكتروني.
، 135والمعرفة. كمية التربية، جامعة عين شمس،  العدد 

196-165. 

(. تنمية مفاىيم التعميم 2005[ الشرقاوي، جمال مصطفى )13]
ى طبلب كمية التربية بسمطنة والتعمم اإللكتروني وميارتو لد

، 58جامعة المنصورة، العدد  مجمة كمية التربية.. عمان
 .253-215، 2الجزء 

(. الوحدات 2006[ عبد الباسط، حسين محمد أحمد )14]
التعميمية الرقمية والكفايات المناسبة الستخداميا لدى معممي 
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية، المؤتمر العممي 
السنوي الرابع لقسم المناىج وطرق التدريس بكمية التربية 

بالوطن العربي جامعة الزقازيق. تطوير برامج كميات التربية 
فبراير،  9 – 8 ية والعالمية.في ضوء المستجدات المحم

 .244 – 191، 1المجمد 

فعالية برنامج في  (.2008[ عبد القادر، نادية شريف )16]
نتاج دروس  التعميم اإللكتروني لتنمية ميارات تصميم وا 

. وني لدى معممي المرحمة اإلعداديةالعموم والوعي اإللكتر 
، 1، العدد2 المجمدفي التربية وعمم النفس. دراسات عربية 

113- 152. 

مدى فعالية برنامج  (.2002[ الخولى، عبادة أحمد عبادة )17]
نتاج وتنمية تفكيرىم  لتدريب الطبلب المعممين عمى تصميم وا 

، 2 ، العدد18 مجمة كمية التربية. أسيوط، المجمداالبتكاري. 
176-208. 

(. التدريب عن بعد باستخدام 2003[ توفيق، عبد الرحمن )18]
، القاىرة: مركز الخبرات المينية 2الكمبيوتر واإلنترنت. ط

 لئلدارة "بمبك".

 -(. التعميم اإللكتروني2008)[ عبد العزيز، حمدي أحمد 19]
التطبيقات. عمان: دار  –األدوات  -المبادئ –الفمسفة 
 الفكر.

 –الوسائل وتقنيات التعميم  (.2009[ سالم، أحمد محمد )20]
، الرياض: 2الكتابالتطبيقات.  -المستحدثات –المفاىيم 

 مكتبة الرشد.
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(. إنتاج مواقع اإلنترنت 2006[ مصطفى، أكرم فتحي )21]
رؤية ونماذج تعميمية معاصرة في التعمم عبر  –التعميمية 

 مواقع اإلنترنت. القاىرة: عالم الكتب.

راتيجيات التعمم اإللكتروني. ترجمة (. است2005[ خان، بدر )22]
حمب: دار شعاع لمشر  عمى بن شرف الموسوي وآخران.

 والعموم.

(. كيف تكون محترف كمبيوتر خطوة 2008[ رجب، أحمد )23]
 خطوة. القاىرة: نيضة مصر لمطباعة والنشر.

(. المدونات اإللكترونية مصدر 2009[ منصور، عصام )24]
معمومات. السعودية، جمعية جديد لممعمومات. دراسات ال

 .116 -93، 5العدد المكتبات والمعمومات، 

(. الجودة في التعميم 2006[ المحيا، عبد اهلل يحيى )25]
المؤتمر اإللكتروني من التصميم إلى استراتيجيات التعميم. 

 .29-27عميم عن بعد. سمطنة عمان. الدولي لمت

(. برنامج مقترح 2002عبد العزيز طمبة ) ،عبد الحميد [35]
لتدريب الطبلب المعممين عمى استخدام العروض التقديمية 

Power Point  نتاج برمجيات تعميمية متعددة في تصميم وا 
الوسائط وتنمية اتجاىاتيم نحو استخدام الكمبيوتر في التعميم. 

مناىج التعميم في ضوء مفيوم  -المؤتمر العممي الرابع عشر 
 .261-231، 1اء. القاىرة، المجمد ألدا

(. أثر برنامج لتدريب معممي 2002عسقول، محمد ) [36]
ومعممات الثانوي في تنمية وعييم بالوسائل التعميمية 

س. دراسات في المناىج وطرق التدري ومياراتيم اإلنتاجية،
 . 215-194، 81القاىرة، العدد 

محمد آدم أحمد  ،عاطف محمد نجيب؛ السيد ،الطيطي [37]
(. أثر استخدام برامج الوسائط المتعددة في فعالية 2004)

مجمة كميات المعممين. تدريس إنتاج الصور التعميمية. 
 .37ـ1،  2، العدد 4السعودية، المجمد 

(. أثر اختبلف كل 2005عبد الحميد، عبد العزيز طمبو ) [38]
من النمط التعميمي والتخصص األكاديمي عمى اكتساب 
بعض كفايات التصميم التعميمي لبرمجيات التعمم اإللكتروني 

المؤتمر لدى الطبلب المعممين بكمية التربية، عدد خاص، 
السنوي العاشر لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم، الكتاب 

