فبعلية استخــذام نظبم البــــالك بىرد Blackboard
) System (BbSيف العملية التعليمية من وجهتي نظر
طلبة جبمعة قطر وأعضبء هيئتهب التذريسية
أحمد جاسم الساعي*

* أستاذ تكنولوجيا التعمم المشارك _ قسـم العـموم التربوية _ كمية التربية – جامعة قطر
111

)Blackboard System (BbS

فبعلية استخــذام نظبم البــــالك بىرد Blackboard
) System (BbSيف العملية التعليمية من وجهتي نظر
طلبة جبمعة قطر وأعضبء هيئتهب التذريسية
الممخص _ تيدؼ الدراسة الحالية إلى قياس مدى فاعمية نظاـ البالؾ

البشر عبر البحار والمحيطات ،وقارات العالـ ككؿ ،والتي أدت

بورد ) (BbSفي التعميـ الجامعي بجامعة قطر مف وجيتي نظر طمبة

في نياية المطاؼ إلى تجسيد العالـ كمو في قرية صغيرة يمكف

الجامعة ،وأعضاء ىيئتيا التدريسية في الفصؿ الدراسي (ربيع

التجوؿ فييا خالؿ سويعات قميمة ،فميس أماـ النظـ التعميمية

 .)2014وبناء عميو ،فقد تـ توزيع نسختيف مف استبانة الدراسة تتعمؽ

بمؤسساتيا العميا والدنيا والعامة والخاصة إال التكيؼ مع ىذا

بفاعمية النظاـ في العممية التعميمية عمى عينة مستيدفة مف طمبة

العصر ،واالستجابة لمتطمباتو الفكرية والعممية والتكنولوجية،

الجامعة وأعضاء ىيئتيا التدريسية ،حيث تكونت عينة الطمبة مف

وتمبية احتياجات أبنائو التعميمية بتوفير تعميما راقيا يتواكب مع

( )737طالب وطالبة ،بينما تكونت فئة الييئة التدريسية ،مف ()105

الركب الحضاري ،ويتوافؽ مع متطمبات العصر لجميع أفراد

عضوا مف الذكور واإلناث .وقد اقتصرت عينة الدراسة مف الفئتيف

المجتمع الواحد .ولذا؛ فتسعى الدوؿ كؿ حسب إمكانياتيا إلى

المستيدفتيف عمى الممتحقيف بالجامعة مف الطمبة وأعضاء ىيئة

العمؿ عمى االىتماـ بالتعميـ ،وتوفير ما يمكف توفيره مف

التدريس في سنة  ،2012وما قبميا.

مستمزمات وامكانيات تعمؿ عمى تطوير التعميـ ،وتحسيف

وقد أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى وجود داللة إحصائية

مخرجاتو.

عند مستوى ال ػ ( )0.05تدؿ عمى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في الدراسة
الجامعية مف وجية نظر الطمبة .كما أشارت النتائج إلى وجود فرؽ

ولذا ،فتقوـ الدولة مف خالؿ مؤسساتيا الرسمية وو ازراتيا

داؿ إحصائيا بيف رأي الذكور واإلناث مف الطمبة حوؿ الفاعمية لصالح

وىيئاتيا واداراتيا التعميمية الحكومية بواجبيا مف حيث البناء

اإلناث .أما فيما يتعمؽ بفئة الييئة التدريسية ،فقد تبيف أف النظاـ فاعؿ

والتجييز والتطوير والمتابعة المستمرة لموصوؿ إلى المبتغى في

في التدريس الجامعي مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية

نياية المطاؼ؛ وذلؾ مف أجؿ تييئة المكاف الصحي المتوافؽ

بالجامعة .وىذا يدؿ عمى توافؽ رأي طمبة الجامعة وأساتذتيا حوؿ

مع شروط ومتطمبات نجاح العممية التعميمية واستمرارىا ليأتي

مدى فاعمية النظاـ في العممية التعميمية.

دور المعمـ المكمؿ في تييئة البيئة التعميمية المنحصرة في

الكممات المفتاحية :البالكبورد ،أنظمة إدارة بيئة التعمـ ،العممية

التعميمية.

الصؼ الدراسي أو المختبر العممي أو المعمؿ وغيرىا مف
البيئات الدراسية المكانية الكفيمة بتوفير مستمزمات العممية

 .1المقدمة

نظر لطبيعة عصرنا الحاضر المشيود بحداثتو وتغيره
اً

التعميمية ،ومواقفيا التدريسية الخاصة والعامة ،ومواكبتيا

السريع حيث تقادـ موجات التقدـ العممي والتكنولوجي ،وتياراتو

لمتغيرات العصر في ظؿ الثورات العممية والتكنولوجية

الفكرية ،وتفريعاتو التقميدية واإللكترونية ،واتساع رقعة انتشار

واإللكترونية ،وثورة االتصاالت ،وانتشار ثقافتيا الفكرية بيف أفراد

ثورة االتصاالت والمعمومات ،وشيوع استخداـ وسائؿ االتصاؿ

المجتمع المعاصر ،والمؤثرة بشكؿ أو بآخر في الممارسات

والتواصؿ االجتماعي  ،Social Mediaالالمحدود بيف بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي

التعميمية داخؿ المؤسسات التعميمية وخارجيا .فالتعميـ إذف ليس
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بمنأى عف ىذه المتغيرات ،فقد تأثر بكؿ ىذه الثورات بأبعادىا

البػ ػػالؾ بورد اإللكتروني ] e-Blackboard [8وىو نظاـ البالؾ

الفكرية والثقافية والسموكية ،وما أفرزتو عجمة التغيير السريع مف

بورد  Blackboard System (BbS).وليذا ،ونظ ار ألىمية

تبعات عممية وتكنولوجية ،أدى إلى ضرورة تطوير البيئة

النظاـ ) (BbSفي العممية التعميمية ،ودوره في االرتقاء بيا،

المدرسية وجوىا العاـ لتتوافؽ مع فكر وثقافة المتعمـ المعاصر،

وتثقيؼ أطرافيا البشرية (المعمـ والمتعمـ ومف في حكميـ)،

وخصائصو النفسية الناجمة عف كؿ ىذه المتغيرات المحيطة،

وحثيـ عمى مواكبة تبعات الثورة التكنولوجية ،فتتمركز الدراسة

والمتأثرة بنتائج الغزو الفكري والتكنولوجي واإللكتروني لمميداف

الحالية حوؿ ىذه التقنية الحديثة الواسعة االنتشار في عصرنا

التربوي بشكؿ عاـ والتعميمي بشكؿ خاص.

الحاضر لموقوؼ عمى مدى فاعميتيا في العممية التعميمية.

