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ن إدارة نظبم تقىين
ّ
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ن إدارة نظبم تقىين
ّ
 عضىاث نظر وجهت هن" جسىر" التعل

بلببث التدريس هيئت
ّ
 التقنيت اإلهكبنبث ضىء يف والط

 املتبحت
ىدفت الّدراسة الحالية إلى تحديد أبرز المعوقات التي  _صخمالم

تحول دون تفعيل استخدام أعضاء ىيئة التدريس والّطالبات لنظام إدارة 
( طالبة 3320عينة الّدراسة )التعّمم "جسور" بجامعة طيبة. وبمغت 

( عضوة ىيئة التدريس، وُصممت أداة الّدراسة عمى شكل 234و)
استبانتين، قُسمت كلُّ استبانة إلى جزئيين: األول يمثل المعمومات 
األولية عن عينة الّدراسة وثالثة أسئمة استياللية حول عدد المقررات 

تأييد استخدام نظام اإللكترونية التي سبق تدريسيا أو دراستيا؛ ومدى 
. أما الجزء ]ال[ "جسور"، وأسباب عدم التأييد في حالة اختيار اإلجابة

( عبارة موجية 65الثاني فيضم عبارات االستبانة والتي بمغت )
 .( عبارة موجية لمطالبات40لعضوات ىيئة التدريس و)

واستخدمت النسب والتكرارات لإلجابة عن األسئمة االستياللية،      
واختبار تحميل التباين ثنائي االتجاه لمتحقق من فروض الّدراسة. 
وأبرزت نتائج الّدراسة أن عضوات ىيئة التدريس عمى درجة "أستاذ 
مساعد" مثّمن النسبة األعمى في عدم استخداميّن جسور في تدريسيّن، 
وكذلك في عدد المقررات اإللكترونية التي سبق تدريسيا. كما كان 

بين نسب االستخدام حسب متغير التخّصص، واختالفاً  ىناك تقارباً 
( مقررًا إلكترونيًا عّمن دّرسن أكثر 3-1في نسب من قُمن بتدريس )

( مقررات. كما أظيرت النتائج أن التخّصصات النظرية مثّمن 3من )
النسبة األعمى في عدم دراستيّن من خالل استخدام نظام جسور. 

( مقررًا إلكترونيًا 3-1دَرسن من )وكان ىناك اختالفًا في نسب من 
( مقررات. وتوّصمت النتائج أيضًا إلى 3عن الالتي دَرسن أكثر من )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عضوات 
ىيئة التدريس تبعًا لمدرجة العممية والتخّصص في جميع جوانب 

نت ىناك فروق اإلمكانات المتاحة الستخدام نظام "جسور"؛ بينما كا
دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالبات تبعًا لمتخّصص في 

 ."اإلمكانات التقنية المتاحة" لصالح التخّصصات النظرية
 ،ورـــــــجسام ــــظـــن ،يــــاإللكترونم ــــــّ ام إدارة التعمــــــــنظ: مفتاحيةالالكممات 

 .اإلمكانات التقنية المتاحة
 . المقدمة1

تزايد االىتمام بالّتعميم اإللكتروني وتقنياتو المُتعّددة في      
اآلونة األخيرة، كما تسابقت الدول إلى االستثمار فيو، وذلك 
استجابة لمتطور السريع في تقنية المعمومات واالتصاالت مما 
صّير منو ضرورة ممّحة ال خيارًا مطروحًا. وبدأت المؤسسات 

الّتعميم الجامعي عمى وجو الخصوص الّتعميمية عامة ومؤسسات 
تأخذ بزمام المبادرة في توجيو برامجيا، ومقرراتيا لتتالءم مع 
أوعية المعمومات الرقمية، ودخول مضمار السباق في توظيف 
التقنية في مجال الّتعميم. ورغبة في التعامل مع الثورة المعموماتية 

توى التعّمم الرقمية، أصبحت الحاجة ممّحة إلى إدارة فاعمة لمح
اإللكتروني بحيث يمكن حفظو، وتصنيفو، وتقديمو لممتعّمم، 

      [. 1واستعادتو بيدف التغيير أو التطوير بسيولة وأمان ]
كما أصبح اختيار نظم إدارة المحتوى يعتمد عمى مدى مالءمتيا 
ألىداف ومتطمبات المؤسسة، والحتياج المستفيدين، وألبرز 

[. ونتيجة 2مفتوحة المصدر أو تجارية ]خصائصيا كأن تكون 
 لذلك، ظيرت برامج كثيرة ُأطمق عمييا أنظمة إدارة التعّمم

Learning Management Systems LMSs  تقدم خدمات
إدارية تعميمية بقوالب تقنية يستمزم استخداميا متطمبات تقنية 
عمى رأسيا بنية تحتية متكاممة، وكذلك متطمبات بشرية تكمن 

  [3].ل وتدريب الفئة المستفيدة من النظامفي تأىي
وعمى غرار مستجدات التقنية األخرى، تبّنت الجامعات      

نظمًا إلدارة التعّمم اإللكتروني بما يتفق واالحتياج الفعمي ليا. 
وأظيرت الّدراسات تباين وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس 

ي تواجو والّطالب في تبّني تمك النظم، ومدى التحّديات الت
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[ عمى أن استخدام 4استخداميا، فمثاًل أكدت دراسة العاني ]
ينّمي لدى المتعّممين  Moodle نظام إدارة التعّمم اإللكتروني

ثقافة التحّدث والحوار اإللكتروني، ويزيد من المشاركة واالتصال 
 .التفاعمي، وتبادل الرأي والمعمومات المرتبطة بالمادة الّدراسية

ابالت شخصّية أجراىا إشتيوا، وأبو رزق، وأبو وفي مق      
عضو ىيئة تدريس حول برنامج  23[ مع 5شعيرة، وغباري ]

وأثر  Moodle تدريبي الستخدام نظام إدارة التعّمم اإللكتروني
ىذا التدريب عمى ممارساتيم التدريسية، أّكدوا جميعيم عمى 

رق عرض فاعمية البرنامج التدريبي، وأشاروا إلى ضرورة تنوع ط
تمك البرامج التدريبية عن طريق ورش العمل، والفيديو الّتعميمي، 

 .والتدريب اإللكتروني
[ بيدف معرفة العوامل 6وفي دراسة قام بيا جاتريو ]      

المحّفزة لدافعية أعضاء ىيئة التدريس مما يحّثيم عمى تبّني نظم 
ية، أظيرت إدارة التعّمم اإللكتروني، وبعد تطبيق استبانة الّدافع

النتائج أّن العوامل التالية تعمل عمى تحفيز أعضاء ىيئة 
التدريس داخمياً  وخارجيًا وىي: العائد المادي، المسئولية، 
مستوى الّتحصيل، التقدم التقني، السياسة اإلدارية لممؤسسة. أما 

[ فيدفت إلى قياس أثر برمجية تعميمية 7دراسة مدني والعباسي ]
عمى  Moodle إدارة التعّمم اإللكتروني مدمجة ببيئة نظام

طالبًا وطالبة من جامعة البحرين. وأظيرت النتائج  60تحصيل 
وجود فروق داّلة لصالح المجموعة التجريبية مما يوصي 
بضرورة تزويد نظم إدارة التعّمم اإللكتروني المتبناة ببرمجيات 

 .مصممة عمى أسس التقنيات التفاعمية والوسائط المتعّددة
ومما سبق يظير تزايد االىتمام بدمج نظم إدارة التعّمم      

بالبيئة الّتعميمية نظرًا لفاعميتيا في المشاركة واالتصال التفاعمي، 
وتبادل المعمومات المرتبطة بالمادة الّدراسية، ورفع مستوى األداء 
األكاديمي لمطالب. وفي المممكة العربية السعودية، شيد قطاع 

ًا مؤسسية ومنظمة إلحداث النقمة النوعية في الّتعميم الّتعميم جيود
ُنظمًا ومحتوى، األمر الذي يتوقع منو أن يصبح الطالب مؤىاًل 
تأىياًل عاليًا ومميزًا ليستطيع التعامل مع مستجدات العصر. 
ومن الجيود الماضية قدمًا في تجويد مخرجات الّتعميم تأسيس 

الّتعميم عن بعد الذي يعمل المركز الوطني لمتعّمم اإللكتروني و 
عمى نشر ثقافة الّتعميم المرتكز عمى تقنيات االتصال الحديثة 
التي تتبناىا وزارة الّتعميم العالي، ووضع الحمول العصرية 
لتحديات الّتعميم المستقبمية. كما يسعى المركز الوطني إلى 
توطين ىذا النمط من الّتعميم في مؤسسات الّتعميم العالي، من 

ل االتفاقات التي يبرميا مع مؤسسات الّتعميم الجامعي، خال
ليصبح التعّمم اإللكتروني جزءًا أساسيًا في العممية الّتعميمية. 
وأثمر ىذا الجيد تطوير نظام "جسور" لمتعّمم اإللكتروني، وىو 
بيئة تعمم إلكتروني شاممة ومرنة تيدف إلى متابعة العممية 

منظومــة برمجية متكاممة مسئولة  الّتعميمية عبر اإلنترنت. وىو
عن إدارة العممية الّتعميمية اإللكترونية من خالل توفير بعض 
دارتيا، جدولة المقرر،  الخدمات مثل: إدراج بيانات الّطالب، وا 
ووضع خطة لتدريسو، إتاحة المحتوى لمطالب، متابعة أداء 
صدار تقارير عن ذلك، التواصل بين الّطالب من  الطالب وا 

ل الدردشة، والمنتديات، والبريد، والفصول االفتراضية، خال
 .وكذلك إجراء االختبارات لمطالب

ومنذ استحداث نظم إدارة التعّمم في الجامعات السعودية،      
بدأت األدبيات في االلتفات إلى مدى جدوى استخداميا، وتقّصي 

اسة أبرز التحديات التي تواجو تفعيل توظيفيا في الّتعميم. ففي در 
[ اقترح نموذجًا تنظيميًا إلدارة التعّمم 8قام بيا آل مزىر ]

اإللكتروني، وبدأه بالتخطيط إلنشاء وحدات مسئولة عن تفعيل 
نظم إدارة التعّمم، بحيث تتبعيا أقسام خاّصة لمتأليف، والتصميم، 

[ فاىتمت 9وبرمجة المحتوى اإللكتروني. أما دراسة جاد ]
م إدارة التعّمم ويتمّثل في كفايات بالجانب البشري لتطبيق نظ

أعضاء ىيئة التدريس المرتبطة بالّتعميم اإللكتروني وممارستيم 
ليا. وتمّثمت أبرز نتائج الّدراسة في احتياجات أعضاء ىيئة 
التدريس ألسس نظرية وتطبيقية لمتعميم اإللكتروني، وكذلك أسس 

نتاج المقررات اإللكتروني، وأخيرًا كيفية  التعامل مع تصميم، وا 
 .نظام إدارة التعّمم المستخدم

[ ىدف منيا 10وفي دراسة تجريبية قام بيا عبد القادر ]     
إلى بناء برنامج مقترح لتدريس مقرر طرق تدريس العموم 
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لتنمية الثقة بالّتعميم  Moodle الشرعية باستخدام نظام
اإللكتروني، واالتصال التفاعمي، والّتحصيل. وأشارت نتائج 

 ّدراسة إلى فاعمية البرنامج اإللكتروني المقترح باستخدام نظامال
Moodle  بمميزاتو التفاعمية في تنمية الثقة في الّتعميم

      اإللكتروني واالتصال التفاعمي والّتحصيل لدى الّطالب. 
[ فأكدت عمى ضرورة تبّني معايير تتفق 11أما دراسة العمري ]

نظم إدارة التعّمم فيما يختّص ومؤشرات الجودة عند استخدام 
بتصميم المحتوى، وبناء وتنظيم المحتوى، واالستراتيجيات 
الّتعميمية، وأساليب التقويم المستخدمة، والدعم الفّني الالزم 

 .لنجاح العممية الّتعميمية في ظّل استخدام التعّمم اإللكتروني
 مشكمة الّدراسة. 2

سعودية في استخدام عمى الرغم من تسارع الجامعات ال      
التعّمم اإللكتروني الذي يقدم حمواًل لبعض المشكالت األكاديمية 
القائمة؛ إال أن تبّني نظم إدارة محتوى التعّمم اإللكتروني ما ىي 
إال خطوة نحو تحقيق ذلك التوجو وليست حاًل قائمًا بذاتو، 
السيما وأن استحداث تمك النظم في الجامعات لم يصاحبيا 

الوعي المعموماتي والتقني، أو التدريب المكثف  درجة من
لممستخدمين عمى نطاق أعضاء ىيئة التدريس والّطالب، إضافة 
إلى ضعف البنية التحتية، وصعوبة الحصول عمى دعم فّني 
دائم. كّل ذلك أدى إلى عزوف عضوات ىيئة التدريس 

 كالعديد من الجامعات –والّطالبات في جامعة طيبة والتي تتبّنى 
نظام "جسور" إلدارة التعّمم عن استخدامو في  -السعودية 

التدريس، وأصبح تبّنيو كأحد طرق التواصل األكاديمي ال يحظى 
بقبول بل بتخّوٍف من العضوات والّطالبات عمى حدٍّ سواء، 
بالرغم من مطالبة إدارة الجامعة بتفعيل استخدامو في جميع 

، انبثقت فكرة الّدراسة الكميات بتخّصصاتيا المختمفة. ومن ىنا
التي جاءت لتقّوم نظام إدارة التعّمم "جسور" بيدف الوقوف عمى 

 .أبرز المعيقات التي تحول دون استخدامو بكفاءة وفاعمية
 أ. أسئمة الدراسة

 :ويمكن بمورة مشكمة الّدراسة في األسئمة اآلتية
 يــــــس والّطالبات فــــة التدريـــــوات ىيئـــــدام عضـــــع استخــــما واق. 1

  جامعة طيبة لنظام إدارة التعّمم "جسور"؟
ما تقويم عضوات ىيئة التدريس لنظام إدارة التعّمم "جسور" . 2

  في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة؟
 :ويتفرع عنو السؤالين التاليين

ىل توجد فروق بين متوسط درجات عضوات ىيئة  .1.2
تعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية التدريس لنظام إدارة ال

 المتاحة ُتعزى لمدرجة العممية؟
ىل توجد فروق بين متوسط درجات عضوات ىيئة  .2.2

التدريس لنظام إدارة التعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية 
 المتاحة ُتعزى لمتخّصص )عممي/نظري(؟

ضوء  ما تقويم طالبات لنظام إدارة التعّمم "جسور" في. 3
  اإلمكانات التقنية المتاحة؟
 :ويتفرع عنو السؤال التالي

ىل توجد فروق بين متوسط درجات طالبات لنظام إدارة . 3.1
التعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة ُتعزى 

 لمتخّصص )عممي/نظري(؟
 أهداف الّدراسةب. 