 .212-163، 1 السنوي، الجزء

(. اثر التفاعل بين 2006عوض، أماني محمد عبد العزيز ) [39]
األساليب ميمي في برنامج تعميم إلكتروني و حكم التعأساليب الت

المعرفية عمى تنمية ميارات إنتاج بعض المواد التعميمية لدى 
حولية كمية البنات لآلداب والعموم طبلب كمية التربية. 
 . 439-363، 7والتربية. القاىرة، العدد 

(. دراسة بيدف تقصي أثر 2007شاىين، سعاد أحمد ) [40]
نتاج التخصص األك اديمي واألسموب المعرفي عمى تصميم وا 

لدى الطبلب   E - Portfolioممف االنجاز االلكتروني 
، 1تكنولوجيا التعميم. القاىرة، المجمد المعممين بكمية التربية. 

 .39-3، 17ع 

(. فاعمية برنامج 2009عامر، ممدوح عبد اليادي عثمان ) [41]
بالمرحمة الثانوية تدريبي لتدريب معممي المواد التجارية 

نتاج البرمجيات التعميمية متعددة  التجارية عمى إعداد وا 
، 15مصر، المجمد  –دراسات تربوية واجتماعية  الوسائل.
 .100 -53، 1العدد 
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(. أثر استخدام برنامج مقترح وفقًا 2010عزمي، نبيل جاد ) [42]
نتاج الرسوم المتحركة  ألسموب التعمم الذاتي في تصميم وا 

دراسات في المناىج بيوترية لبعض المفاىيم الفيزيائية. الكم
 .64 – 14، 160وطرق التدريس. القاىرة، العدد 

(. أثر استخدام التكنولوجيا الرقمية 2010عمي، بدر نادر ) [43]
دراسات  -مجمة عموم وفنون في إنتاج الشفافيات التعميمية. 

  .128 -113، 1، العدد 22 وبحوث. القاىرة، المجمد

 (.2007محمد، حسن الباتع، السيد، السيد عبد المولى ) [44]
أثر استخدام كل من التعمم اإللكتروني والتعمم المدمج في 
نتاج مواقع الويب التعميمية لدى  تنمية ميارات تصميم وا 
طبلب الدبموم المينية واتجاىاتيم نحو تكنولوجيا التعمم 

حيوية  ر العمم.نش –ا التعميم والتعمم اإللكتروني. تكنولوجي
اإلبداع. جامعة القاىرة، معيد الدراسات والبحوث التربوية، 

 .224 -150سبتمبر،  5-6

(. سقاالت التعمم كمدخل 2010محمد كمال عفيفي ) [45]
لتصميم وتطوير المقررات اإللكترونية ومدى فعاليتيا عمى 
كل من أداء الطبلب في التعمم القائم عمى المشروعات 

مجمة الجمعية تعمم في البيئة اإللكترونية. والرضا عن ال
العربية لتكنولوجيا التربية. جامعة القاىرة، معيد البحوث 

 .107 -63التربوية، 

(. أثر استخدام برامج 2010عبد المعبود، رضا إبراىيم ) [46]
المحاكاة التعميمية في تنمية الميارات العممية لدى طبلب 

العربية لتكنولوجيا التربية. مجمة الجمعية كميات التربية. 
 .126 -108جامعة القاىرة، معيد البحوث التربوية، 

(. فاعمية استخدام 2008سويدان، أمل عبد الفتاح أحمد ) [47]
السبورة الذكية في تنمية ميارات إنتاج البرامج التعميمية 

لمعممات رياض األطفال في ضوء احتياجاتين التدريبية. 
 -36بية وتعميم الطفل العربي، القاىرة، مؤتمر تكنولوجيا التر 
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USING THE E.LEARNING MANAGEMENT SYSTEM 

(BLACKBOARD) IN TRAINING THE PRE-SERVICE 

TEACHERS AT THE COLLEGE OF EDUCATION  AT 

KING KHALID UNIVERSITY FOR DEVELOPING THEIR 

E.COMMUNICATION AND DIGITAL LEARNING 

MATERIALS PRODUCTION SKILLS    
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King Khalid                   King Khalid                       King Khalid                  King Khalid 

  University                       University                          University                     University 

Abstract_ This study aimed at identifying the impact of using the e. learning management system 

(Blackboard) in training the pre-service teachers at the College of Education  at King Khalid 

University for developing their e. communication and digital learning materials production skills.   To 

achieve this aim, two groups were selected: one was as an experimental group and the other as a 

control one. The experimental group subjects (21 trainees) were trained according to the e-learning 

management system (Blackboard) and the control group subjects (22 trainees) were trained using the 

traditional method.  A training program, an e. communication scale and an observation sheet were 

administered. ANCOVA was utilized to analyze the results of the study. Results showed that the use of 

e-learning management system (Blackboard) in the training of student teachers at the college of 

Education, King Khalid University helped the development of electronic communication skills as well 

as digital learning materials production skills.  

Keywords: e-learning, e-communication, production of digital educational materials. 

 
 

 
 