واستكماالً لذلؾ ،ومسايرة لعجمة التغيير المستمرة ،وفي ظؿ

 .2مشكمة الدراسة

وضوح إرىاصات الغزو التكنولوجي لمميداف التربوي ،وبزوغ فجر

تحدد مشكمة الدراسة الحالية في ضوء ما تممسو الدراسات

المستحدثات التكنولوجية ،والصاقيا بالتربية والتعميـ والتعمـ ،بدأ

السابقة المتعمقة بسعي المؤسسات التعميمية بشقييا العاـ والعالي

الميداف التربوي بكؿ مجاالتو وأبعاده النظرية والعممية بالجري

إلى مواكبة التقدـ العممي والتكنولوجي ،الستخداـ ما يمكف

واليرولة السريعة وراء التطوير والتغيير المستمر الناجـ عف

استخدامو مف التكنولوجيا الحديثة في العممية التعميمية بقصد

التأثير المباشر وغير المباشر ليذا الغزو التكنولوجي الجمي

االرتقاء باألداء ،وتحسيف المخرجات ،مما يتيح الفرص المواتية

الوضوح ،والذي أدى بدوره إلى ظيور مسميات تربوية جديدة

لبحث جدوى ىذا االستخداـ مف عدمو ،ووفقا لحسف االستخداـ

تتوافؽ مع سمات العصر وطبيعتو الحديثة مثؿ التعمـ عف بعد،

والتوظيؼ الجيد .ونظ ار لحرص الجامعات عمى ىذه المواكبة،

والتعمـ عبر شبكات اإلنترنت ،والواقع االفتراضي ،والصؼ

وتعميـ استخداـ وتوظيؼ آخر المستجدات والمستحدثات

االفتراضي ،والمدرسة االفتراضية ،والجامعة المفتوحة ،والجامعة

التكنولوجية المتعمقة بالتعمـ اإللكتروني ،وما يستمزـ مف بيئات

الكونية ،والجامعة اإللكترونية ،والتعمـ اإللكتروني وغيرىا مما

إلكترونية إلدارتو ،فقد سعت جامعة قطر مع الكثير مف

تداوؿ ويتداوؿ حاليا بيف اساتذة الجامعات ومف في حكميـ مف

الجامعات العربية والدولية لتعميـ نظاـ البالؾ بورد في الجامعة

عمماء ومثقفي الميداف التربوي مف مسميات ومستحدثات

كبيئة تعمـ إلكتروني يخدـ الطمبة وأساتذة الجامعة في االرتقاء

تكنولوجية والكترونية .وذلؾ أدى بالضرورة إلى انتشار ثقافة

بالعممية التعميمية ،وتحسيف مخرجاتيا .ونتيجة لتعميـ ىذه

التعمـ اإللكتروني ،ومستمزماتو وممحقاتو العممية والعممية،

التقنية ،وتوفيرىا مع بنيتيا التحتية لالستخداـ والتوظيؼ الحسف،

ونظرياتو ومبادئو ومفاىيمو النظرية ،ومصطمحاتو المرافقة

فقد شاع استخداـ النظاـ مف قبؿ أساتذة جامعة قطر ،ولكف ىذا

والمعبرة عنو في الكثير مف األحياف ،والمتعمقة بالبيئة التعميمية

االستخداـ وفقا لمالحظات الباحث النقدية التحميمية المحكومة

اإللكترونية ،وأساليب إدارتيا مثؿ ما يسمى بػ ػ نظـ إدارة بيئة

بمجاؿ تخصصو "تكنولوجيا التعمـ" والمستقاة مف احتكاكو

التعمـ ،(LMS) Learning Management Systems

بأعضاء ىيئة التدريس والطمبة بالجامعة ،لـ يكف االستخداـ

والمطبقة في الكثير مف الجامعات العربية والعالمية مف خالؿ

األمثؿ الذي يرقى إلى مستوى الطموح ،فقد الحظ الباحث أف

نظاـ الويب سي تي  ،WebCTوالموديؿ  ،Moodleوالبالؾ

االستخداـ تركز عمى بعض الخصائص ،وانحصر في القميؿ مف

بورد ،أو ما يشار إليو ب ػ) ،(BbSوذلؾ اختصا ار لممسمى بالمغة

أدوات النظاـ مثؿ أداة اإلعالف ،وعرض المادة العممية عمى

اإلنجميزية  ،Blackboard Systemوالذي قد يشار إليو

صفحة المحتوى ،ورصد درجات الطمبة ،والتواصؿ مع الطمبة

أحيػ ػ ػػانا في بعض األدبي ػػات التربوية بالس ػ ػبورة اإللكت ػػرونية ،أو

عبر البريد اإللكتروني ،وغيرىا مف الخصائص واألدوات
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واالستخدامات المحدودة لمنظاـ مما يفقد النظاـ فاعميتو في

وجية نظر طمبة جامعة قطر.

التوظيؼ الجيد ،واالستفادة مف إمكانياتو العالية الكفاءة .ومف

 -2مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في التدريس الجامعي مف

ىنا جاء الشعور بمشكمة الدراسة التي أدت بالباحث إلى دراسة

وجية نظر أساتذة جامعة قطر.

واقع نظاـ البالؾ بورد في جامعة قطر مف وجيتي نظر أساتذة

 -3مقترحات سبؿ تطوير استخداـ نظاـ البالؾ بورد مف وجية

الجامعة وطمبتيا .وبناء عمي ذلؾ ،فيمكف تمخيص مشكمة

نظر أعضاء ىيئة تدريس جامعة قطر.

الدراسة الحالية في األسئمة الدراسية التالية:

ج .أهمية الدراسة:

أ .أسئمة الدراسة:

تكمف أىمية الدراسة الحالية في فوائده والعائد التربوي منو،

السؤاؿ األوؿ :ما مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في الدراسة

والمتمثؿ في ما يمي:

الجامعية مف وجية نظر طمبة جامعة قطر ،ونظ ار الرتباط

 -1تنشيط تيارات البحوث التربوية المتعمقة بمجاؿ تكنولوجيا

الدراسة بالجنس والتخصص ،فقد تفرع السؤاؿ إلى فرعيف

التعميـ بشكؿ عاـ ،وفي التعمـ اإللكتروني ،ونظـ إدارة بيئة التعمـ

أساسييف ،وىما كالتالي:

بشكؿ خاص في الوطف العربي.
 -2االستفادة مف نتائج الدراسة العممية ،لموقوؼ عمى إيجابيات

 )1 -1ىؿ ىناؾ أثر لمجنس (ذكور /إناث) عمى فاعمية النظاـ

نظاـ البالؾ بورد وسمبياتو ،والعمؿ عمى تعزيز جيود تطويره في

في الدراسة الجامعية؟

ضوء إيجابياتو ،والتوقؼ عند بعض نقاط الضعؼ ،والعمؿ عمى

 )1 -2ىؿ ىناؾ أثر لمتخصص العممي (عممي وأدبي) عمى
فاعمية النظاـ في الدراسة الجامعية؟

تقويتيا وتفعيؿ ما ينبغي تفعيمو لالستفادة مف إمكانيات النظاـ

السؤاؿ الثاني :ما مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في التدريس

قدر اإلمكاف.

الجامعي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر،

 -3االستفادة مف توصيات الدراسة فيما يتعمؽ بالتدريب عمى

ونظ ار الرتباط الدراسة بالجنس والتخصص ،فقد تفرع السؤاؿ إلى

االستخداـ والتوظيؼ األمثؿ لنظاـ البالؾ بورد في العممية

فرعيف أساسييف ،وىما كالتالي:

التعميمية.
 -4االستفادة مف نتائج الدراسة وصمتيا بالبحوث والدراسات

 )2 -1ىؿ ىناؾ أثر لمجنس (ذكور /إناث) عمى فاعمية النظاـ

السابقة في قرار تعميـ النظاـ عمى مراحؿ التعميـ العاـ في

في التدريس الجامعي؟

الدولة.