 :تيدف الّدراسة الحالية إلى
التعّمم "جسور" في جامعة طيبة لمعرفة أبرز تقويم نظام إدارة . 1

جوانب القصور في استخدامو من قبل عضوات ىيئة التدريس 
 .والّطالبات

الوقوف عمى أبرز معوقات تفعيل استخدام نظام إدارة التعّمم . 2
"جسور" في جامعة طيبة بالنسبة لعضوات ىيئة التدريس 

 .والّطالبات
 أهمية الّدراسةج. 

 :أىمية تربوية، وعممية من عدة أوجو منيا تكتسب الّدراسة
ترّكز الّدراسة الحالية عمى تقويم اتجاه حديث في العممية . 1

الّتعميمية يتمّثل في دمج نظام إدارة التعّمم "جسور" في الّتعميم، 
 .وتمقي الضوء عمى أبرز متطمبات الّدمج بطريقة فّعالة

دام نظام إدارة ُتسيم الّدراسة في تحديد أبرز معوقات استخ. 2
التعّمم "جسور"، والتي يمكن أن تساعد عمادة الّتعميم اإللكتروني 
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والتعّمم عن بعد، وعمادة تقنية المعمومات في جامعة طيبة في 
توفير المتطمبات الالزمة والتي تحول دون تفعيل استخدام النظام 
بكفاءة، أو إقبال المستفيدين نحو استخدامو كأحد استراتيجيات 

 .عميم اإللكترونيالتّ 
ُتعّد الّدراسة الحالية من الّدراسات األولى في مجال تقويم . 3

نظام إدارة التعّمم "جسور" في جامعة طيبة تحديدًا، وفي 
 .الجامعات السعودية بشّكٍل عام، وذلك عمى حّد عمم الباحثتين

 مصطمحات الّدراسةد. 
 Electronic Learning  الّتعميم اإللكتروني. 1

ويعرف بأنو "بيئة تفاعمية لمتعميم باستخدام آليات االتصال 
الحديثة كالحاسب والشبكات والوسائط المُتعّددة وبوابات اإلنترنت 
من أجل إيصال المعمومات لممتعممين بأسرع وقت، وأقل تكمفة، 
وبصورة يمكن من خالليا إدارة العممية الّتعميمية وضبطيا وقياس 

 ].12] وتقييم أداء المتعممين"
 Learning Management System  نظام إدارة التعّمم. 2
ىو نظام مخصص يساعد عمى إدارة األنشطة، والكفايات، "

والميارات التعّممية لممتعّمم مع توفير طرق ميّسرة لالنخراط في 
[. وعّرفو 13] تمك األنشطة لرفع مستوى كفاءة أداء المتعّمم"

كل برمجية ييدف إلى [ بأنو "نظام عمى ش14كوب وستيل ]
دارة التدريب والتعّمم  ".إيصال، ومتابعة، وا 

 نظام إدارة محتوى التعّمم. 3
 Learning Content Management System 

عادة استخدام، " ىو نظام مخصص يساعد عمى إنشاء، وا 
يصال المحتوى الّتعميمي بشكل إلكتروني لممتعّمم"  وتطوير، وا 

بأنو "نظام عمى شكل برمجية  [14[. وعّرفو كوب وستيل ]13]
ُتستخدم لتقديم طرق منوعة إلنشاء، أو إعادة استخدام المحتوى 
اإللكتروني سواء من خالل مصممي المحتوى، أو مطوري المادة 

 ".العممية، أو الخبراء في المادة الّتعميمية
 نظام "جسور" إلدارة التعّمم. 4

 “Jusur” as a Learning Management System 

ىو أحد مشروعات المركز الوطني لمتعّمم اإللكتروني والّتعميم 
عن بعد، ويعتبر منظومة برمجية مسئولة عن إدارة العممية 

الّتعميمية اإللكترونية مثل: التسجيل، والجدولة، والتوصيل، 
والتتبع، واالتصال، واالختبارات وغير ذلك من المميزات 

 ].15اإلدارة ]والخدمات المقدمة لممتعمم، والمعمم، و 
 Technical Potentials  اإلمكانات التقنية. 5

ويقصد بيا استخدام إمكانيات تقنية حديثة كمساعد تعميمي في 
العممية الّتعميمية لتدريس المواد المختمفة في الّتعميم سواء كانت 
نظرية أو عممية من خالل استخدام التقنية الحديثة أو من خالل 

محاكاة وبما يحقق أىداف ىذه المواد الممارسة والتمرين وال
[16.[ 

أما إجرائيًا فيمكن تعريفيا بأنيا الخدمات التي تقّدم من خالل 
نظام إدارة التعّمم "جسور" وتشتمل عمى: الخدمات اإلدارية، 
والتقنية، وتمك التي تخّص المحتوى الّتعميمي، وأستاذ المقرر، 

 .والطالب
 حدود الّدراسةه. 

الموضوعية: وتشمل ما يمي: تقويم اإلمكانات أواًل: الحدود 
المتاحة لنظام إدارة التعّمم "جسور" المتعمقة بـ: الجوانب اإلدارية 

 .الطالب - أستاذ المقرر - المحتوى الّتعميمي - الجوانب التقنية
ثانيًا: الحدود المكانية: وتنحصر في عضوات ىيئة التدريس 

 (.الفروع في المحافظاتوالّطالبات في جامعة طيبة )دون 
 والدراسات السابقة اإلطار الّنظري. 3

يركز اإلطار الّنظري عمى مدخل عام إلى الّتعميم      
اإللكتروني في مؤسسات الّتعميم العالي، ثم يتناول نظم إدارة 
التعّمم اإللكتروني من حيث المدلول واألىمية، وأخيرًا ُيفرد 

 .تعّمم اإللكترونيالحديث عن نظام "جسور" إلدارة ال
 أ( مدخل إلى الّتعميم اإللكتروني في مؤسسات الّتعميم العالي)

ر أحدث ما       يعتبر الّتعميم اإللكتروني الثروة التي ُتسخِّ
تتوّصل إليو التقنية من أجيزة وبرامج في عمميات الّتعميم بدءًا 
من استخدام وسائل العرض اإللكترونية والوسائط المُتعّددة في 

مميات الّتعميم الصّفي، انتياًء بالفصول االفتراضية التي تتيح ع
[. وتعددت 17لمطالب الحضور والتفاعل مع المحاضرات ]

تعريفات الّتعميم اإللكتروني حسب النظرة إليو، ومن أشيرىا 
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[ إذ وصفو بأنو "طريقة لمتعميم باستخدام 18تعريف الموسى ]
و ووسائطو المُتعّددة آليات االتصال الحديثة من حاسب وشبكات

من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، ومكتبات 
إلكترونية، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في 
الفصل الّدراسي إليصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل 

 ".جيد وأكبر فائدة
 مبررات استخدام الّتعميم اإللكتروني •

ستخدام الّتعميم اإللكتروني في تعددت الّدراسات التي بررت ا
[، 21[ وعفيفي ]20[ والصالح ]19الجامعات ومنيا دويدي ]

 :حيث ُلّخصت أبرز تمك المبررات في
إن الّتعميم اإللكتروني يرتبط بفمسفة الّتعميم المستمّر الذي . 1

 .يمّبي الحاجات والمتطمبات الّتعميمية
العممي، والتراكم المعرفي تكّيف الّتعميم اإللكتروني مع التقدم . 2

 .الذي يتطمب حراكًا سريعًا لمواكبة العصر
دمج التقنية في الّتعميم ممثمة في الّتعميم اإللكتروني يقابمو . 3

اىتمامًا شديدًا من الييئات المشرفة عمى الجودة اعتقادًا منيا 
بإمكانية تحسين جودة المخرجات من خالل تطبيق تقنية 

 .المعمومات واالتصال
تنامي المنافسة بين الجامعات يدعوىا لتحسين الخدمات . 4

 .اإللكترونية المقدمة لمطالب وألعضاء ىيئة التدريس
امتالك الجيل الجديد لميارات الحوسبة، واستخدام شبكة . 5

اإلنترنت العالمية بفاعمية كبيرة، مما يضطر الجامعات إلى 
االحتياجات تفعيل خدمات الّتعميم اإللكتروني لمقابمة تمك 

شباعيا  .وا 
 متطمبات الّتعميم اإللكتروني •

[ تيدف إلى معرفة 22دراسة قام بيا جروان والحمران ] يف     
مدى وجود تحديات تحول دون استخداميم لمتعميم اإللكتروني، 

شّكمت تحديًا  40بندًا من أصل  34توّصمت نتائجيا إلى أن 
لكتروني؛ ولعّل من أبرز كبيرًا لمطمبة الستخدام بيئة الّتعميم اإل

األسباب وراء تمك التحّديات، ىو خمل بعض المتطمبات 
األساسية لدمج الّتعميم اإللكتروني في الجامعات. واستنادًا إلى 

ذلك، اىتمت بعض الّدراسات بتحديد أبرز تمك المتطمبات مثل 
[ والصالح 24[ والسموم ]19[ ودويدي ]23ما ذكره إطميزي ]

[ حول مجمل تمك 26[ والعقال ]25][ والعصيمي 20]
 :المتطمبات

إنشاء إدارة خاصة داخل الجامعة تقوم باإلشراف عمى الّتعميم . 1
 .اإللكتروني تتمّيز بالوعي التنظيمي واإلداري

نشاء البنية التحتية األساسية لمتعميم . 2 تحديد جيات تمويل وا 
 .اإللكتروني

إلكتروني تفاعمي إعادة تصميم المقررات الّدراسية بشكل . 3
 .لتتناسب مع متطمبات البيئة اإللكترونية

تقديم حوافز مالية، ووظيفية عند تطبيق أعضاء ىيئة . 4
 .التدريس لمتعميم اإللكتروني في الّتعميم

استخدام نظام إدارة التعّمم اإللكتروني المناسب من حيث . 5
 .اإلمكانات التقنية، واإلدارية، والّتعميمية الفّعالة

تبّني نظام حماية الممكية الفكرية ألعضاء ىيئة التدريس  .6
 .والطمبة، وتحديد ضوابط لذلك

وضع ضوابط تكفل األمان األكاديمي لممتعمم في بيئة . 7
 .إلكترونية من حيث قبول الشيادات، والتوظيف ونحوه

بث الوعي لدى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة نحو استخدام . 8
في الّتعميم وذلك من خالل برامج التدريب المستحدثات التقنية 

 .الدائمة سواء داخل أو خارج محيط الجامعة
وأكدت العديد من الّدراسات عمى متطّمب التدريب كدراسة      
[ التي توّصمت إلى ضعف امتالك أعضاء ىيئة 27بدح ]

التدريس لميارات استخدام تقنيات الّتعميم اإللكتروني، مما 
دورات تدريبية متخّصصة في ىذا المجال. يستدعي ضرورة عقد 

[ ىذا المتطمب، أما 28وعّضدت نتائج دراسة الجّزار وعصر ]
[ فأكدت عمى ضرورة 29دراسة عبد العاطي وعبد العاطي ]

تدريب الّطالب ألن إتقانيم لميارات التعامل مع البيئات 
اإللكترونية يعّمق لدييم أىمية توظيفو في تعّمميم، ويزيد من 

[ 30بية اتجاىاتيم نحوه. وجاءت نتائج دراسة التركي ]إيجا
[ مؤكدة أن حاجة أعضاء ىيئة التدريس لمتدريب 31والبحيري ]
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تصّدرت قائمة متطمبات تطبيق الّتعميم اإللكتروني في الجامعات 
 .السعودية

 : ب( نظم إدارة التعّمم اإللكتروني: المدلول واألىمية)
اإللكتروني عمميات معينة ُتدار من خالليا يتطّمب الّتعميم      

عممية التعّمم بكامميا، بما في ذلك تسجيل دخول الّطالب، وتتبع 
عداد التقارير حول أدائيم. وبذلك  تقدميم، وتسجيل البيانات، وا 
يرتكز التعّمم/الّتعميم اإللكتروني بشكل رئيس عمى نظم حاسوبية 

 عرف بنظم إدارة التعّممإلدارة عمميات التعّمم اإللكترونية، تُ 

Learning Management System LMS  وىي ُتعتبر حزم
برامج متكاممة تشكل نظامًا إلدارة المحتوى المعرفي المطموب 
تعّممو أو التدرب عميو وتوفير أدوات لمتحكم في عممية التعّمم. 
وتعمل ىذه النظم في العادة عمى اإلنترنت، كما يمكن تشغيميا 