 )2 -2ىؿ ىناؾ أثر لمتخصص العممي (عممي وأدبي) عمى
فاعمية النظاـ في التدريس الجامعي؟

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

السؤاؿ الثالث :ىؿ ىناؾ مقترحات حوؿ سبؿ تطوير استخداـ

نظ اًر لتمحور الدراسة الحالية حوؿ نظـ إدارة بيئة التعمـ

نظاـ البالؾ بورد في التدريس الجامعي بجامعة قطر؟

) ،Learning Management Systems (LMSالمتمثؿ

السؤاؿ الرابع :ىؿ ىناؾ مقترحات ألعضاء ىيئة تدريس جامعة

بعضيا في نظاـ البالؾ بورد  ،BbSكما سبقت اإلشارة ،فيمكف

قطر تتعمؽ بتوظيؼ نظاـ البالؾ بورد كبيئة تعمـ إلكتروني في

تحديد إطاره النظري العاـ في ضوء طبيعة ىذا النظاـ ،وعالقتو

التعمـ المدمج أو المزيج؟

بالمستخدـ مف حيث الفاعمية واألثر ،وانعكاساتيا عمى نتائج

ب .أهداف الدراسة

العممية التعميمية ،وأبعادىا العممية ،وأطرافيا البشرية مثؿ المعمـ

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى:

والمتعمـ مف حيث :الرأي حوؿ مدى فاعمية النظاـ )،(BbS

 -1مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف

وجدوى استخدامو في التعميـ الجامعي .وبناء عميو ،فيمكف
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عرض اإلطار النظري في محوريف اساسييف ىما )1 :تاريخ

المؤسسات التعميمية ،وما يتوافؽ مع أىدافيا ،وتحقيؽ رسالتيا،

ظيور النظاـ ،ومراحؿ تطوره ،وتداولو بيف المؤسسات التعميمية،

ونظرتيا التعميمية المستقبمية ،فاشتركت المؤسسة مع جامعة

وانتشاره العالمي ،و )2فاعمية النظاـ في إثراء العممية التعميمية

كورنيؿ عمى سبيؿ المثاؿ في إصدار أوؿ نسخة مف برنامج

اإللكترونية ،والتأثير في مخرجاتيا.

التعمـ اإللكتروني في  ،1998واتفقت مع فريؽ مف شركة

أوال -مراحؿ تطور نظاـ البالؾ بورد:

االتصاالت األمريكية المعروفة أي تي أند تي  ،AT&Tوشركة
سي إي آي  CEIفي تصميـ برنامج اآلي كولوج iCollege

تشير األدبيات التربوية والتكنولوجية إلى أف نظاـ البالؾ
بورد  ،Blackboard Systemsليس وليد الساعة ،وليس

في عاـ  .2001واستمرت المؤسسة في النمو والتطور مع مرور

حديث العيد ،وليس مف التكنولوجيات الجديدة [ ،]17بؿ ىو

السنيف ،وابتداء مف شراء برنامج أوف اليف كمبيوتر Online

قديـ بعض الشيء حيث مضى عمى تداولو في األوساط التربوية

 ،Computerوانتياء بنسخة النظاـ الجديدة بالؾ بورد 9.1

التعميمية زمف ليس بالقصير ،فبدايتو األولى في نسختو المعروفة

بنياية  ،2011والمتداولة حاليا في بعض المؤسسات التعميمية

باسـ "ىيرسي Hearsay-II speech understanding 2

العالمية والعربية واإلقميمية ،والتي سارعت جامعة قطر بالعمؿ

"  ،systemكانت مع بداية ستينات القرف العشريف [.]18

بيا منذ بداية العاـ الجامعي الجديد  ،2014 – 2013وتحديداً

وبحساب الزمف ،ووفقا لمقراءة التاريخية لما ورد في مضموف

مع بداية الفصؿ الدراسي خريؼ .2013

إشارة كؿ مف إيرمف وزمالئو [ ،]18فإف عمر ىذ النظاـ منذ

ويالحظ أف اصدارات النظاـ ال تتوقؼ ،بؿ تستمر وتصمـ

نشأتو إلى اآلف يتجاوز الخمسيف عاما .وبتمؾ النشأة توضع

وفقا الحتياجات سوؽ العمؿ ،واحتياجات المستخدميف مف

المبنة األساسية األولى في بناء مؤسسة نظاـ البالؾ بورد،

التربوييف في مؤسسات التعميـ العاـ والجامعي .وتعدد

وتطويرىا مف قبؿ اثنيف مف أىـ المرشديف التربوييف ،ىما ماثيو

اإلصدارات يعني تعدد االحتياجات والطمبات ،فإصدار بالؾ

بيتنسكي ،ومايكؿ جيسف في عاـ  .]15[ ،1997وقد تبنى ىذاف

بورد  ،9عمى سبيؿ المثاؿ يمبي جميع احتياجات أساتذة

المرشداف تأسيس المؤسسة كشركة استشارية لتوفير معايير فنية

الجامعات وطمبتيا تقريبا ،ويحتوى عمى خصائص ومميزات أكثر

لتطبيقات التعمـ اإللكتروني أو التعمـ عف بعد أو التعمـ عبر

مف سابقاتيا مف إصدارات .كما تميزت بالسيولة في االستخداـ

شبكات اإلنترنت في مؤسسات التعميـ العاـ والجامعي .وذلؾ مف

والتوظيؼ لمعممية التعميمية؛ مما يفرض الحاجة إلى دراسة

خالؿ تقديـ وسائؿ إلكترونية تساعد المعمميف ،وأساتذة الجامعات

النظاـ بشكؿ مستمر لموقوؼ عمى مدى فاعميتو بكؿ إصدارتو

عمى عرض المواد التعميمية ،والمطبوعات ،وتوصيفات المقررات

الحديثة والمستحدثة.

الدراسية ،واالرشادات الفنية األخرى لمطمبة عمى صفحات

وقد اتسعت رقعة انتشار نظاـ البالؾ بورد )،(BbS

مقرراتيـ الدراسية عمى شبكة اإلنترنت ،وعمى موقع المؤسسة

وتداولو بيف المؤسسات التعميمية العامة والعميا ليستخدـ مف قبؿ

التعميمية المنتميف إلييا لتكوف بيف يدي الطالب عند الحاجة إلييا

أكثر مف  %70مف كميات وجامعات الواليات المتحدة

في أي مكاف وزماف خالؿ فترة دراستو [.[15

األمريكية ،واستمرت مؤسسة أو امبراطورية بالؾ بورد

وقد شاركت مؤسسة نظاـ البالؾ بورد الكثير مف

 Blackboard Empireالعمالقة كما يسمييا كؿ مف برادفورد،

المؤسسات التعميمية مثؿ جامعة كورنيؿ ،وجامعة جورج

وآخروف [ ،]15في النمو واالنتشار ليصؿ مستخدمييا في عاـ

واشنطف ،وبعض شركات الكمبيوتر واالتصاالت لتطوير نظاميا

 ،2006إلى أكثر مف  12مميوف مستخدـ في أكثر مف 60

اإللكتروني ،وتحديثو بيف الفينة واألخرى وفقا الحتياجات

دولة .وتبيف مف خالؿ األدبيات التربوية وتكنولوجيا التعميـ أف
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المؤسسة تُقَ َدـ منتجاتيا باثنتي عشرة لغة ،وألكثر مف 2200

شبكة اإلنترنت حيث إمكانية تجاوز عامؿ الزماف والمكاف

معيد ومركز تعميمي حوؿ العالـ .ونتيجة لذلؾ االنتشار ،فقد

والحجـ ،وغيرىا مف العقبات المادية والمعنوية التي تحوؿ دوف

حققت المؤسسة أو اإلمبراطورية انتشا اًر أكبر ،حيث ذاع صيتيا

تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة عندما يتطمب األمر تجاوز

بشكؿ أوسع ،مما أدى إلى استحواذىا عمى اىتماـ الكثير مف

ىذه األبعاد.

المؤسسات التعميمية في كؿ بقاع األرض ،شماال وجنوبا ،وشرؽ

ولمتعمـ عبر الويب أو اإلنترنت  -سواء أكاف مف خالؿ

وغربا .وىذا يعني أنيا لـ تنحصر في العالـ الغربي بيف دوؿ

نظاـ البالؾ بورد أـ غيره مف أنظمة إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني

أوربا وأمريكا ،بؿ تعدت تمؾ المنطقة لتشمؿ دوؿ كؿ مف قارتي

 -أسس ومبادئ أوليا المشاركة حيث يشير ىراستنسكي []22

آسيا وأفريقيا ،ومف ضمنيا المنطقة العربية ،بما فييا دوؿ الخميج

في نظريتو لمتعمـ عف بعد وعبر الشبكات العنكبوتية إلى أف

العربي ،التي تأثرت بمثيالتيا األوربية واألمريكية ،حيث حذت

المشاركة ىي أساس التعمـ عبر الشبكات أو ما يعرؼ حديثا

نظمنا التعميمية وجامعاتنا العربية حذو النظـ والجامعات األوربية

بالتعمـ اإللكتروني .وتأسيسا عمى ىذا المبدأ ،يبرز برادفورد

واألمريكية ،والعالمية في الشروع في استخداـ نظاـ البالؾ بورد

وآخروف [ ،]15سبعة مبادئ تُظير فاعمية نظاـ البالؾ بورد في

في العممية التعميمية ،فبدأت جامعة قطر عمى سبيؿ المثاؿ في

إثراء العممية التعميمية ،وتنشيطيا ،وتفعيؿ عناصرىا الرئيسة مثؿ

استخداـ النظاـ منذ عاـ  2005ضمف خطة التطوير األكاديمية

المعمـ والمتعمـ والمادة العممية ،والوسائؿ التعميمية الكفيمة

المعروفة بػ ػ ،Academic Planningوالتي في ضوئيا انتشرت

بتصميـ واعداد بيئة تعميمية تفاعمية .وتتمخص ىذه المبادئ في

ثقافة التعمـ اإللكتروني بشكؿ عاـ ،ونظاـ البالؾ بورد عمى وجو

وجود معادلة شرطية تتمثؿ في ممارسة جيدة ،وما يترتب عمييا

الخصوص [ ،]4وكذلؾ الحاؿ مع الجامعات الخميجية والعربية
األخرى مثػػؿ جامعة اإلمارات [ ،]8وجامعة البحريف (مركز زيف

مف نتيجة ُمرضية في كثير مف األحياف .ويمكف األخذ بيذه

المبادئ باعتبارىا مسممات تعميمية إلكترونية ،فمثال ..ال يمكف

لمتعمـ اإللكتروني) ،وبعض الجامعات السعودية مثؿ جامعة

أف يتـ االتصاؿ والتواصؿ بيف طرفي العممية التعميمية دوف

الممؾ سعود [ ،]30,5وجامعة أـ القرى [ ،]6وغيرىا مف

ممارسة جيدة لقواعد نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني ،وكذلؾ

الجامعات السعودية ،وجامعة السمطاف قابوس [ ،]2والجامعة

الحاؿ مع التعاوف بيف الطمبة وبعضيـ البعض في الواجبات

الياشمية ] ،[9,12بالمممكة األردنية الياشمية ،وبعض

المنزلية والنشاطات اإللكترونية مف خالؿ نظاـ البالؾ بورد.

الجامعات األردنية العامة والخاصة ،وغيرىا مف الجامعات

وفيما يتعمؽ بالمشاركة في التوقعات التربوية ،فيشير كؿ مف

العربية واألجنبية.

بكيت وشيء [ ،]26إلى أف المشاركة في التوقعات التربوية مف

ثانيا – فاعمية نظاـ البالؾ بورد ) (BbSفي إثراء العممية

خالؿ سمـ التقييـ ،والتنبؤات ،والتعممات ،واألمثمة ،وغيرىا ،كفيمة

التعميمية:

ببناء اإلحساس المعنوي بالمجتمع الصفي ،ودعـ روح التعاوف

تظير فاعمية نظاـ ) (BbSمف خالؿ التعبير عنو مف آراء

بيف أفراده ،ورفع قيمتو العممية والتربوية .]15[ ،كما أف

ووجيات نظر متعددة حوؿ مدى تأثيره عمى العممية التعميمية،

المشاركة الجيدة تشجع عمى التعمـ التفاعمي بيف المعمـ والمتعمـ

وأثره في التعمـ ،وعمى مدى مرونتو وسيولة استخدامو في

وبيف المتعمميف وبعضيـ البعض .وتدعيما ليذا المبدأ يشير

العممية التعميمية سواء أكاف عمى مستوى التعميـ العاـ أـ التعميـ

بكيت وشيء [ ،]26إلى أف الطمبة الذيف يعتمدوف عمى بعضيـ

الجامعي .كما أنو ال يمكف تجاىؿ دور نظاـ البالؾ بورد في

البعض ،يبنوف حساً مف التفاعؿ والمشاركة الصفية ،وخمؽ

إثراء العممية التعميمية بتزويد الطمبة بمصادر متعددة لمتعمـ عبر

مجتمع صفي إلكتروني متفاعؿ .كما أف الممارسة الجيدة وفقاً
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جراىاـ وآخروف ،]20[ ،تعطى دفعة قوية لمتغذية الراجعة،

ىذا الجزء ،إال أف مراجعة الدراسات السابقة ليذه الدراسة

وتعمؿ عمى تحديد زمف الميمة ،وتوصؿ إلى توقعات تعميمية

ستقتصر عمى البحوث والدراسات الميدانية والتجريبية السابقة

عالية .وليس ىذا فحسب ،بؿ أف الممارسة الجيدة تدفع إلى

دوف المقاالت واآلراء والنظريات ،وما إلى ذلؾ .وبناء عميو،

تقدير واحتراـ المواىب المتنوعة ،وطرؽ التعمـ مف خالؿ اتاحة

فيمكف عرض الدراسات المتعمقة بفاعمية النظاـ في العممية

الفرصة لممتعمميف الختيار مواضيع مشروعاتيـ الدراسية.

التعميمية.
ففي سياؽ الحديث عف فاعمية نظاـ البالؾ بورد (ٍ(BbS

الدراسات السابقة:

مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في مؤسسات التعميـ

في ظؿ انتشار ثقافة التعمـ اإللكتروني e-Learning
وظيور ما يسمى بنظاـ إدارة بيئة التعمـ  LMSاآلنفة الذكر،

العاـ والتعميـ الجامعي ،تأتي اإلشارة إلى ما توصؿ إليو كؿ مف

وما يندرج في إطارىا ،مثؿ نظاـ البالؾ بورد ) ،(BbSوالويب

وودز ،بيكر ،وىوبر [ ،]28مف خالؿ دراستيـ التي استيدفت

سي تي ) ،(Web CTوالموديؿ ) ،(Moodleوغيرىا مف

في بعض جوانبيا رأي أعضاء الييئة التدريسية في المؤسسات

األنظمة الذائعة الصيت في مجاؿ تكنولوجيا التعمـ ،والتعمـ

التعميمية األمريكية مف معاىد ،وكميات ،وجامعات ،إلى نتيجة

التكنولوجي واإللكتروني ،فقد نشط تيار البحث العممي في مجاؿ

تفيد بأف  %82مف أفراد العينة يوافقوف عمى أف نظاـ البالؾ

التدريس؛ حيث السعي إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية ىذه

بورد يساعدىـ عمى توصيؿ المعمومات بشكؿ واضح وجمي إلى

األنظمة اإللكترونية وبيئاتيا التعميمية في العممية التعميمية،

طمبتيـ ،و %66مف أعضاء الييئة التدريسية في ىذه

وأثرىا عمى نتائجيا ومخرجاتيا مف تحصيؿ وفاعمية ورضا بيف

المؤسسات يعتقدوف أف نظاـ البالؾ بورد يساعدىـ عمى تحقيؽ

الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس ومف في حكميـ .ولذا ،فامتأل

احتياجات الطمبة التعميمية ،و %62يتفقوف عمى أف نظاـ البالؾ

األدب التربوي ،وزخرت المجالت العممية والدوريات التربوية

بورد يعزز قدرات الطمبة عمى التعمـ مف المواد التعميمية المتوفرة

بالكثير مف الدراسات والبحوث والمقاالت واآلراء التربوية المتعمقة

عمى صفحات المقرر .وىذا يعني أف ىناؾ فاعمية لمنظاـ في

بنتائج ىذه البحوث ،وفاعميتيا في تطوير العممية التعميمية

االرتقاء بالعممية التعميمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.