كة المحمية )اإلنترانت(، إضافة إلى أن ىذه كذلك عمى الشب

 وخادم Service Provider النظم تحتاج إلى مزود لمخدمة
Server  ليدير ويقدم أشكال التعّمم اإللكتروني بشكل متزامن أو

  [31].غير متزامن من خالل متصفح إلكتروني
وتتعدد تصنيفات أنظمة إدارة التعّمم وتختمف مسّمياتيا      

حسب اليدف والوظيفة التي تقدميا، وبناًء عمى ذلك وبسبب 
تنامي االستثمار في مجال الّتعميم اإللكتروني، ظيرت العديد من 
أنظمة إدارة التعّمم اإللكتروني، وألىداف مُتعّددة. وازدادت 

ألنظمة والتي وجدت رواجًا الشركات المصّنعة والمبرمجة لتمك ا
كبيرًا في المؤسسات العالمية باختالف نشاطاتيا. ورصدت 

آخر اإلحصائيات التي تختّص بإنتاج تمك  [33دراسة مكمنتوش ]
النظم تحت تصنيفاتيا المختمفة، والشكل أدناه يبّين أبرز ما 

 .م2012توّصمت إليو دراستو حتى بداية عام 

 

 1شكل 
 ]33آخر اإلحصائيات التي تختّص بإنتاج تمك النظم تحت تصنيفاتها المختمفة بحسب ]

 Learningوبالرغم من شيرة برامج إدارة التعّمم     

Management System LMS  إال أن ىذا التصنيف اختمفت
 الفرعية، فيناك من يطمق عميو برامج إدارة محتوى التعّممتسمياتو 

Learning Content Management System LCMS 

وىناك من يرى أن التسمية األساسية ينبغي أن تكون نظام إدارة 
وأن  Course Management System CMS المساقات
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يندرجان تحتو. ويظير أن المسألة LCMS و LMS نظاميّ 
ىي تعتمد مباشرة عمى وظيفة النظام واليدف  ليست خالفية بل

  LMSمثاًل يجمع بين االثنين، أما نظام CMS منو. فنظام
فيختّص بإدارة  LCMS ينفرد بوظيفة إدارة التعّمم عامة، ونظام

 LMS محتوى التعّمم بشكل أكثر خصوصّية. ولعّل التسميتّين

أكثر التصنيفات شيرة عمى الرغم أنيما يكمالن  LCMSو
[. فأنظمة 34بعضيما البعض من حيث الوظيفة واالستخدام ]

إدارة التعّمم ال تركز كثيرًا عمى المحتوى سواء من حيث تكوينو، 
أو إعادة استخدامو أو تطويره؛ أما نظم إدارة محتوى التعّمم فيي 
تركز عمى المحتوى الّتعميمي من خالل دعم المؤلفين 

خالل وضع مستودع  والمصممين وأساتذة المقررات وذلك من
 .يحوي العناصر الّتعميمية الالزمة لمتصميم والنشر

وتعّددت تعريفات النظامين، حيث عّرفيما الموسى والمبارك      
الذي "يدير ويتحكم بمحتوى الّتعميم  LCMS [ مبتدئًا بنظام35]

المقدم عبر الشبكة العالمية "اإلنترنت" أو الشبكة المحمية 
ل حزم برامج متكاممة تشّكل نظامًا إلنشاء "اإلنترانت" عمى شك

دارة المحتوى المعرفي المطموب تعّممو أو التدريب عميو، مع  وا 
فيو  LMS توفير أدوات لمتحكم في عممية الّتعميم"؛ أما نظام

"نظام مصمم لممساعدة في إدارة، ومتابعة، وتقييم الّتعميم 
كة العالمية والتدريب المستمّر، وجميع أنشطة التعّمم عبر الشب

"اإلنترنت" بحيث يمّكن المنشأة الّتعميمية من إدارة، وتنظيم، 
وتسويق الدورات والبرامج الّدراسية والمعّدة بطريقة التصميم 

 ."اإللكتروني لممعاىد والكميات والجامعات
ويمكن أن يرجع السبب وراء االعتماد عمى أنظمة إدارة      

مية الوظائف التي تقّدميا تمك التعّمم باختالف تصنيفاتيا إلى أى
األنظمة لمجال الّتعميم اإللكتروني، وىو ما أشار إليو كلٌّ من 

ليس ]3وبراون وجنسون ]  [31]بيركينج وجالجر [ 36[ وا 
[ في أن أبرز وظائف نظم إدارة التعّمم تتمّثل 33ومكمنتوش ]

 :في
 .اإللكترونية المقررات إدارة. 1
 .الّدراسية المقررات وتقديم نشر. 2

 .المستخدمين واتصال تسجيل إدارة. 3
 .أنشطتيم ومتابعة الّطالب سجالت إدارة. 4
 .واألساتذة الّطالب بين التواصل ومتابعة إدارة.5
 .تقييميا ورصد االمتحانات نشر. 6
 .الّتعميمية الوسائط دمج خالل من الفاعمية زيادة. 7
 .دائم بشكل المصادر عمى الحصول إمكانية. 8
 .الّتعميمي المحتوى تطوير إمكانية. 9

 .تفاعمية بصورة والمعمم المتعمم أدوار بين دمجو. 10
 اإللكتروني التعّمم إلدارة" جسور" نظام( ج)

 بعد عن والّتعميم اإللكتروني لمتعّمم الوطني المركز يسعى     
 في العالي الّتعميم مؤسسات في اإللكتروني الّتعميم توطين إلى

 يبرميا التي االتفاقات خالل من وذلك السعودية العربية المممكة
 جزءاً  اإللكتروني التعّمم ليصبح الجامعي، الّتعميم مؤسسات مع

 نظام تطوير في الجيد ىذا وأثمر. الّتعميمية العممية في أساسياً 
 ."جسور" التعّمم إدارة
 صياغة مجممو في" جسور" التعّمم إدارة نظام ويعتبر     

 بسيولة، المقررات متابعة من الطالب تمّكن مبتكرة إلكترونية
 يمنح النظام أن كما المكان، أو الزمان بعنصري االلتزام دون

 من ظروفو، تناسب التي بالكيفية دراستو تنظيم فرصة الطالب
 إصدار من جسور دليل( يوفرىا التي المزايا استثمار خالل
 نموذج وىو) بعد عن والتعميم اإللكتروني لمتعّمم الوطني المركز

 حضورياً  القاعة في الّتعميم بين يجمع الذي المزيج، النوع من
 تطبيقو إلى تسعى والذي العالمية، الشبكة عبر والّتعميم

. اإللكتروني التعّمم تطبيقات تبّنييا عند السعودية الجامعات
 من ويمكن الدولية، المعايير مع بتوافقو" جسور" نظام ويتصف
 الفصول أو  Onlineالحي البث تطبيقات إجراء خاللو

"  جسور" لـ التحتية فالبنية  Virtual Classroomاالفتراضية
 الّتعميم لمؤسسات الحقيقية لالحتياجات تستجيب بأساليب معدة
 بمكوناتو" جسور" ُيعدّ  كما. خاص بوجو ولمطمبة العالي

 واستخدام لمتوسع عريضة خيارات يوفر مفتوح، نظام اإللكترونية
 .مختمفة تعميمية نماذج
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 ميارات من يستجد ما مواكبة لمطالب" جسور" نظام ويتيح     
 عضو يستخدميا التي التطبيقات جميع متابعة من ويمّكنو التعّمم
 والتسجيل القبول من بدءاً  الّتعميمية، العممية في التدريس ىيئة
 أىم ومن. والتقييم االختبارات نتائج برصد وانتياءً  المقررات، في

 المستخدم الطالب شخصية عمى تنعكس التي التفاعل صور
 فرص يزيد النظام ىذا أن اإللكتروني، لمتعّمم" جسور" لنظام

 ىيئة عضو من مباشرة التعّمم خبرات عمى الحصول في الطالب
 في خاصة التواصل، تفّعل كثيرة وسائل النظام يوفر إذ التدريس،

 والبريد النقاش، مجالس مثل الرسمي الدوام أوقات غير
 ىيئة وعضو الطالب بين فالتواصل الحوار، وغرف اإللكتروني،
 أي في" جسور" بتقنيات متاح أنفسيم الّطالب أو التدريس،

 .وقت
 بمعرفة" التسجيل" النظام إلى لمدخول الطالب ويحتاج      

 اسم الطالب يتسمم عندىا والنظام، الموقع عمى المشرفين
 النظام أوامر وبمتابعة بو، خاصة مرور وكممة مستخدم

 المستخدم، الطالب متناول في النظام تطبيقات تكون وتعميماتو،
 درجاتو عمى الخاصة، صفحتو خالل من يطمع أن وبإمكانو

. النظام مميزات من وغيرىا.... الدراسية والمقررات وواجباتو،
 عبر اإللكترونية االختبارات بناء المقرر أستاذ يستطيع كما

 في آلياً  الدرجات وتخزين لمطالب، وتقديميا التعّمم إدارة أنظمة
 المقدمة والخدمات المميزات من ذلك وغير خاصة، جداول
 .واإلدارة المقرر، وأستاذ لممتعمم،
 في وتوظيفيا التقنية دمج حول الحديثة لمتوجيات وانعكاساً      
 تقنية أنظمة السعودية الجامعات معظم تبّنت الجامعي، الّتعميم
 التعّمم بيئات اسم أحياًنا عمييا ويطمق اإللكتروني التعّمم إلدارة

 المركز مع شراكة عقود وقعت جامعات فيناك. االفتراضية
 ،"جسور" الستخدام بعد عن والّتعميم اإللكتروني لمتعّمم الوطني
 أخرى، بنظم استبدلتو ثم محددة لفترة تبّنتو جامعات وىناك

 تبّني طريق عن اإللكتروني الّتعميم مع مشوارىا بدأت وجامعت
 ىناك تزال وال. استخداميا من اليدف تحقق ولكنيا مغايرة أنظمة
 أنظمة من أيٍ  عمى تستقرّ  لم النشأة حديثة الجامعات بعض
 توزيع يوضح أدناه والشكل. اآلن إلى اإللكتروني المحتوى إدارة
 .السعودية الجامعات في اإللكتروني التعّمم إدارة نظم

 
 2شكل 

 توزيع نظم إدارة التعّمم اإللكتروني في الجامعات السعودية
 :"اإلمكانات المتاحة لنظام "جسور •

يتيح نظام إدارة التعمم "جسور" لمستخدميو مجموعة من 
  [15]:عمى النحو اآلتيالخصائص الممّيزة، يمكن إجماليا 

 :اإلمكانات اإلدارية المتاحة

الدخول لمنظام بكممة مستخدم وكممة مرور لممستخدمين،  .1
مكانية تعديميا  .وا 

 .تعديل البيانات الشخصية لممستخدم. 2
 .قبول الطالب في المقرر، أو حذفيم منو. 3
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الدعم الفّني المباشر عن طريق االتصال بالرقم المجاني . 4
 .جود عمى الموقعالمو 
 .توفير بريد إلكتروني لمطالب وأستاذ المقرر. 5
 .إتاحة المصادر التعّممية من خالل المكتبة الرقمية السعودية. 6

 :اإلمكانات التقنية المتاحة
 .إنشاء مقرر جديد، مع إمكانية تعديل اسمو، أو حذفو 1
وبين تبادل ورفع المجمدات والممفات بين الّطالب وأستاذىم . 2

 .الّطالب أنفسيم
إجراء المحادثات والمناقشات من خالل األدوات المتوفرة . 3

 .عمى النظام
 .تصميم ونشر االستبانات عبر اإلنترنت. 4
التدريس عبر الفصول االفتراضية اعتمادًا عمى خاصية . 5

 .التعميم المتزامن
إنشاء بنك لألسئمة يضم مجموعة متنوعة من االختبارات . 6

 .قة بالمقرر الّدراسيالمتعم
 :إمكانات المحتوى الّتعميمي

 .تصميم المقرر باستخدام أدوات مخصصة لذلك. 1
وصف المقرر من خالل تقديم صورة واضحة عنو لمّطالب، . 2

 .إضافة إلى نشر اإلعالنات المتعمقة بو
 .إضافة مراجع خاصة لمّطالب تتعمق بالمقرر. 3

 :اإلمكانات المتاحة ألستاذ المقرر
 .رفع المقرر الّدراسي، والواجبات والميام المتعمقة بالمقرر. 1
تصميم االختبارات وأساليب التقييم من خالل األدوات . 2

 .المخصصة لذلك
 .نشر الّدرجات والتقارير الخاصة بالمقرر. 3
إنشاء منتدى لمتواصل بين األستاذ وطالبو، ومتابعة . 4

 .المشاركات فيو
 :لمطالباإلمكانات المتاحة 

 .تحميل المحتوى التعميمي ألي مقرر من المقررات. 1
رفع وتسميم الواجبات حسب الزمن المعطى مع التأكد من . 2

 .استالم أستاذ المقرر ليا

  م.النظاإجراء االختبارات إلكترونيًا عن طريق . 3
 :الّدراسات السابقة

انحصرت معظم الّدراسات التي تناولت نظم إدارة التعّمم 
لكتروني سواء العربية منيا أو األجنبية في المقارنة بين اإل

نظامين أو أكثر من نظم إدارة التعّمم اإللكتروني، وتقويم تمك 
األنظمة حسب احتياج المؤسسة التربوية ليا، أما فيما يخّص 
"جسور" تحديدًا، فمم تجد الباحثتان دراسات مرتبطة بشكل مباشر 

، ُقّسم ىذا الجزء إلى دراسات سوى أربع دراسات سعودية. وعميو
تناولت إدارة أنظمة التعّمم عامة، وأخرى تناولت "جسور" خاصة. 

 :وفيما يأتي تفصيل ذلك
 :أ( دراسات تناولت أنظمة إدارة التعّمم اإللكتروني عامة)

[ إلى التعرف عمى واقع إدارة 37ىدفت دراسة عبد اهلل ]      
لعربية، ومدى الحاجة إلى نظم نظم التعّمم اإللكتروني في البيئة ا

إلكترونية إلدارتيا. وأسفرت نتائج الّدراسة عن فعالية النموذج 
المقترح إلدارة نظم التعّمم نظرًا إلمكانية االستفادة منو في البيئة 
العربية، ومالءمتو مع ظروف التنمية الذاتية، وسيولة استخدامو 

كما أنو يتمّيز بسرية لممتابعة الذاتية، والتقويم والعمل المشترك، 
النتائج وسرعة الحصول عمييا. وأضافت النتائج أنو يمكن تعديل 
محتوى البرنامج الّتعميمي بما يتمشى مع مستوى التطور 
الّتعميمي والتدريبي لممستخدم )متعمم، متدرب، مدرس، مدرب، 
مقدم خدمة( من خالل خصائص النموذج المقترح إلدارة نظم 

 .التعّمم اإللكتروني
فقد قّدم تقريرًا ىدف من خاللو مقارنة  [38أما وينتر ]      

 ,Moodle:ثالثة أنظمة إلدارة التعّمم اإللكتروني وىي

Blackboard ونظام محمي ُيطمق عميو Interact  بيدف
تحديد أفضل تمك األنظمة والذي يمكن أن يدعم التعّمم 
اإللكتروني عن بعد والّتعميم المدمج في المعاىد المينية 
بنيوزيمندا. وطبق الباحث المقابالت عمى عينة من الّطالب، 
والمعممين، واإلداريين، والمدربين. وبعد تحديد معايير المقارنة 

النظام، والتكمفة اإلجمالية التي تناولت إمكانية الحصول عمى 
لو، وخدمات المستفيد، وغيرىا من الخصائص؛ ختم وينتر تقريره 
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ىو أفضميا وأكثرىا مالئمة  Moodle بأن نظام إدارة التعّمم
 .الحتياج المعاىد المينية النيوزيمندية

[ ىادفة إلى معرفة فاعمية نظام 38وجاءت دراسة عاشور ]     
اكتساب ميارات التصميم ثالثي  في Moodle إدارة التعّمم

األبعاد لدى طمبة تكنولوجيا الّتعميم بالجامعة اإلسالمية بغزة. 
وأظيرت نتائج الّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
المجموعة التجريبية قبل وبعد التجربة لصالح التطبيق البعدي، 

اعد وىذا يعني أن لمبرنامج المقدم عبر الفصول االفتراضية كمس
لمعممية الّتعميمية التقميدية أثرًا عمى الميارات األدائية والدرجات 

 .المكتسبة من الميارات المعرفية لمتصميم ثالثي األبعاد
[ بالتحميل والمقارنة أربعة 39وتناولت دراسة الغديان ]     

 Moodle أنظمة إلدارة التعّمم اإللكتروني، وىي: نظام مودل
 أنظمة مفتوحة( ونظام بالك بورد)Caroline  وكارولين

Blackboardوتدارس ، Tadarus ( وتوصمت .)أنظمة مغمقة
نتائج الّدراسة إلى أن أنظمة إدارة التعّمم اإللكتروني المفتوحة 
المصدر متاحة لجميع األفراد والمؤسسات، والجامعات 
الستخداميا والحصول عمى أصول برمجياتيا التي تمكنيم من 

ت المناسبة عمى النظام دون الحاجة إلى دفع إجراء التعديال
رسوم مقابل ذلك؛ في حين أن أنظمة إدارة التعّمم اإللكتروني 
المغمقة المصدر فيي أنظمة محتكرة تستّمزم رسومًا لمحصول 
عمى كّل نسخة إضافية منيا. كما أظيرت النتائج وجود اختالف 

ورة البيضاء بين األنظمة األربعة فيما يخص استخدام النظام لمسب
 .والفصول االفتراضية في تقديم المحتوى الّتعميمي

استجابة لرغبة  [40وفي دراسة قام بيا دلينجر وبورا ]     
المستخدم  Blackboard في تقويم نظامAlberta  جامعة ألبرتا

نذاك. وعميو؛ قام فريق العمل بتقويم النظام وتحديد مدى آ
إلكتروني يفوقو في الممّيزات ضرورة استبدالو بنظام إدارة تعمم 

التي تحتاجيا الجامعة. وُبعد تحديد قائمة معايير اعتمدت عمييا 
ىو  Moodle عممية التقويم، قدم الباحثان توصية تفيد بأن نظام

البديل األنسب خاصة من النواحي المالية السيما وأنو يوازي 
 .في خصائصو التربوية والّتعميمية Blackboard نظام

[ وتحت إشراف مركز نظم 41] ما قام راندال وآخرونك     
تقنية المعمومات الخاص بكمية المجتمع بكارولينا الشمالية 

 Blackboardبدراسة لتقويم نظامّي إدارة التعّمم اإللكتروني
اعتمادًا عمى معايير معينة منيا: المرونة وسيولة   Moodleو

والتدريب، وغيرىا. االستخدام، والتكمفة المالية، والدعم الفني، 
 عمى نظام Moodle وخرجت الّدراسة بنتيجة مفادىا تفّوق نظام

Blackboard في معظم المعايير المحددة لممقارنة والتقويم. 
[ دراستو بصيغة تقرير قارن فيو بين 42وقّدم روبست ]     

 ,Blackboard:مجموعة من أنظمة إدارة التعّمم اإللكتروني وىي

Canvas & Desire2Learn Moodle, Sakai,  وذلك بعد
مؤسسة متبّنية لتمك األنظمة. وخرجت  11استقصاء أراء 

 Blackboard & Canvasالّدراسة بنتائج تؤكد أن نظاميّ 

تصّدرا األنظمة األخرى من حيث الخصائص والممّيزات. وفي 
[ في جامعة جورجيا قّوم من خالليا 43دراسة قام بيا ليويمين ]

الذي استخدمتو الجامعة حتى نياية عام  Blackboard نظام
م. وبعد تحديد أبرز معايير التقويم، خرجت الّدراسة 2010

بنظام محمي ُيطمق  Blackboard بتوصية باستبدال نظام
ألنو يحقق جميع متطمبات الجامعة Desire2Learn  عميو

 .ويتفّوق عميو من حيث التكمفة المالية
سعت إلى االرتقاء بمستوى األداء  [44أما دراسة محمد ]     

المياري لطالب وطالبات الدراسات العميا من خالل إنتاج مقرر 
لتنمية الدافعية  Moodle إلكتروني باستخدام نظام إدارة التعّمم

( طالًبا وطالبة في الدراسات العميا ورفع 20لإلنجاز لدى )
ة مستوى تحصيميم األكاديمي. وتوّصمت نتائج مقياس الدافعي

لإلنجاز واالختبار الّتحصيمي إلى أن تحسين أساليب التدريس 
في الجامعات ودعميا بالمستحدثات التقنية، وتفعيل دور 
المقررات اإللكترونية وبيئات التعّمم اإللكتروني يساعد عمى نمو 
 .االتجاىات اإليجابية لمطالب نحو كّل ما يتعّمق بتقنيات الّتعميم

إدارة محتوى التعّمم اإللكتروني ب( دراسات تناولت نظام )
                                                 :""جسور

[ إلى مقارنة تقنية المدونات كأنظمة 45ىدفت دراسة الخميفة ]
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بديمة أو مساندة ألنظمة إدارة التعّمم بنظام إدارة التعّمم "جسور" 
مع الطمبة كبيئات تستخدم في نشر المقررات الدراسية والتواصل 

مع بيان خصائص ومميزات كلٍّ نظام واستخداميما في الّتعميم؛ 
إضافة إلى تشكيل إطار عام لممقارنة بين النظامين وتقييميما 
من واقع تجربة عممية في استخدام البيئتين لمدة ثالثة فصول 
دراسية في قسم تقنية المعمومات في شطر الّطالبات بجامعة 

نتائج الّدراسة تتمّثل في أن استحداث  الممك سعود. وكانت أبرز
المدونات ُيعد انفتاحًا أكبر عمى العالم الخارجي ألنيا تتميز 
بقابميتيا لمتطويع لخدمة األىداف المختمفة مثل استخداميا في 
الّتعميم، والنشر، وتكوين المجتمعات وغيرىا، إضافة إلى قابميتيا 

جود واجيات لالندماج مع تقنيات أخرى بكل سيولة بسبب و 
برمجية واضحة وقابمة لمتوّسع. لكّن الباحثة أكدت عمى صعوبة 
اختيار أحد النظامين، وأردفت أن ما يحدد مناسبة نظام ما ىي 
األىداف المرجو تحقيقيا من استخدامو ومدى مالئمتو 

 .لالحتياجات الفعمية لمعممية الّتعميمية
المعوقات [ دراسة بيدف الكشف عن 46وأجرى الجريوي ]     

التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس والّطالب في الجامعات 
السعودية عند استخدام نظام إدارة التعّمم "جسور". وُطبقت 

( 931عضو ىيئة تدريس، و) 58استبانة قياس المعوقات عمى 
طالبًا وطالبة؛ وأّكدت نتائج الّدراسة عمى أن أبرز المعوقات ىو 

عميم اإللكتروني ونظام جسور "عدم وجود برامج توعوية بالتّ 
خاصة"؛ وتمتيا: قمة البرامج التدريبية عمى توظيف واستخدام 
نظام "جسور"، وضعف الدعم الفني لمنظام، وبطء االتصال 
بشبكة اإلنترنت، وعدم جاىزية البنية التحتية الستخدام نظام 
إدارة التعّمم "جسور". كما أشارت النتائج إلى أن قصور الخدمات 

يقدميا نظام "جسور" تحديدًا، وما يفرضو استخدامو من التي 
أعباء عمى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة يعّدان من المعوقات 
التي تحول دون توظيفو في العممية الّتعميمية كونو أحد روافد 

 .الّتعميم اإللكتروني
[ عن مدى سيولة استخدام نظام 45وفي دراسة الخميفة ]     

من الّطالب الذين ُطبق  155ور" بالنسبة لـ إدارة التعّمم "جس

عمييم مقياسًا أسفرت نتائجو عن رضا الّطالب عن استخداميم 
نظام إدارة التعّمم "جسور" لسيولتو، ولكنيم ذكروا بعض 
الصعوبات التقنية والوظيفية التي تواجييم مثل خاصية البحث، 

 .وتحميل المادة العممية بيسر
[ فيدفت ىذه الّدراسة إلى التعرف 47أما دراسة حسين ]     

عمى اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود نحو 
استخدام نظام إدارة التعّمم "جسور". وُطبق مقياس الستطالع 

( عضو 90الرأي مكّون من ثالثة محاور عمى عينة قواميا )
ىيئة تدريس ببعض كميات الجامعات السعودية. وتوصمت 

ود اتجاىات إيجابية لدى أعضاء ىيئة التدريس الّدراسة إلى وج
بالجامعات السعودية بشكل عام، وحسب تخّصصاتيم اإلنسانية 
والعممية والصحية بشكل خاص نحو نظام إدارة التعّمم "جسور" 
رغم عدم تفعيل استخدامو بشكل كاف. وأظيرت عينة الّدراسة 
ة مدى حاجاتيم لمتدريب عمى استخدام النظام وبخاصة إدار 

  .محتوى التعّمم، ومشاركة الممفات، والمنتديات، وبنك األسئمة
 التعقيب عمى الّدراسات السابقة

 :باستعراض الّدراسات السابقة، يظير أن
قميمي ومحمي لتبّني نظم إدارة التعّمم . 1 ىناك اتجاه عالمي وا 

 .اإللكتروني باختالف أنواعيا في الّتعميم الجامعي
ات بين العديد من األنظمة سواء كانت قارنت معظم الّدراس. 2

 .مفتوحة أو مغمقة المصدر، أو عالمية أو محمية
أحد أطراف Moodle  معظم الّدراسات التي كان نظام. 3

المقارنة فييا، أظيرت تفوقو عمى غيره من األنظمة إلى في 
 ].42دراسة روبست ]

معظم الّدراسات كانت وصفية مقارنة ماعدا دراستي عاشور . 4
 .[، فكانتا تجريبية44[ ومحمد ]38]
اختمفت منيجية الّدراسات التي تناولت نظام "جسور" بين . 5

دراسة مقارنة، وأخرى تختّص بالمعوقات، وثالثة تركز عمى 
االتجاىات نحو استخدام النظام، ورابعة تبحث عن مدى سيولة 

 ."استخدام نظام "جسور
 دف، ــــــــ[ مع الّدراسة الحالية في الي46] اتفقت دراسة الجريوي. 6
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 .والمنيجية، والعينة المستيدفة
استفادت الّدراسة الحالية من الّدراسات السابقة في معرفة . 7

أسس تقويم نظم إدارة التعّمم عامة، وجسور خاصة؛ وتوظيف 
 .تمك األسس في بناء أدوات الّدراسة

ندرة  - الّدراسات السابقةبعد استعراض  -اتضح لمباحثتين . 8
الّدراسات التي تناولت نظام إدارة التعّمم جسور كنظام محّمي مما 

 .يجعل الّدراسة إضافة عممية جديدة
 فروض الّدراسة

اعتمادًا عمى مشكمة وأسئمة وأدبيات الّدراسة، يمكن صياغة 
 :الفروض اآلتية

ين ( ب0.05ت داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذا. 1
متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس بجامعة طيبة لنظام 
إدارة التعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة ُتعزى 

 .لمدرجة العممية
( بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق . 2

متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس بجامعة طيبة لنظام 
في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة ُتعزى  إدارة التعّمم "جسور"

 (.لمتخّصص )عممي/نظري
ال يوجد تفاعل بين الّدرجة العممية والتخّصص . 3

)عممي/نظري( بين متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس 

بجامعة طيبة لنظام إدارة التعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات 
 .التقنية المتاحة

( بين 0.05حصائية عند مستوى )ذات داللة إال توجد فروق . 4
متوسطات درجات طالبات جامعة طيبة لنظام إدارة التعّمم 
"جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة ُتعزى لمتخّصص 

 (.)عممي/نظري
 جراءات. الطريقة واإل4

 منهج الّدراسةأ. 
بما أن الّدراسة تيدف إلى تقويم نظام إدارة التعّمم "جسور"      

اإلمكانات المتاحة لعضوات ىيئة التدريس والّطالبات في ضوء 
لتفعيل استخدامو بفاعمية؛ فإن المنيج المناسب لذلك ىو المنيج 

 (.الوصفي )المسحي
 مجتمع وعينة الّدراسةب. 