واالرتقاء بمخرجاتيا ،مثؿ ياكو ولوىر [ ،]29جامعة الصيف،

وعمى صمة بسياؽ الحديث عف فاعمية نظاـ البالؾ بورد

جونس وجونس [ ،]23جامعة الوسط الغربي األمريكية ،أبو الموـ

في التحصيؿ الدراسي لدى طمبة جامعة الممؾ سعود بالمممكة

والخصاونة [ ،]9الجامعة الياشمية ،بالمممكة األردنية الياشمية،

العربية السعودية ،فقد أجرى زيد [ ،]30دراسة تجريبية استيدفت

عبداهلل [ ،]8جامعة اإلمارات ،]4[ ،جامعة قطر ،الجراح [،]12

قياس فاعمية النظاـ في زيادة التحصيؿ في الكتابة والتعبير

الجامعة األردنية ،والساعي والكعبي والمفتاح ،]14[ ،جامعة

اإلنشائي بالمغة اإلنجميزية ،توصؿ مف خالليا إلى عدـ وجود

قطر ،وأحمد والخميمي [ ،]10جامعة البحريف ،ولتؿ -وايمز،

فروؽ دالة إحصائيا بيف طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة

ىندلي ،ورلي ،وبيور [ ،]25جامعة أنديانا األمريكية .وغيرىا مف

الضابطة في التحصيؿ؛ مما يدؿ عمى عدـ فاعمية النظاـ في

البحوث والدراسات المتعمقة باستخداـ نظـ إدارة بيئة التعمـ ال ػ ػ

التأثير اإليجابي عمى أداء طمبة قسـ المغة اإلنجميزية بالجامعة.

) (LMSومنيا نظاـ البالؾ بورد ) ،(BbSوالتي غطت بقعاً

وليس بعيداً عف السياؽ ،فقد أجرت العمرو [ ،]5دراسة

شاسعة مف العالـ .ولذا ،فالمجاؿ مفتوح ،واألدب التربوي غني

أخرى استيدفت واقع استخداـ نظاـ البالؾ بورد مف قبؿ طالبات

بيذه الدراسات ،ولكف عمى الرغـ مف كثرة البحوث والدراسات

وأساتذة قسـ تقنيات التعمـ بكمية التربية جامعة الممؾ سعود

والمقاالت التي تناولت الموضوع ذاتو ،والمشار إلييا في مقدمة

بالرياض لمتعرؼ عمى مدى فاعمية النظاـ في العممية التعميمية
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وأجرى كؿ مف جونس وجونس [ ،]23دراسة واستيدفت في

مف وجيتي نظر طالبات القسـ وأساتذتو .وخمصت الباحثة إلى
أف ىناؾ فاعمية كبيرة الستخداـ البريد اإللكتروني والمنتديات

بعض جوانبيا فاعمية استخداـ نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني

اإللكترونية حيث االتصاؿ والتواصؿ بيف الطالبات ،فقد كانت

) (LMSمثؿ نظاـ البالؾ بورد ) ،(BbSفي العممية التعميمية،

الخاصيتاف مفعمتيف بشكؿ جيد مف قبؿ الطالبات كما تبيف مف

قاـ مف خالليا الباحثاف بقياس فاعمية النظاـ مف وجية نظر كؿ

نتائج الدراسة .أما بالنسبة ألعضاء الييئة التدريسية بالقسـ،

مف طمبة جامعة منطقة الوسط الغربي لمواليات المتحدة

فكانت الفاعمية أكثر لمواجبات ومتابعتيا ،وتصحيحيا .ولـ يقؼ

األمريكية وأساتذتيا ،ليتوصال إلى تبيف فاعمية نظاـ البالؾ بورد

األمر عند ىذا الحد ،فقد أظيرت النتائج أيضا أف ىناؾ اتصاؿ

في العممية التعميمية حسب رأي أساتذة الجامعة وطمبتيا .كما

وتواصؿ بيف الطالبات ومعممييف مف أعضاء ىيئة التدريس

بينت النتيجة أف ىناؾ اتفاقاً بيف الطمبة وأساتذتيـ حوؿ فاعمية

بالقسـ مف خالؿ نظاـ البالؾ بورد.

النظاـ في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،وتحسيف مخرجاتيا.

وفيما يتعمؽ بجدوى وفاعمية استخداـ نظاـ البالؾ بورد

وتوصؿ عبداهلل [ ،]8في دراستو المتعمقة بتقييـ فاعمية نظاـ

 ،BbSتوصؿ كؿ مف سبايفي ومكميميف [ ،]27مف خالؿ

البالؾ بورد في التدريس الجامعي ،إلى نتيجة تفيد بفاعمية النظاـ

دراستيما التي استيدفت المقارنة بيف عدد مرات استخداـ نظاـ

في االرتقاء بالعممية التعميمية بكؿ جوانبيا بما فييا اتجاىات

ال ػ) ،(BbSوالمذاكرة مف خاللو ،ومستوى التحصيؿ الدراسي عند

الطمبة نحو استخداـ النظاـ ،فقد ساعد النظاـ نتيجة لفاعميتو في

الطمبة ،إلى نتيجة تفيد بجدوى النظاـ في زيادة التحصيؿ

العممية التعميمية في تكويف اتجاىات إيجابية نحوه عند طمبة

الدراسي كمما اقترف بالجيد المبذوؿ مف الطالب في استخداـ

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،بمدينة العيف ،حيث أشارت

النظاـ في الوصوؿ إلى المصادر المتاحة عمى صفحات

النتائج إلى أف تأثر اتجاىات الطمبة اإليجابي نحو النظاـ كاف

المقرر ،بمعنى آخر أنو كمما أتيحت فرصة لمطالب الستخداـ

نتيجة لسيولة استخدامو والتعامؿ والتفاعؿ معو في التعمـ،

النظاـ ،وبذؿ جيد دراسي أكبر ،كمما كاف التحصيؿ واألداء

والتواصؿ مع استاذ المادة والزمالء مف الطمبة .وليس ىذا

أفضؿ .وىذا بالضرورة انعكاس لمعالقة الوطيدة بيف ما ُيبذؿ مف

فحسب ،بؿ أضاؼ الباحث وفقا لمنتائج إلى أف إيجابية
االتجاىات كانت ناجمة عف إدراؾ الطمبة بفاعمية النظاـ في

جيد ،وما يحصده الطالب مف تعمـ مف المواد الدراسية

تنشيط العممية التعميمية ،واالرتقاء بيا.

المعروضة عمى نظاـ البالؾ بورد .ويدؿ ذلؾ عمى فاعمية
النظاـ في العممية التعميمية وتحسيف مخرجاتيا في ظؿ حسف

كما توصؿ الساعي ،وآخروف [ ،]14في دراستيـ التي

المتعمـ عمى استخداـ النظاـ
االستخداـ وتوفير الفرص ،وحث ُ

استيدفت أثر التعمـ اإللكتروني عمى تحصيؿ طالبات جامعة
قطر إلى نتيجة تفيد بعدـ تفوؽ مجموعة التعمـ اإللكتروني عبر

قدر اإلمكاف ،ودفعو لمعمؿ وبذؿ ما يستطيع مف جيد دراسي في

نظاـ البالؾ بورد عمى مجموعة التعمـ العادي غير اإللكتروني

التعمـ.