يمثل المجتمع األصمي لمّدراسة الحالية جميع عضوات ىيئة 
التدريس ومن في حكميّن من محاضرات ومعيدات في جامعة 

( 725وشطرىا بالسالم. وبمغ إجمالي المجتمع األصمي ) طيبة
( عضوة ىيئة تدريس بنسبة 234عضوة؛ شّكمت عينة الّدراسة )

%( من المجتمع األصمي في الكميات العممية والنظرية. 32.28)
والجدول التالي يبّين توزيع عينة الّدراسة حسب التخّصص 

 :)عممي ونظري( والّدرجة العممية
 1جدول 

 وصف عينة عضوات هيئة التدريس تبعًا لمتغّيري التخّصص والّدرجة العممية
 اإلجمالي 119 = الكميات العممية ن 115 = الكميات النظرية ن الّدرجة العممية

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 %8. 6 16 %5. 62 10 %5. 37 6 أستاذ دكتور
 %1. 11 26 %08. 73 19 %92. 26 7 أستاذ مشارك
 %53 124 %39. 48 60 %61. 51 64 أستاذ مساعد
 %2. 13 31 %48. 35 11 %52. 64 20 محاضر
 %8. 15 37 %35. 51 19 %65. 48 18 معيد

 %100 119 115 اإلجمالي
234 

 جميع الّدراسة ليذه أيضاً  األصمي المجتمع يمثل كما     
 ما كمية( 25) تضم والتي المنورة بالمدينة طيبة جامعة طالبات

 الجامعة مقرّ  في االستبانة تطبيق واقتصر. ونظرية عممية بين

 بمغ حيث المحافظات؛ في فروعيا دون بالسالم وشطرىا الرئيس
 استبانة( 5000) عدد وُوزع. طالبة( 5141) الّطالبات عدد
 األصمي عـــــــــالمجتم من(  %98 ) نسبتو ماب أي ،الّطالبات عمى
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 .أشير 5 طوال التطبيق واستمر. شخصية بصفة
( 3320) البيانات والمكتممة المستردة االستبانات عدد وبمغ     
 وفيما. األصمي المجتمع من%( 64.58) بنسبة أي استبانة

 تحميل خالل من الّدراسة عينة يصف والذي( 1) رقم جدول يأتي
 حسب توزيعيا فييا يظير الّطالبات استبانة في األولية البيانات
 (:ونظري عممي) التخّصص متغّير

 2 جدول
 التخّصص لمتغّير تبعاً  الّطالبات عينة وصف

 %  المجموع المئوية النسبة العدد عينة الّدراسة م
 (3320) %7. 40 1350 طالبات الكميات العممية  .1

 %3. 59 1970 طالبات الكميات النظرية  .2 58%. 64
 أداة الّدراسةج. 

 :استبانتّي عضوات ىيئة التدريس والّطالبات
اسُتخدمت استبانتين من إعداد الباحثتين لجمع البيانات      

إحداىما موجية لعضوات ىيئة التدريس، واألخرى موجية 
لمطالبات، حيث تماثمت محاورىما واختمفت عدد البنود فقط بناء 
عمى وظيفة المستجيب )عضوة ىيئة تدريس أو طالبة( وتيدفان 

تفعيل استخدام  إلى التعّرف عمى أبرز المعوقات التي تحول دون
أعضاء ىيئة التدريس والّطالبات لنظام إدارة التعّمم "جسور" 
بجامعة طيبة. وبعد تحديد مشكمة الّدراسة، وبالرجوع إلى 

وبعض  [47[؛ وحسين، ]46الجريوي، ]األدبيات العربية 
 Bradford et al. [2]; Ellis, [36]الّدراسات األجنبية

Berking & Gallagher, [32]  صياغة عبارات أمكن
االستبانتين والتي تصف اإلمكانات المتاحة لنظام إدارة التعّمم 
"جسور"، حيث ُقّسمت كلٌّ منيما إلى خمسة محاور رئيسة ىي: 

( الجوانب 2( الجوانب اإلدارية؛ )1اإلمكانات المتعمقة بـ )
( الطالب. 5( أستاذ المقرر؛ )4( المحتوى الّتعميمي )3التقنية؛ )

( عبارة، وزعت 65انة عضوات ىيئة التدريس )وتضمنت استب
عمى المحاور الفرعية السابقة. كما وتضمنت استبانة الّطالبات 

( عبارة وزعت أيضًا عمى المحاور الفرعية الخمسة. 40)
واسُتخدم مقياس ليكرت الخماسي لحصر مقدار تحقق تمك 

لية اإلمكانات في نظام إدارة التعّمم "جسور" متدرجًا بالصورة التا
)كبيرة، متوسطة، ال أعمم، صغيرة، منعدمة(؛ وأدرجت الباحثتان 
االستجابة )ال أعمم( في االستبانتين قصديًا؛ ألن استخدام نظام 

 إدارة التعّمم "جسور" من قبل أفراد العينة ال يعني بالضرورة 

 .معرفتيّن بكّل خصائص النظام ومميزاتو
بالبيانات األولية التي كما تصّدر الفقرات جزٌء خاص      

تنحصر في التخّصص، وثالثة أسئمة: أوليا يستطمع عدد 
المقررات اإللكترونية التي سبق تدريسيا بالنسبة )لمعضوات( أو 
دراستيا بالنسبة )لمطالبات(؛ وثانييا يتعمق بمدى تأييد استخدام 

؛ وثالثيا متعمق ]ال[و ]نعم[ نظام "جسور" وتنحصر إجابتو بين
و، ويتطمب ذكر أسباب عدم التأييد في حالة اختيار بما قبم
 ].ال[ اإلجابة

 صدق االستبانة
ُعرضت  Content Validity الستخراج صدق المحكمين     

( من أعضاء وعضوات 9استبانة عضوات ىيئة التدريس عمى )
ىيئة تدريس من الكميات التالية: عموم وىندسة الحاسبات، 

إلنسانية، لمحكم عمى سالمة فقرات والتربية، واآلداب والعموم ا
األداة من حيث الصياغة المغوية، ومدى انتماء العبارات 
لممحاور، والتعديل، أو الحذف واإلضافة. واستنادًا عمى أراء 
المحكمين واقتراحاتيم، اخِتيرت الفقرات التي أجمع سبعة 

%( 78محكمين فأكثر عمى انتمائيا لممحور أي ما نسبتو )
ِصيغت التعديالت المغوية الالزمة حتى خرجت  تقريبًا، ثم

استبانة عضوات ىيئة التدريس بصورتيا الحالية، وبمغ مجموع 
( عبارة تندرج تحت المحاور الخمسة الرئيسة. 65فقراتيا )

واستنادًا عمى االستبانة األساسية بمحاورىا، ُعّدلت استبانة 
ىو متاح  الّطالبات، وحذفت جميع الفقرات التي ال تتفق مع ما

لين استخدامو من نظام إدارة التعّمم "جسور"، وبمغ مجموع فقرات 
 .( محاور رئيسة5( عبارة مضمنة تحت )40استبانة الّطالبات )
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وُطبقت استبانة الّطالبات عمى عّينة مصغرة جدًا بمغت       
( طالبة فقط الكتشاف أي صعوبات لغوية. وبعد فحص 11)

جراء بعض ال تعديالت لبعض العبارات خاصة االستجابات، وا 
تمك التي تختّص بالجوانب التقنية، أمكن لمباحثتين الخروج 
بالنسخة النيائية من االستبانتين والتي ُطبقت بصورتيا المبدئية 

( 171( عضوة ىيئة تدريس و)18عمى عّينة تقنين مكونة من )
طالبة من تخّصصات مختمفة، وذلك لحساب صدق وثبات 

 .األداة
لحساب صدق مفردات االستبانتين، اسُتخدم معامل و      

 Corrected Item-Total Correlationاالرتباط المصحح
بين الفقرة والّدرجة الكمية لالستبانة. وأسفر ت نتائج التحميل أن 
كل عبارة من عبارات استبانة عضوات ىيئة التدريس والّطالبات 

ية لالستبانة حيث ترتبط ارتباطًا موجبًا وقويًا مع الّدرجة الكم

تراوحت قيم معامل االرتباط الستبانة عضوات ىيئة التدريس بين 
اوحت قيم معامل (، أما استبانة الطالبات فتر 0.213-0.882)

( 5، 4(. وأظيرت العبارات )0.671-0.377االرتباط بين )
( في الثانية 23، 6، 5، 4، 3في االستبانة األولى والعبارات )

 .ارتباطًا ضعيفاً 
 بات االستبانةث

( 18 بعد تطبيق االستبانتين عمى عّينة بمغ عددىا )ن =      
( طالبة من تخّصصات 171 = من عضوات ىيئة التدريس و)ن

 Reliabilityمختمفة، ُحسب معامل ثبات مفردات المقياس

Coefficient باستخدام ألفا كرونباخ Cronbach’s Alpha ؛
 االستبانتين قيمًا مقبولة. وأعطت قيمة معامالت الثبات لمحاور

 (.3الجدول رقم ) كما ىو موضح في

 3 جدول
 قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبانتين بمحاورهما

 171استبانة الّطالبات ن=  18استبانة العضوات ن=  محاور االستبانة
 معامل ألفا لالستبانة ألفا لممحورمعامل  لالستبانة معامل ألفا  لممحور معامل ألفا

 93. 0 52. 0 98. 0 90. 0 المحور األول: الجوانب اإلدارية
 82. 0 94. 0 المحور الثاني: الجوانب التقنية
 80. 0 93. 0 المحور الثالث: المحتوى الّتعميمي
 78. 0 93. 0 المحور الرابع: أستاذ المقرر
 85. 0 95. 0 المحور الخامس: الطالب

 ومناقشتهانتائج ال .5
ىدفت الّدراسة الحالية إلى التعّرف عمى تقويم نظام إدارة      

التعّمم "جسور" في جامعة طيبة لمعرفة أبرز جوانب القصور في 
 .استخدامو من قبل عضوات ىيئة التدريس والّطالبات

 :استعراض وتفسير نتائج السؤال األول
لإلجابة عن السؤال: "ما واقع استخدام عضوات ىيئة التدريس 
والّطالبات في جامعة طيبة لنظام إدارة التعّمم "جسور"؟ 
اسُتخدمت النسب والتكرارات لإلجابة عن األسئمة الثالثة التي 
تصّدرت االستبانتين والتي استطمعت أراء العينة حول عدد 

يا بالنسبة )لمعضوات( أو المقررات اإللكترونية التي سبق تدريس
دراستيا بالنسبة )لمطالبات(؛ ومدى تأييد العينة الستخدام نظام 

 "جسور"، مع ذكر أسباب عدم التأييد في حالة اختيار اإلجابة
 ].ال[

(، تباين استجابة عضوات 4يتضح من نتائج جدول رقم )     
ىيئة التدريس عند استطالع آرائين حول عدد المقررات 

نية التي ُقمن بتدريسيا باستخدام نظام "جسور". فأشارت اإللكترو 
نتائج استجابتيّن عمى الخيار األول حول "عدم استخداميّن 
"جسور" في تدريسيّن أن العضوات الالتي عمى درجة "أستاذ 

( ويمكن أن يرجع 45.7مساعد" مّثمن النسبة األعمى فبمغت )
س بالجامعة ذلك إلى أن أغمب العينة من عضوات ىيئة التدري

 .يشغمن ىذه الّدرجة
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 4جدول 
 النسب والتكرارات لواقع تدريس عضوات هيئة التدريس من خالل نظام "جسور"

تدريس مقررات 
 إلكترونية

لم أدّرس أي مقرر من  الّدرجة العممية
 خالل جسور

مقررات  3-1دّرست من 
 خالل جسور

 3دّرست أكثر من 
 مقررات خالل جسور

 اإلجمالي

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %8. 6 16 %0 0 %8. 6 8 %6. 7 8 أستاذ دكتور الّدرجة العممية

 %1. 11 26 %1. 9 1 %4. 14 17 %6. 7 8 أستاذ مشارك
 %53 124 %5. 45 5 %2. 60 71 %7. 45 48 أستاذ مساعد
 %3. 13 31 %2. 27 3 %5. 8) 10 %2. 17 18 محاضر
 %8. 15 37 %2. 18 2 %1. 10 12 %9. 21 23 معيد

 %100 234 %7. 4 11 %4. 50 118 %9. 44 105 اإلجمالي
 %1. 49 115 %5. 54 6 %5. 52 62 %4. 51 54 عممي التخّصص

 %9. 50 119 %5. 45 5 %5. 47 56 %6. 48 51 نظري
 %100 234 %7. 4 11 %4. 50 118 %9. 44 105 اإلجمالي

( أن ىناك تقاربًا بين نسب من لم 4كما يتبّين من جدول )     
يستخدمن نظام "جسور" في التدريس حسب متغير التخّصص 
)عممي ونظري(، ويمكن أن يرجع تفسير ىذه النتيجة إلى أن 

في  التخّصص بحّد ذاتو لم يشّكل فرقًا في توظيف نظام "جسور"
التدريس، بل ىناك محددات أخرى توجو العضوات نحو تفعيمو 

 .في العممية الّتعميمية
وتشابيت نتيجة استجابات عضوات ىيئة التدريس عمى      

الخيارين الثاني والثالث المتعمقة بعدد المقررات اإللكترونية التي 
( 3( أو أكثر من )3-1سبق تدريسيا والتي تتراوح "ما بين )

مع نتيجة استجابتيّن عمى الخيار األول، بل وتعّضدىا،  مقررات"
حيث مّثمت من ىّن عمى درجة "أستاذ مساعد" أيضًا النسبة 

( عمى التوالي، وكذلك فيما 45.5)( و60.2األعمى فبمغت )
يخّص نتيجة استخدام نظام "جسور" في التدريس حسب 

التخّصص تقاربت النسب ولم تشّكل أيضًا أي فرق واضح في 
 .الستجابة عمى الخيارين الثاني والثالثا

( أيضًا، يتضح الفرق 4ولكن بالنظر إلى جدول رقم )     
( مقررًا إلكترونيًا وبين من 3-1الكبير بين من ُقمن بتدريس )

(، 50.4) ( مقررات حيث بمغت نسبة األول3دّرسن أكثر من )
 (، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن تفعيل4.7) وبمغت نسبة الثاني

 3نظام "جسور" في التدريس في جامعة طيبة لم يتجاوز 
مقررات في أي تخّصص بسبب المشكالت التي تصاحب 
توظيفو بطريقة فّعالة مثل إعادة تصميم المقررات، أو جاىزية 
البنية التحتية، أو بسبب عنصر التدريب عمى االستخدام األمثل 

أو بسبب لكّل مميزات النظام، وحرفية التعامل مع مشكالتو، 
معيقات أخرى حّدت من عدد المقررات اإللكترونية المقدمة من 

 ".خالل نظام "جسور
 5جدول 

 النسب والتكرارات لواقع دراسة الّطالبات من خالل نظام "جسور"
لم أدرس أي مقرر من  دراسة مقررات إلكترونية

 خالل جسور
مقررات  3-1درست من 

 خالل جسور
مقررات  3درست أكثر من 

 خالل جسور
 اإلجمالي

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
 %7. 40 1350 %1. 42 184 %4. 41 681 %2. 39 485 عممي التخّصص

 %3. 59 1970 %9. 57 253 %6. 58 964 %8. 60 753 نظري
 %100 3320 %2. 13 437 %5. 49 1645 %3. 37 1238 اإلجمالي

( تباين استجابة الطالبات 5يظير من نتائج جدول رقم )     
عند استطالع آرائين حول عدد المقررات اإللكترونية التي ُقمن 

بدراستيا باستخدام نظام "جسور". وأظيرت نتائج استجابتيّن 
عمى الخيار األول لمسؤال االستياللي األول حول "عدم 
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دراستيّن" من خالل استخدام نظام "جسور" أن الطالبات في 
( 60.8) التخّصصات النظرية مّثمن النسبة األعمى حيث بمغت

( في التخّصصات العممية؛ ولعّل السبب في ذلك 39.2) مقابل
يرجع إلى أن التخّصصات العممية باختالف كمياتيا كانت سّباقة 

تواصل، ويؤكد ذلك في استخدام نظام "جسور" في التدريس وال
تكريم الكميات العممية عامة وبعض منسوباتيا خاصة في 
ميرجان الّتعميم اإللكتروني األول الذي أقيم بجامعة طيبة في 

ىـ وذلك تقديرًا لمشاركاتين في تفعيل نظام 25/5/1432
 ."جسور" في التدريس في جامعة طيبة

سن ( أيضًا أن نسب من درَ 5ويتضح من الجدول رقم )     
 ( بمغت3-1عددًا من المقررات اإللكترونية والتي تتراوح ما بين )

 ( مقررات بمغت3( ومن دَرسن أكثر من )58.6)( و41.4)
( حسب التخّصص وىي نسب تشّكل فرقًا 57.9)( و42.1)

بسيطًا في االستجابة عمى الخيارين الثاني والثالث لمسؤال 
ذاتو، يتضح الفرق االستياللي األول. ولكن بالنظر إلى الجدول 

( مقررًا وبين من دَرسن أكثر 3-1الكبير بين من دَرسن من )
(، وبمغت نسبة 49.5) ( مقررات حيث بمغت نسبة األول3من )

(، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن تفعيل نظام 13.2) الثاني
"جسور" في التدريس في جامعة طيبة ما زال يخطو خطواتو 

ررات بشكل إلكتروني، وأنو األولى بحيث لم تصمم أغمب المق
ميما بمغ عدد المقررات في أي تخصص ألي قسم، فيو لم 

( حيث 3مقررات، وىو ما تؤكده نتائج الجدول رقم ) 3يتجاوز 
(، 50.4) ( مقررًا إلكترونياً 3-1بمغت نسبة من ُقمن بتدريس )

 (.4.7) ( مقررات3وبمغت نسبة ومن دَرسن أكثر من )
آلتي، والذي يجيب عن السؤال الثاني ( ا6أما جدول رقم )     

من األسئمة االستياللية المتعمق "بتأييد استخدام نظام جسور في 
التدريس من عدمو"، فإن نتائجو تؤكد أن المؤيدات وغير 
المؤيدات الستخدام نظام "جسور" كّن عمى ذات الّدرجة؛ ولكن 

( 50.3) ( مقابل60فاقت نسبة غير المؤيدات فبمغت )
. وشّكل التأييد من عدمو تقاربًا في النسب بالنسبة لممؤيدات

لمتخّصص )عممي ونظري(، ويمكن تفسير ىذه النتيجة اعتمادًا 
عمى أن أغمب عينة عضوات ىيئة التدريس يشغمن درجة أستاذ 

( الذي يصف عينة 1مساعد، وىو ما أّكدتو نتائج جدول رقم )
 .الّدراسة

 6دول ج
 النسب والتكرارات لمدى تأييد عضوات هيئة التدريس استخدام نظام "جسور"

ويعزى عدم تأييد عضوات ىيئة التدريس الستخدام نظام "جسور" 
في التدريس إلى أسباب ذكرنيا في استجابتيّن عمى السؤال 

 :الثالث، يمكن إيجازىا في التالي
المتعمقة باستخدام نظام "جسور" في كثرة المشكالت التقنية . 1

 التدريس سواء ما يختّص بتسجيل الدخول، أو استعراض

 .المحتوى، أو بسبب إغالقات النظام المفاجئة والمتكررة
عدم مالئمة نظام "جسور" في تدريس التخّصصات التطبيقية . 2

 .التي تستدعي االحتكاك المباشر بأستاذ المقرر
طالبات عمى كيفية استخدام نظام ضعف تدريب العضوات وال. 3

 ."جسور" والتعامل مع مشكالتو المفاجئة

تأييد استخدام نظام 
 جسور

 اإلجمالي ال أؤيد استخدامه نعم أؤيد استخدامه الّدرجة العممية
 % التكرار % التكرار % التكرار

 %8. 6 16 %2. 6 4 %1. 7 12 أستاذ دكتور الّدرجة العممية
 %1. 11 26 %3. 12 8 %6. 10 18 مشاركأستاذ 

 %53 124 %60 39 %3. 50 85 أستاذ مساعد
 %3. 13 31 %7. 7 5 %4. 15 26 محاضر
 %8. 15 37 %8. 13 9 %6. 16 28 معيد

 %100 234 %8. 27 65 %2. 72 169 اإلجمالي
 %1. 49 115 %5. 58 38 %9. 47 81 عممي التخّصص

 %9. 50 119 %5. 41 27 %1. 52 88 نظري
 %100 234 %8. 27 65 %2. 72 169 اإلجمالي
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يستدعي االستخدام الفّعال لنظام "جسور" في التدريس إعادة . 4
تصميم المقررات بشكل إلكتروني وىو ما يتطّمب جيدًا وخبرة من 

 عضوات ىيئة التدريس، وكذلك توفر قوى بشرية مدّربة عمى 

 .لكترونيالتصميم واإلنتاج اإل
عدم تفعيل معظم خصائص نظام "جسور" في التدريس، يقمل . 5

.من إقبال عضوات ىيئة التدريس عمى استخدامو
 7جدول 

 النسب والتكرارات لمدى تأييد الطالبات استخدام نظام "جسور"
 اإلجمالي استخدامهال أؤيد  نعم أؤيد استخدامه تأييد استخدام نظام جسور

 % التكرار % التكرار % التكرار
 %7. 40 1350 %5. 42 637 %2. 39 713 عممي التخّصص

 %3. 59 1970 %5. 57 862 %8. 60 1108 نظري
 %100 3320 %2. 45 1499 %8. 54 1821 اإلجمالي

يجيب عن السؤال ( والذي 7كما يتبّين من الجدول رقم )     
الثاني من األسئمة االستياللية المتعمق "بتأييد استخدام نظام 
"جسور" في الّدراسة من عدمو" تبعًا لمتخّصص أن ىناك فرقًا في 
استجابات الطالبات نحو تأييد استخدامو لصالح التخّصصات 

( لمتخّصصات العممية. 39.2) ( مقابل60.8) النظرية بنسبة
إلى قمة المقررات اإللكترونية في  ويمكن أن يرجع ذلك

التخّصصات النظرية والمقدمة عبر نظام "جسور"، وىذا ما 
( التي أشارت إلى ارتفاع نسبة من لم 5تؤكده نتائج جدول )

يستخدمن النظام من التخّصصات النظرية، وبالتالي، قابل ذلك 
رغبتيّن في تجربتو مما رفع نسبة تأييدىّن الستخدامو في 

. أما التخّصصات العممية، فيبدو أنيا حكمت عمى الّدراسة
النظام من واقع تجربتو، وىو أيضًا ما أكدت عميو نتائج جدول 

( فظير أيضًا ذلك عمى شكل تدني نسبة تأييد استخدام 5)
"جسور" بين طالبات التخّصصات العممية. وتشير نتائج الجدول 

ات وغير أيضًا إلى أن ىناك تقاربًا واضحًا بين نسب المؤيد
المؤيدات من الطالبات في كّل تخّصص عمى حده، ويمكن أن 
يرجع ذلك إلى الفروق الفردية في االتجاه نحو استخدام نظام 

 ."جسور" في الّدراسة
ويعزى عدم تأييد الطالبات الستخدام نظام "جسور" في      

الّدراسة إلى أسباب ذكرنيا في استجابتيّن عمى السؤال الثالث، 
 :جازىا في التالييمكن إي

يحول عدم توفر خدمة اإلنترنت بشكٍل دائم دون استخدام . 1
 .الطالبات نظام "جسور" في الّدراسة

يشّكل استخدام الطالبات نظام "جسور" في الّدراسة عبئًا عمى . 2
وقت الطالبات وظروفيّن االجتماعية مما يتسبب في عزوفيّن 

  .عن استخدامو
عينة الّدراسة حول عدم تأييد استخدام ومن خالل استجابات . 3

نظام "جسور"، لوحظ اتفاق الطالبات مع عضوات ىيئة التدريس 
في أن ضعف عنصر التدريب عمى االستخدام الفّعال لمنظام 

 .يعتبر من أبرز المعوقات
كما تتفق الطالبات وعضوات ىيئة التدريس أيضًا في أن . 4

ور" يكُمن في قصور أحد أسباب عدم تأييد استخدام نظام "جس
 .الدعم الفني والتقني لمنظام

تجد بعض الطالبات أن الّتعميم الصّفي المباشر أكثر جدوى . 5
وفائدة حيث يسيل التفاعل والتواصل مع أستاذ المقرر فيما 
يخّص المادة العممية بكل ما يتبعيا من ميام، وواجبات، 

 .واختبارات، وتغذية راجعة
 :لسؤال الثاني والثالثاستعراض وتفسير نتائج ا

 :ولإلجابة عن سؤال الّدراسة األول، ِصيغ الفرضين اآلتيين
( بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق . 1

متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس بجامعة طيبة لنظام 
إدارة التعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة ُتعزى 

 .العمميةلمدرجة 
( بين 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق . 2

متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس بجامعة طيبة لنظام 
 إدارة التعّمم "جسور" في ضوء اإلمكانات التقنية المتاحة ُتعزى
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 (.لمتخّصص )عممي/نظري
والختبار صحة الفرضين اسُتخدم اختبار تحميل التباين      
لحساب الفرق بين  Two-way ANOVA االتجاه ثنائي

متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس نحو اإلمكانات 
المتاحة الستخدام نظام "جسور" فيما يتعمق بالجوانب: اإلدارية، 

والتقنية، والمحتوى الّتعميمي، وأستاذ المقرر، والطالب تبعًا 
 لمدرجة العممية، والتخّصص. واستخدم اإلحصاء الوصفي