فيما يتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي ،مما يعني عدـ فاعمية النظاـ في

ومف خالؿ دراسة أجريت مف قبؿ كؿ مف عمي والقيسي

االرتقاء بالعممية التعممة.

[ ،]11واستيدفت أداء الطمبة عبر نظاـ البالؾ بورد ،توصؿ
الباحثاف إلى نتيجة تشير إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا

وفي سياؽ متصؿ ،ومدعـ بنتائج واقعية مشتقة مف دراسة

بيف مجموعتي الدراسة الضابطة واإللكترونية عبر نظاـ البالؾ

تجريبية تعمقت بفاعمية التعمـ اإللكتروني في تنمية التفكير

بورد .وىذا يعني عدـ فاعمية النظاـ في إظيار أثر التعمـ عمى

العممي ،باتجاىات الطمبة نحوه ،أجرى أبو جحجوح ،وحسنونة

مجموعة التعمـ اإللكتروني عبر نظاـ البالؾ بورد.

[ ،]1دراسة توصؿ مف خالليا إلى نتيجة إيجابية تعبر عف
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الحالية أشمؿ مف سابقاتيا محمياً واقميمياً وعالمي ًا.

مقرر مقدمة في عموـ الحاسب اآللي بجامعة األقصى بغزة؛

 .4الطريقة واالجراءات

حيث تبيف تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عمى أقرانيـ في

تصنؼ الدراسة الحالية ،وفقا لطبيعتيا وخصائصيا مف

المجموعة الضابطة في اختبار التفكير العممي مف خالؿ وجود

الدراسات الوصفية القائمة عمى دراسة الواقع مف خالؿ أدوات

فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف لصالح المجموعة

المسح الدراسية مثؿ االستبانات والمقاييس العممية المقننة .وبناء

التجريبية .وىذا مؤشر عمى فاعمية التعمـ اإللكتروني في إثراء

عميو ،فتعمقت الدراسة الحالية بدراسة الواقع الحالي لنظاـ البالؾ

العممية التعميمية.

بورد في جامعة قطر مف حيث فاعمية االستخداـ ،ولذلؾ ،فقد

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

مرت الدراسة بمراحؿ وخطوات عممية وعممية عديدة ،يمكف

بالنظر إلى عموـ الدراسات السابقة يتبيف أنيا تنوعت في

إيجازىا فيما يمي:

أساليبيا وطرؽ تناوليا لموضوع الدراسة حيث يركز بعضيا عمى

أ .مجتمع الدراسة

فاعمية التعمـ اإللكتروني بشكؿ عاـ وبعضيا عمى فاعمية نظاـ

نظ ار لحداثة العيد بالعمؿ مع نظاـ البالؾ بورد ،BbS

البالؾ بورد في العممية التعميمية بشكؿ خاص ،وبعضيا اتخذ

كبيئة تعمـ إلكتروني ،مف قبؿ طمبة جامعة قطر ،وأعضاء

األسموب اإلجرائي التجريبي ،وبعضيا اقتصر عمى الدراسات

ىيئتيا التدريسية ،واقتصاره عمى الجامعة دوف مدارس التعميـ

الوصفية الميدانية لقياس الفاعمية مف وجيتي نظر الطالب

العاـ مما يعني عدـ ألفة الطمبة الممتحقيف حديثا بالجامعة ،وربما

وأستاذ الجامعة .ولـ يتوقؼ األمر عند ىذه األبعاد التربوية ،بؿ

عدـ ألفة أساتذة الجامعة الجدد أيضا ،وتوافقا مع توقيت تطبيؽ

تعدى ذلؾ ليشمؿ التخصصات األكاديمية األخرى ،فبعض

الدراسة الذي تـ في الفصؿ الدراسي (ربيع  ،)2014يقتصر

الدراسات عمى سبيؿ المثاؿ اقتصرت عمى تخصص واحد أو

مجتمع الدراسة عمى الطمبة الممتحقيف بالجامعة قبؿ العاـ

ُبعد أكاديمي واحد مثؿ عموـ الحاسب عند أبو جحجوح ،وحسونة

المقيديف في سنة
الجامعي  ،2013 – 2012وىـ الطمبة ُ

[ ،]1والمغة اإلنجميزية عند زيد [ ،]30وتقنيات التعمـ عند العمرو

 ،2012وما قبميا( ،الطمبة قيد  ،2012وما قبؿ) ،مف الذيف

[ ،]5وغيرىـ .أما الدراسة الحالية فاتصفت بالعمومية وعدـ
االقتصار عمى فئة معينة أو تخصص معيف ،بؿ شممت كؿ

ويستدؿ عمى ذلؾ
مضى عمى التحاقيـ بالجامعة أكثر مف سنةُ .

مف خالؿ رقـ قيد الطالب ،وىو الرقـ التعريفي الخاص بو .كما

التخصصات الجامعية العممية منيا واألدبية ،ولـ تقتصر عمى

يقتصر مجتمع الدراسة مف جية أخرى عمى أعضاء ىيئة

الذكور دوف اإلناث ،بؿ شممت جميع الطمبة ذكو ار واناثا .وىذا

التدريس المنضميف إلى جامعة قطر قبؿ العاـ الدراسي 2012

ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة حيث العمومية في

–  ،2013أي ممف تزيد خبرتيـ مع النظاـ عمى سنة واحدة

نوعية الطمبة ،والدراسة الجامعية بكؿ تخصصاتيا ،وأطراؼ

عمى أقؿ تقدير ،وذلؾ لضماف بعض األلفة والدراية بخصائص

العممية التعميمية مف طمبة وأعضاء ىيئة تدريس .كما تميزت

النظاـ وامكانياتو الفنية القابمة لمتوظيؼ في العممية التعميمية

الدراسة الحالية عف الدراسات األخرى السابقة في جامعة قطر،

والتدريسية.

فتميزت عمى دراسة الساعي وآخروف [ ،]14مثال بشموليا

ب .عينة الدراسة

لمجتمع العممية التعميمية الجامعية بطرفييا الطالب والمعمـ مف

ونتيجة لما سبؽ مف تفصيؿ لمجتمع الدراسة ،فتنقسـ عينة

حيث الرأي ،وليس فئة أو مجموعة واحدة في مقرر أو أثنيف مف

الدراسة الحالية إلى فئتيف اثنتيف ،وىما ..فئة طمبة جامعة قطر

مقر ارت الجامعة؛ بؿ كؿ طمبة الجامعة وأساتذتيا .فالدراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

المقيديف قبؿ سنة  ،2013والحامميف لرقـ قيد يعكس سنة القيد
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 ،2012وما قبؿ ،والفئة األخرى ىي فئة أعضاء الييئة

كؿ الممتحقيف بجامعة قطر مف طمبة وأعضاء ىيئة تدريس في

التدريسية الممتحقيف بجامعة قطر في بداية سنة  ،2012وما

الفترة ما قبؿ سنة  ،2013ولدييـ دراية وألفة بنظاـ البالؾ بورد

قبميا .ولذا ،فتضـ فئة الطمبة كؿ طمبة جامعة قطر مف المقيديف

 BbSكبيئة تعمـ إلكتروني مقترنة بمدى االستخداـ وكثافتو مف

قبؿ  2012الذيف استجابوا لبنود كؿ أداة الدراسة وىي واستبانة

حيث الكـ والنوع ،وخبرة عممية مع النظاـ لمدة سنة واحدة عمى

استطالع رأي طمبة جامعة قطر حوؿ استخداـ نفس النظاـ،

األقؿ.
وتأسيسا عمى ما سبؽ ،وبناء عمى عدد المستجيبيف ألداة

وىو نظاـ البالؾ بورد  BbSفي الدراسة الجامعية.
وتتمثؿ الفئة األخرى مف عينة الدراسة في أعضاء ىيئة