Cross-tabulation  إليجاد المتوسطات واالنحرافات المعيارية
 :( يشير إلى أبرز النتائج8تبعًا لمتغّيري الّدراسة، وجدول رقم )

 8جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرّي الّدرجة العممية والتخّصص لعضوات هيئة التدريس

اإلمكانات 
 المتاحة

 الّدرجة العممية التخّصص
 معيد محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ دكتور

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
الجوانب 
 اإلدارية

 65. 5 42. 40 25. 6 63. 41 05. 6 98. 38 95. 5 84. 39 99. 7 50. 38 عممي
 29. 5 50. 38 91. 5 85. 38 90. 6 55. 35 12. 9 71. 39 97. 4 17. 38 نظري

الجوانب 
 التقنية

 78. 9 05. 66 99. 10 55. 62 42. 9 67. 63 25. 14 68. 64 88. 11 90. 56 عممي
 40. 7 78. 62 99. 10 20. 62 50. 9 41. 60 60. 15 00. 63 81. 13 50. 68 نظري

المحتوى 
 الّتعميمي

 64. 6 05. 43 10. 8 27. 41 93. 6 47. 44 95. 7 16. 47 50. 9 00. 40 عممي
 23. 7 61. 42 92. 8 75. 41 18. 8 70. 40 31. 14 71. 40 27. 9 50. 44 نظري

 69. 8 26. 57 52. 10 73. 55 25. 9 07. 56 92. 9 26. 60 16. 13 10. 52 عممي أستاذ المقرر
 65. 8 33. 57 63. 10 05. 56 34. 10 58. 52 30. 8 43. 60 79 .12 33. 58 نظري

 34. 8 42. 49 18. 9 82. 48 28. 9 75. 49 56. 9 42. 54 83. 10 70. 44 عممي الطالب
 25. 7 44. 50 69. 9 35. 50 50. 7 45. 46 47. 13 29. 48 72. 9 00. 48 نظري

االستبانة 
 كاممة

. 232 عممي
20 

48 .63 266 .
37 

43 .25 252 .
93 

35 .54 250 .
00 

40 .24 256 .
21 

35 .99 

. 257 نظري
50 

46 .69 252 .
14 

55 .71 235 .
69 

37 .36 249 .
20 

41 .29 251 .
67 

32 .09 

(؛ التخّصصات النظرية: ن= 119التخّصصات العممية: ن= )
(115.) 

االعتدالي لبيانات العّينة، حيث بمغ وبعد التأكد من التوزيع      
( عضوة ىيئة تدريس وىو يعتبر كافيًا ليحقق 234حجم العّينة )

شرط التوزيع االعتدالي، جرى التحقق من القيم المتطرفة فطبق 
وىو أحد االختبارات اإلحصائية الوصفية التي  Explore اختبار

% من 5تقوم بحساب قيمة متوسط حسابي جديدة بعد حذف 
أعمى وأدنى الحاالت، وبعد تطبيق االختبار اإلحصائي، اتضح 
أن قيمتّي الوسط الحسابي المحسوبة لكامل درجات االستبانة 

فيما يتعمق  Trimmed Mean %5 والوسط الجديد المحسوب
بالّدرجة العممية، والتخّصص كانت قيمًا متقاربة إلى حدٍّ كبير 

 .م اإلحصائيمما يدّل عمى صالحية البيانات لالستخدا

 وأظيرت النتائج األولية الختبار تحميل التباين ثنائي االتجاه     
Two-way ANOVA أن مستوى الداللة في اختبار ليفنز 

Levene's Test of Equality of Error Variances  غير
( مما يؤكد تجانس التباين في العّينة 0.05دالة عند مستوى )

تبانة كاممة، كما أنو يعطي مؤشرًا بالنسبة لممحاور الخمسة واالس
  .إيجابيًا إلمكانية استخدام اختبار تحميل التباين ثنائي االتجاه

( لتحميل التباين ثنائي االتجاه، 9وبالّنظر إلى الجدول رقم )     
يظير أن قيمة )ف( لجميع جوانب اإلمكانات المتاحة لعضوات 

، والتقنية، ىيئة التدريس الستخدام نظام "جسور": اإلدارية
وكذلك لالستبانة  - والمحتوى الّتعميمي، وأستاذ المقرر، والطالب

 كاممة، لم ُتظير أي فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( تبعًا لمدرجة العممية أو لمتخّصص )عممي/نظري(؛ 0.05)
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 .بالدرجة العممية أو بالتخصص( سواء فيما ىو متعمق 9)ويظير ذلك من تقارب قيم المتوسطات الحسابية في جدول رقم 
 9 جدول 

 لإلمكانات المتاحة من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس Way ANOVA-2تحميل التباين الثنائي 

 صيغ المستقمين، الّدراسة متغيريّ  بين التفاعل وإليجاد     
 والتخّصص العممية الّدرجة بين تفاعل يوجد ال: "التالي الفرض

 وبين طيبة بجامعة التدريس ىيئة لعضوات( نظري/عممي)
 والختبار". جسور نظام الستخدام المتاحة التقنية اإلمكانات

 التباين تحميل اختبار نتائج تفسير اسُتكمل الفرض ىذا صحة
 التفاعالت يخّص  فيما Two-way ANOVA االتجاه ثنائي

( 10) رقم الجدول من ويظير. المستقّمين المتغيرين بين الثنائية
 في والتخّصص العممية الّدرجة تفاعل عن الناتجة( ف) قيمة أن

 التدريس ىيئة لعضوات المتاحة اإلمكانات جوانب جميع
 مستوى عند إحصائياً  دالة غير - "جسور" نظام الستخدام

 (.9) رقم جدول لنتائج مؤكدة النتيجة وىذه ،(0.05)

 11 جدول
 التدريس هيئة لعضوات والتخّصص العممية الّدرجة متغيريّ  بين التفاعل إليجاد  Way ANOVA-2 الثنائي التباين تحميل

( 9) جدولي نتائج أظيرتو ما( 7) جدول نتائج وتدعم     
 إدارة نظام الستخدام المؤيدات غير نسبة فاقت حيث( 10)و

 في لمقصور أن ويبدو لو، المؤيدات نسبة" جسور" التعّمم
 والمحتوى والتقنية، اإلدارية، الخدمات من المتاحة اإلمكانات

 عزوف في كبيراً  دوراً  والطالب المقرر، وأستاذ الّتعميمي،
 ىذه ترجع أن ويمكن. استخدامو نحو التدريس ىيئة عضوات
 درجاتينّ  باختالف التدريس ىيئة عضوات اتفاق إلى النتيجة
 عند لينّ  المتاحة الخدمات نوعية حول وتخصصاتينّ  العممية

اإلمكانات المتاحة لنظام 
 "جسور"

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة "ف" متوسط المربعات
 الداللة

معامل إيتا 
 تربيع

 035. 0 087. 0 058. 2 59. 83 4 38. 334 الّدرجة العممية الجوانب اإلدارية
 011. 0 119. 0 45. 2 57. 99 1 57. 99 التخّصص

 008. 0 778. 0 443. 0 24. 48 4 94. 192 الّدرجة العممية الجوانب التقنية
 001 .0 736. 0 114. 0 39. 12 1 39. 12 التخّصص

 005. 0 887. 0 286. 0 50. 18 4 00. 74 الّدرجة العممية المحتوى الّتعميمي
 003. 0 415. 0 668. 0 26. 43 1 26. 43 التخّصص

 034. 0 103. 0 951. 1 54. 193 4 18. 774 الّدرجة العممية أستاذ المقرر
 018. 0 701. 0 148. 0 67. 14 1 67. 14 التخّصص

 019. 0 355. 0 105. 1 14. 87 4 55. 348 العمميةالّدرجة  الطالب
 001. 0 641. 0 218. 0 21. 17 1 21. 17 التخّصص

 017. 0 427. 0 966. 0 90. 1450 4 59. 5803 الّدرجة العممية االستبانة كاممة
 021. 0 307. 0 210. 1 34. 178 1 34. 178 التخّصص

اإلمكانات المتاحة لنظام 
 "جسور"

درجات  مجموع المربعات التباين مصدر
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة "ف"

 76. 0 472. 0 18. 19 4 70. 76 التخّصص الّدرجة العممية  الجوانب اإلدارية
 134. 0 777. 1 62. 193 4 49. 777 التخّصص الّدرجة العممية  الجوانب التقنية
 176. 0 598. 1 48. 103 4 92. 413 التخّصص الّدرجة العممية  المحتوى الّتعميمي
 395. 0 026. 1 77. 101 4 07. 407 التخّصص الّدرجة العممية  أستاذ المقرر
 264. 0 318. 1 88. 103 4 53. 415 التخّصص الّدرجة العممية  الطالب

 307. 0 210. 1 45. 1816 4 81. 7265 التخّصص الّدرجة العممية  االستبانة كاممة
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 باسم الدخول إمكانية" مثل" جسور" التعّمم إدارة نظام استخدام
 ،"لمطالب المقرر أستاذ تسجيل"و ،"مرور وكممة مستخدم

" العربية لمغة النظام دعم"و" الممفات إرسال تبادل إمكانية"و
 إمكانية" إلى إضافة" الرئيس الخادم عمى المقرر رفع إمكانية"و

 الطالب أعمال استعراض"و" الموضوعية االختبارات تصميم
 ."الفصمية
 أن يظير أنو إال السابقة، الخدمات إتاحة من وبالرغم     

 الضرورية الخدمات بعض توفر في قصوراً  لمسن العضوات
 المقررات إدارة نجاح وجودىا يستدعي والتي لينّ  المتاحة

 أو تسجيل" ،"النظام من الطالب حذف: "مثل اإللكترونية
 من االجتماعات نظام توفير"و" المقرر من ذاتياً  الطالب انسحاب
 سبورة توفير"و "Bulletin Board اإلخبارية الموحة خالل

 داخل البحث إمكانية" وكذلك "White Board إلكترونية
 استخدام في رغبتينّ  مع ،"معمومات أي عن اإللكتروني المحتوى

 Timed Onlineالمباشر الخط عمى الفورية االختبارات"

Quizzes، بنظاميّ  تتمتع أن عمى األسئمة بنوك خدمة وتفعيل 
 .المقرر أستاذ سوى عمييا يطمع ال بحيث والحماية الخصوصية

 السؤال عمى استجابتينّ  في أشرن العضوات أن كما     
 والدعم المتابعة ضعف أن إلى لمنظام تأييدىنّ  بمدى المتعمق
 تعثر إلى يؤدي الجامعة نطاق خارج أو داخل سواء لمنظام الفني
 أو بأكممو، المقرر رفع النظام يرفض كأن الّتعميمية العممية
 رفع قبل النظام ُيغمق أو االختبار، انتياء قبل االتصال ينقطع
 ذات ممفات الستقبال رفضو أو لواجباتيّن، الطالبات جميع

 نظام ضعف من معاناتينّ  إلى إضافة مختمفة، امتدادات
 فصل بداية كلّ  مقرراتينّ  رفع إلى العضوات تضطر إذ األرشفة
 الّدراسة نتيجة اتفاق ويظير. عميينّ  عبئاً  يشكل مما جديد دراسي
[ 45] والخميفة[ 46] الجريوي دراستيّ  إلية توّصمت ما مع الحالية
 التعّمم إدارة نظام استخدام معوقات من أن إلى أشارا حيث

 بالشبكة، االتصال وانقطاع الفني، الدعم ضعف ىو" جسور"
. تقنية صعوبات وجود إلى أدت التي التحتية البنية جاىزية وعدم
 المعوقات تتصّدر التقنية المشكالت بأن القول إجماالً  ويمكن
 .بكفاءة النظام استخدام تفعيل دون تحول التي

 يرجع أيضاً  النتيجة ىذه في األسباب وأبرز أىم أحد ولعلّ       
 الّتعميم عمادة وتقدميا عمييا تشرف التي التدريب برامج قمة إلى
-"جسور" التعّمم إدارة نظام عن األول المسؤول وىي - بعد عن
 قصور من المختمفة بأقساميا الكميات تعاني زالت ما حيث

 العممية درجاتينّ  باختالف لعضواتيا التدريب عنصر
 لمباشرة الالزمة لمميارات امتالكينّ  عمى يؤثر مما وتخصصاتينّ 

 أيضاً  أكّدت كما". جسور" التعّمم إدارة نظام باستخدام التدريس
 ضرورة عمى نتائجيما في[ 45] والخميفة[ 46] الجريوي دراستيّ 
 تيدف التدريس ىيئة ألعضاء ودائمة مكثفة تدريبية برامج تبّني
". جسور" التعّمم إدارة نظام مع التعامل في مياراتيم صقل إلى

 بدح دراسة من كلٌّ  التدريب عنصر عمى الترّكيز في وشاطرىما
 ،[28] وعصر وجّزار ،[30] والتركي ،[31] والبحيري[ 27]

 ].47] حسين دراسة وكذلك
 :الرابع السؤال نتائج وتفسير استعراض
 ِصيغ: التالي الفرض ِصيغ الرابع الّدراسة سؤال عن ولإلجابة
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال: "اآلتي الفرض

 إدارة لنظام طيبة جامعة طالبات درجات متوسطات بين( 0.05)
 ُتعزى المتاحة التقنية اإلمكانات ضوء في" جسور" التعّمم

 اسُتخدم الفرض ىذا صحة والختبار(. " أدبي/عممي) لمتخّصص
 Independent Sample Tالمستقّمة لمعينات( ت) اختبار

Test فيما والنظرية العممية التخّصصات بين الفروق لحساب 
 يتعمق فيما" جسور" نظام الستخدام المتاحة اإلمكانات يخّص 

 المقرر، وأستاذ الّتعميمي، والمحتوى والتقنية، اإلدارية،: بالجوانب
  ب.والطال
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 11 جدول
 لمتخّصص تبعاً  الطالبات نظر وجهة من المتاحة لإلمكانات  Independent Sample Testالمستقّمة لمعينات" ت" اختبار
اإلمكانات المتاحة 

 لنظام "جسور"
 مستوى الداللة قيمة  التخّصص

 "ت" التخّصصات نظرية التخّصصات عممية
   1971 = ن 1351 = ن

   االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 069. 0 414. 1 70. 4 73. 21 59. 4 50. 21 الجوانب اإلدارية
 007. 0 728. 2 06. 7 55. 31 82. 6 88. 30 الجوانب التقنية
 074. 0 692. 1 40. 4 49. 17 29. 4 23. 17 المحتوى الّتعميمي
 327. 0 312. 6 15. 6 17. 25 04. 6 81. 23 أستاذ المقرر
 751. 0 155. 5 61. 10 14. 44 61. 10 21. 42 الطالب

 023. 0 655. 4 58. 27 08. 140 42. 26 62. 135 االستبانة كاممة
( الختبار )ت( لمعينات 11ويتبّين من الجدول رقم )     

 المستقّمة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( بين متوسطات درجات الطالبات في التخّصصات 0.05)

العممية والنظرية، ما عدا في اإلمكانات التقنية المتاحة حيث 
لصالح التخّصصات النظرية بفارق ضئيل جدًا إذ بمغ كانت دالة 
 (، يقابمو متوسط7.06) ( وبانحراف معياري31.55) المتوسط

( لمتخّصصات العممية، 6.82) ( وبانحراف معياري30.88)
( 9وىي قيم متقاربة جدًا. كما أظيرت نتائج الجدول رقم )

 الختبار )ت( لمعينات المستقّمة أنو توجد فروق ذات داللة
( بين متوسطات درجات الطالبات 0.05) إحصائية عند مستوى

في االستبانة كاممة حيث كانت دالة لصالح التخّصصات 
( 140.08) النظرية بفارق ضئيل أيضًا إذ بمغ المتوسط

( 135.62) (، يقابمو متوسط27.58) وبانحراف معياري
( لمتخّصصات العممية، وىي قيم 26.42) وبانحراف معياري

(، يظير أن جميع 11أيضًا. وبالنظر إلى نتائج جدول ) متقاربة
اإلمكانات المتاحة تشّكل معوقات الستخدام نظام إدارة التعّمم 
"جسور" بكفاءة ما عدا جانب الخدمات التقنية جاءت لصاح 
التخصصات النظرية. ولعّل السبب يعود إلى رغبة ىذه 
التخصصات في خوض غمار تجربة استخدام نظام جسور 

( إلى أن طالبات التخصصات 5ث أشارت نتائج جدول رقم )حي
النظرية شكّمن النسبة األعمى فيمن لم يجربن الّدراسة من خالل 
 نظام جسور، وكّن أكثر المؤيدات الستخدامو، فانعكس ىذا عمى

 .استجاباتين عمى بنود االستبانة
وبالرغم من ذلك، يظير اتفاق التخصصات النظرية      

والعممية عمى وجود معوقات أخرى متعّمقة باإلمكانات اإلدارية، 
والمحتوى الّتعميمي، وأستاذ المقرر، والطالب. فمما أشارت إليو 
الطالبات عند استجاباتيّن عمى السؤال المتعمق بمدى تأييدىّن 

عوبة التسجيل المبدئي لمنظام إلى وجود معوقات تتمّثل في: ص
في النظام، أو الدخول المتكرر إليو؛ عدم إمكانية تنزيل 
المحاضرات نظرًا لبطء النظام؛ ضيق الوقت المعطى لالختبارات 

ثنائيا؛ إضافة إلى محدودية الخدمات اإللكترونية اأو االنقطاع 
المفّعمة في النظام؛ ويشّكل خطر اختراق حسابات الطالبات، أو 

اميّن السرّية أو نشر أرقاميّن الجامعية أحد أسباب كشف ألرق
عزوف الطالبات عن استخدام النظام، وعدم توفر دعم فني عند 

 .الحاجة إليو
ويضاف إلى تمك المعوقات، أسبابًا أخرى تحول دون إقبال      

الطالبات عمى استخدام نظام إدارة التعّمم "جسور" ومنيا عدم 
نازليّن، وكذلك ضعف التواصل توفر اتصال شبكي دائم في م

مع أساتذة المقررات مع االفتقار إلى التغذية الراجعة سواء عمى 
الواجبات أو االختبارات الفّصمية، مع إشارتيّن إلى ضعف 
ميارات أساتذة المقررات في استخدام النظام وعدم الجدية في 

 .تفعيمو بكفاءة
عمى  وتتفق رؤى الطالبات مع عضوات ىيئة التدريس     

أىمية التدريب كون ضعفو يشّكل أبرز المعوقات نحو استخدام 
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نظام إدارة التعّمم "جسور"، فقمة امتالك بعض الطالبات لميارات 
التعامل مع مكونات الحاسب واإلنترنت عامة ونظام جسور 
خاصة يؤدي إلى عدم رغبتيّن أو إقباليّن عمى التعّمم من خالل 

الشديد لبرامج تدريب مكثفة تقوم  النظام. وعميو يظير االحتياج
بيا عناصر مدّربة. ويعضد ىذه الفكرة ما توّصمت إليو دراسة 

[ التي أّكدت عمى ضرورة تدريب 29عبد العاطي وعبد العاطي ]
الّطالب ألن إتقانيم لميارات التعامل مع البيئات اإللكترونية 
يعّمق لدييم أىمية توظيفو في تعّمميم، ويزيد من إيجابية 

 .اتجاىاتيم نحوه
 :خالصة النتائج

أشارت النتائج إلى أن عضوات ىيئة التدريس عمى درجة . 1
"أستاذ مساعد" مّثمن النسبة األعمى في االستجابة عمى الخيار 
األول في األسئمة االستياللية حول "عدم استخداميّن جسور في 
تدريسيّن". كما كان ىناك تقاربًا بين نسب من "لم يستخدمن 
منيّن نظام جسور" في التدريس حسب متغير التخّصص )عممي 

 (.ونظري
أظيرت النتائج أن العضوات الالتي عمى درجة "أستاذ . 2

مساعد" أيضًا مّثمن النسبة األعمى في االستجابة عمى الخيارين 
الثاني والثالث المتعمقة بعدد المقررات اإللكترونية التي سبق 

( مقررات"؛ 3( أو أكثر من )3-1ن )تدريسيا والتي تتراوح "ما بي
وكذلك تقاربت النسب فيما يخّص نتيجة استخدام نظام "جسور" 
في التدريس حسب التخّصص ولم تشّكل أيضًا أي فرق واضح 

 .بين عينة عضوات ىيئة التدريس
اتضح من النتائج ارتفاع نسبة عضوات ىيئة التدريس الالتي . 3

( 3يًا عمن دّرسن أكثر من )( مقررًا إلكترون3-1ُقمن بتدريس )
 .مقررات إلكترونية

أظيرت النتائج أن الطالبات في التخّصصات النظرية مّثمن . 4
النسبة األعمى في استجابتيّن عمى الخيار األول حول "عدم 
دراستيّن من خالل استخدام نظام جسور". وكان ىناك تقاربًا بين 

والتي تتراوح ما نسب من دَرسن عددًا من المقررات اإللكترونية 
 بـــــررات حســــمق ثالثـــــةن ـــــن أكثر مـــــــ( وبين من دَرس3-1بين )

 .التخّصص
( مقررًا من 3-1أكدت النتائج ارتفاع نسبة من دَرسن من ). 5

 .( مقررات3الطالبات، عن الالتي دَرسن أكثر من )
أوضحت نتائج استجابة عضوات ىيئة التدريس أن نسبة . 6

المؤيدات فاقت المؤيدات الستخدام نظام "جسور" في غير 
التدريس. كما شّكل التأييد من عدمو تقاربًا في النسب بالنسبة 

 (.لمتخّصص )عممي ونظري
أشارت نتائج استجابة الطالبات إلى أن ىناك فرقًا نحو تأييد . 7

استخدام نظام جسور لصالح التخّصصات النظرية. كما أن 
بين نسب المؤيدات وغير المؤيدات من  ىناك تقاربًا واضحاً 

 .حدهالطالبات في كّل تخّصص عمى 
توّصمت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية . 8

بين متوسطات درجات عضوات ىيئة التدريس تبعًا لمدرجة 
العممية والتخّصص )عممي/نظري( في جميع جوانب اإلمكانات 

-خدام نظام "جسور"المتاحة لعضوات ىيئة التدريس الست
 .اإلدارية، والتقنية، والمحتوى الّتعميمي، وأستاذ المقرر، والطالب

أكدت نتائج التفاعل بين الّدرجة العممية والتخّصص . 9
)عممي/نظري( أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
المتغيرين المستقّمين وبين اإلمكانات المتاحة الستخدام نظام 

  .جسور
ت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أظير . 10

متوسطات درجات الطالبات تبعًا لمتخّصص )عممي/نظري( في 
"اإلمكانات التقنية المتاحة" وفي "االستبانة كاممة" حيث كانت 

 .دالة لصالح التخّصصات النظرية
 الّتوصيات .6

الحالية، استنادًا إلى أبرز النتائج التي توّصمت إلييا الّدراسة      
لى استجابات العينة عن األسئمة االستياللية في بداية  وا 

 :االستبانة، أمكن الخروج بالّتوصيات اآلتية
بّث الوعي المعموماتي بين عضوات ىيئة التدريس والطالبات . 1

نحو ضرورة استخدام التطبيقات اإللكترونية في الّتعميم بكفاءة 
ة، والمقاءات والنشرات وفاعمية من خالل الموقع الرسمي لمجامع
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التعريفية الفّصمية/السنوية لمتعريف بخدماتو وخصائصو وطرق 
 .التعامل مع مشكالتو الطارئة

بناًء عمى نتائج الّدراسة، يظير جميًا ضرورة االىتمام ببرامج . 2
و لكّل المستفيدين من استخدام نظام إدارة التعّمم  تدريبية ُتوجَّ

كاديمي أو اإلداري. ويمكن "جسور" سواء عمى النطاق األ
االستفادة بشّكل فاعل من الدورات التي يقدميا المركز الوطني 
لمتعّمم اإللكتروني والّتعميم عن بعد سواء باستضافتيا أو بتطبيق 

 .مثيالتيا في الجامعة
تذليل المعوقات الفنية والتقنية واإلدارية التي تحول دون . 3

"جسور" وذلك بتوفير خط  تفعيل استخدام نظام إدارة التعّمم
اتصال مباشر ومجاني يقدم خدمات فورية عمى مدار الساعة 
يجيب عن تساؤالت المستفيدين من خدمات النظام إما عن 
طريق الجامعة المستضيفة لمنظام أو من خالل مركز الدعم 

 .الفني التابع لممركز الوطني لمتعّمم اإللكتروني والّتعميم عن بعد
استخدام نظام إدارة التعّمم "جسور" تنسيقًا  يتطّمب إنجاح. 4

وتواصاًل دائمًا بين كلٍّ من عمادتّي الّتعميم اإللكتروني والّتعميم 
عن بعد، وعمادة تقنية المعمومات من جية، والقبول والتسجيل 
من جية أخرى فيما يخّص تسجيل الطالب أو إضافتيم أو 

العمادتين  وسحبيم لممقررات. كما أن التواصل ما بين تمك
والكميات بأقساميا المختمفة من جية أخرى يساعد في الوقوف 
عمى المشكالت التي تعترض تطبيق نظام جسور سواء لدى 
أعضاء ىيئة التدريس أو الطالب وبالتالي حّميا. ويمكن تّجسير 
ذلك التواصل من خالل توفي مشرفين فنيين في كّل كمية لتقديم 

بحيث يكونوا ىمزة الوصل بين الدعم الفني الطارئ السريع 
 الطرفين.
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EVALUATION OF THE LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM "JUSUR" FROM 

THE PERSPECTIVE OF FACULTY 

MEMBERS AND STUDENTS WITH 

RESPECT TO THE AVAILABLE 

TECHNICAL POTENTIAL 

Hayat Al-omari                       Amnah Al-shanqetey 

ABSTRACT_ The current study aimed at identifying the main obstacles that prevent the 

effective use of the LMS "Jusur" by the faculty members and students at Taibah 

University. The sample of the study consisted of (3320) students and (234) faculty 

members. Two questionnaires were prepared by the researchers and divided into two 

main parts. The first part represents the initial information about the study sample The 

second part consisted of (65) items directed to faculty members and (40) items intended 

for students.  

     Percentages and frequencies were used to answer the introductory questions and two-

way analysis of variance was used to verify the hypotheses of the study. The study results 

showed that the members of the faculty on the degree of "Assistant Professor" accounted 

for the highest percentage in their non-employment of LMS "Jusur" in their teaching, as 

well as in the number of e-courses previously taught. Moreover, there was a difference in 

the rates of those who have taught (1-3) e- courses from those who have taught more than 

(3) e- courses. The result also indicated that the students in the theoretical filed 

registered the highest percentage in the non-schooling through the LMS "Jusur". While 

there was a difference in the rates of those who have studied (1-3) e- courses from those 

who have studied more than (3) e- courses. The results also found statistically significant 

differences between the mean scores according to specialization in the available 

technical potentials for the benefit of the students in the theoretical filed. 

KEYWORDS: Learning management system, "Jusur", available technical potentials. 

 

 

 