الدراسة ،فقد تكونت عينة الدراسة مف فئة الطمبة مف (737

التدريس بجامعة قطر الذيف استجابوا الستبانة استطالع رأي

طالبا وطالبة) ،بينما بمغت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة

عضو ىيئة التدريس حوؿ مدى فاعمية استخداـ نظاـ البالؾ

التدريس في جامعة قطر الػ ػ ( )105عضو ىيئة تدريس بجامعة

بورد  BbSفي التدريس الجامعي مف الذيف ألتحقوا بالجامعة قبؿ

قطر مف الذكور واإلناث ،استجابوا الستطالع الرأي الخاص

سنة  .2013وىذا بالضرورة يعني اقتصار عينة الدراسة عمى

بمدى فاعمية النظاـ ،كما ىو مبيف في الجدوؿ (:)1

جدول 1

عينة الدراسة من مجتمع جامعة قطر حول فاعمية نظام البالك بورد في التعميم الجامعي
أدوات الدراسة

ذكر

أنثى

المجموع

حجم العينة بالنسبة لمجتمع الجامعة

استطالع رأي الطمبة

117

620

737

% 5.5

استطالع رأي أساتذة الجامعة

72

33

105

% 15.3

جدوؿ ( ،)1يبيف حجـ عينة الدراسة باألرقاـ ،وتوزيع

الدراسة بيف التخصصات العممية واألدبية ،فالعينة منقسمة؛ كما

أفرادىا عمى متغيراتيا الدراسية فيما يتعمؽ بالجنس (ذكور/

سيأتي الحؽ؛ ووفقا لمعدد المبيف في جداوؿ التحميؿ اإلحصائي،

إناث) .ويالحظ مف الجدوؿ التفاوت بيف عدد اإلناث وعدد

بيف التخصصات األدبية والعممية بنسبة ( .)7 :5كما سيوضحو

الذكور مف الطمبة ،الذي يعكس بشكؿ أو بآخر نسبة الطمبة

جدوؿ ( )4في الصفحات التالية الحقا.

الذكور إلى اإلناث في جامعة قطر ،ونسبة حجـ كؿ عينة إلى

ج .متغيرات الدراسة

حجـ مجتمعيا الكمي ،فنسبة الطمبة = (،)13482 :737

تتناوؿ الدراسة الحالية نوعيف مف المتغيرات البحثية ،ىما

واألساتذة = ( ،)687 :105وذلؾ وفقا إلحصائيات إدارة القبوؿ

كالتالي:

والتسجيؿ في الجامعة [ .]19وفقد يعود ذلؾ وفقا لمباحث إلى

أ -المتغير المستقؿ :االستخداـ السائد لنظاـ البالؾ بورد في

طبيعة المجتمع وعاداتو وتقاليده ،وأعرافو ،وخصوصياتو

العممية التعميمية في جامعة قطر

االجتماعية ،وتفاوت الفرص المتاحة لكال الجنسيف فيما يتعمؽ

ب -المتغيرات التابعة :وتتمثؿ في بعديف تربوييف ىما:

بالتعميـ الجامعي مف جية وفرص العمؿ المرتبطة بطبيعة المرأة

ب ) 1/فاعمية نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية مف وجية

والرجؿ في المجتمع القطري مف جية أخرى ،حيث اتساع

نظر طمبة جامعة قطر.

مجاالت العمؿ لمرجؿ ،وتوفر فرص اتماـ الدراسة الجامعية

ب ) 2/فاعمية نظاـ البالؾ بورد في التدريس الجامعي مف وجية

خارج الوطف ،وضيؽ ىذه المجاالت وعدـ توفر الكثير مف

نظر أساتذة جامعة قطر.

الفرص بالنسبة لممرأة في المقابؿ .وقد ُمثمت الجامعة ككؿ في
عينة الدراسة مف الطمبة المتنوعة التخصصات المصنفة في ىذا

د .أدوات الدراسة
في ضوء أبعاد الدراسة ومتغيراتيا المتعمقة بالرأي الخػ ػ ػاص
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بطمبة جامعة قطر ،وأعضاء ىيئتيا التدريسية ،فقد قاـ الباحث

ىذه الرؤية ،والرؤى األخرى اآلنفة الذكر ،فقد تـ تحػ ػػديد بنود

بتصميـ أداة الدراسة ،وىي عبارة عف استبانة بنسختيف واحدة

االستطالع بحيث ترتبط ضمنا بخصائص النظاـ وفنياتو مثؿ

الستطالع رأي طمبة جامعة قطر حوؿ استخداـ نظاـ البالؾ

اإلعالف،

المناقشػ ػػة،

الواجبػػات،

بورد ) (BbSفي العممية التعميمية ،والثانية الستطالع رأي

االختب ػ ػػارات،

عرض

مطبوعات

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر حوؿ مدى فاعمية استخداـ

ومس ػ ػػتمزمات المقررات الدراسية ،والصؼ االفتراضي ،وغيرىا مف

نظاـ البالؾ بورد ) (BbSفي التدريس الجامعي .وقد استعاف

االمكانيات والخصائص الفنية الخاصة بالنظاـ ككؿ ،ومدى

الباحث في تصميمو ألداة الدراسة بأدوات سابقة رجع إليو مف

التفاعؿ معيا مف قبؿ الطالب المقيد في تفاعمو معيا بتفعيميا

خالؿ األدبيات التربوية ،والدراسات السابقة العربية واألجنبية

مف قبؿ أستاذ المقرر ،وتوظيفيا في العممية التعميمية .وىذا

(مثؿ ..وىيردزفيمد ،واكر ،تامبيو ،وبيوتؿ [ ،]21وغيرىـ).

يعني أف تف ػ ػػاعؿ الطالب مع الخاصية أو اإلمكانية المستخدمة

وقد مرت أداة الدراسة المستخدمة لجمع البيانات والمعمومات

مرىوف في المقاـ األوؿ بتفعيميا مف قبؿ أستاذ المقرر ،وتوظيفيا

مرور باإلعداد
ا
بعدة مراحؿ منذ التصميـ وحتى التطبيؽ الفعمي

لخدمة المقرر الدراسي ،حيث ال تفاعؿ لمطالب مع ىذه

والتطبيؽ الفعمي عمى الواقع .وفيما يمي المراحؿ التي مرت بيا

الخصائص دوف تفعيميا ،وتجييزىا لالستخداـ مف قبؿ أستاذ

أداة بنسختييا الخاصة بالطمبة وأعضاء ىيئة التدريس.

المقرر .ولذا ،فقد صمـ مقياس االستطالع في ضوء التفعيؿ

أوال – مقياس استطالع رأي طمبة جامعة قطر حوؿ فاعمية

والتفاعؿ مف قبؿ أستاذ المقرر والطالب .ونظ ار ليذا االرتباط،

استخداـ نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية :مر مقياس

واشتراؾ كؿ مف أستاذ المقرر والطالب في التعامؿ مع

استطالع الرأي بعدة مراحؿ عند تصميمو واعداده منذ الفكرة

خصائص النظاـ ،فمف المنطؽ أيضا أف تصمـ أداة واحدة

وحتى التطبيؽ ،وىي كالتالي:

لطرفي العممية التعميمية في الجامعة (الطالب واألستاذ الجامعي)

أ– تحديد اليدؼ مف مقياس االستطالع :ييدؼ االستطالع إلى

مف أجؿ الوقوؼ عمى وجية نظر كؿ منيما حوؿ مدى فاعمية

التعرؼ عمى أراء طمبة جامعة قطر حوؿ مدى فاعمية استخداـ

استخداـ نظاـ البالؾ بورد في العممية التعميمية.

نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية أو في التدريس الجامعي،

غرفة

المحادثة،

تصوير

لوحة

المحاض ػ ػرات،

وقد استعاف الباحث بعمؿ كؿ مف ىيردزفيمد ،وكر وزمالئو

ومدى االستفادة مف إمكانيات النظاـ وخصائصو الفنية وتفعمييا

[ ]21الذيف اتخذوا مف خصائص نظاـ البالؾ بورد )(BbS

والتفاعؿ معيا مف قبؿ أستاذ المقرر والطالب.

مدخالً أو أساساً لتصميـ مقياس استطالعيـ المعني بقياس مدى

ب– تحديد عبارات مقياس االستطالع :نظ اًر الرتباط استخداـ

استخداـ النظاـ في العممية التعميمية مف وجية نظر كؿ مف

نظاـ البالؾ بورد ) ،(BbSفي الدراسة الجامعية ،والتدريس

أعضاء ىيئة تدريس جامعة كوينزالند التكنولوجية (التقنية

الجامعي بخصائص النظاـ وامكانياتو الفنية ،والتعامؿ معيا في

 ،(Queensland University of Technologyوطمبتيا،

العممية التعميمية برمتيا ،وفقا لرؤية الباحث ،ورؤى المراقبيف

مما دفعو إلى حذو حذوىـ ،وتصميـ مقياس االستطالع

والباحثيف اآلخريف ،مثؿ ىيردزفيمد ،وآخروف [ ،]21واسترشادا

المستخدـ في ىذا الدراسة ،معتب ار خصائص النظاـ معيا ار يتـ

بيدؼ مقياس االستطالع المحدد سمفا في الخطوة السػػابقة (أ)،

في ضوئو الحكـ عمى مدى فاعمية النظاـ في تحسيف العممية

والعمؿ عمى تحقيقو ،فمف المنطؽ والموضوعية أف يصمـ

التعميمية في جامعة قطر مف وجيتي نظر أعضاء ىيئتيا

وي َعد في ضوء خصائص النظاـ ،وامكانياتو الفنية التي
المقياسُ ،

التدريسية وطمبتيا .ولذلؾ ،ونظ ار لتكامؿ العممية التعميمية بيف
طرفييا الرئيسيف وىما المعمـ والطالب ،والتواصؿ فيما بينيما

تحدد وظائفو الفاعمة والمؤثرة في العممية التعميمية .وتوافقا مع
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)Blackboard System (BbS

عبر نظاـ البالؾ بورد ) ،(BbSوخصائصو الفنية الكفيمة بخمؽ

لخصائص ومفاىيـ غير متداولة بيف أعضاء ىيئة تدريس

جوا عاما مف التفاعؿ ،فقد اشترؾ كؿ مف طمبة جامعة قطر

جامعة قطر ،وغير متوافقة مع ثقافتيـ اإللكترونية ،واضافة

وأعضاء ىيئتيا التدريسية في االسػ ػػتجابة إلى بنود مقياس

بعض البنود التي افتقر إلييا المقياس ليخمص الباحث في

استطالع رأي واحد موحد في المحتوى المتمثؿ في خصائص

النياية بمقياس قوامو ( )24بندا تمثؿ خصائص نظاـ البالؾ

النظاـ ،ومختمؼ في التوجيو واالرشادات والتعميمات مف حيث

بورد ) ،(BbSوامكانياتو اإللكترونية المتداولة بيف أعضاء ىيئة

النظر والتفكر في عبػ ػػارات المقياس ،ومدى وكيفية االستفادة

تدريس الجامعة وطمبتيا ،ومتوافقة مع ثقافتيـ اإللكترونية في

منيا ،والرأي في تفعمييا والتفاعؿ معيا فيما يتعمؽ بالفاعمية

ظؿ استخداميـ لمنظاـ في تدريسيـ الجامعي.

والجدوى .ولذا ،فقد تختمؼ االستجابات أحيانا ،وتتفؽ أحيانا

ج – 2 /ثبات مقياس استطالع الرأي :ولقياس ثبات المقياس،

أخرى بيف كؿ مف الطالب وأستاذ المقرر؛ فاالختالؼ إذف بيف

وتحديد معامؿ ارتباط بنوده وعباراتو ،فقد طُبؽ المقياس مع بداية

مقياس الطالب ومقياس أستاذ المقرر يكمف في االستخػداـ ،أو

الفصؿ الدراسي (ربيع  )2014عمى عينة استطالعية قواميا

باألحرى في التفعيؿ والتفاعؿ كما وردت اإلشارة سابقا ،وليس

 60طالبا وطالبة مف الطمبة المقيديف سنة  ،2012وما قبؿ

في نوع الخاصية واإلمكانية الفنية .وىذا ما يبرر استخداـ أداة

( 26طالبا 34 ،طالبة) ،مف طمبة مقررات المتطمبات العامة

موحدة الستطالع رأي كؿ مف الطالب وأستاذ المقرر مع

بجامعة قطر التي تضـ جميع تخصصات الجامعة العممية منيا

اختالؼ التوجيو واالستخداـ مف قبؿ كؿ منيما .ونتيجة لذلؾ،

واألدبية الممثمة لمجتمع الدراسة الحالية ،والذيف أمضوا سنة

فقد وضع الباحث كؿ إمكانيات النظاـ وخصائصو في مقياس

كاممة عمى األقؿ في الجامعة ،ممف يفترض أف لدييـ خبرة

استطالع الرأي لكؿ مف الطالب وأستاذ المقرر ،وخمص في

ودراية وألفة بنظاـ البالؾ بورد ) (BbSلفترة زمنية ال تقؿ عف

النياية بمقياس قوامو ( )27عبارة تمثؿ خصائص نظاـ البالؾ

سنة واحدة مف االستخداـ والتفاعؿ معو ،باعتبارىا فترة كافية،

بورد ).(BbS

وكفيمة بأف تؤىؿ ىؤالء الطمبة لممشاركة في عينة الدراسة

ج– ضبط مقياس استطالع رأي طمبة جامعة قطر

االستطالعية ىذه المعنية بحساب ثبات المقياس .ونتيجة لتحميؿ

ج – 1 /صدؽ المقياس :لقد ُعرض مقياس استطالع الرأي في

النتائج المستقاة ،فقد سجؿ المقياس معامؿ ثبات اتساؽ داخمي
قدره ( )0.83باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ (Cronbach's

صورتو النيائية قبؿ التحكيـ عمى ( )3مف المختصيف،

والمتخصصيف في تكنولوجيا التعمـ وتكنولوجيا المعمومات مف

) alphaوىذه نتيجة عالية ومقبولة لخدمة الدراسة.

أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية – جامعة قطر ،لمتأكد مف

ه .مصطمحات الدراسة

الصػدؽ الظاىري لممقياس فيما يتعمؽ بعبػػاراتو المرتبطة

 .1نظاـ البالؾ بورد (BbS) Blackboard System

بخصائصو الفنية وامكانياتو اإللكت ػ ػػرونية ،وتوافؽ المصطمحات

ينظر إلى نظاـ البالؾ بورد ،وفقا لرؤية الجامعة السعودية

بالمغتيف العربية واإلنجميزية ،ومدى تداوؿ استخداميا بيف أساتذة

اإللكترونية [ ،]3بأنو نظاـ معمومات إلدارة التعمـ ،ومتابعة

الجامعة والطمبة مف خالؿ مقررات الدراسة إرساال واستقباال،

الطمبة ،ومراقبة كفاءة العممية التعميمية في المؤسسة التعميمية

لمالحظات

) ،(Learning Management Systemويتيح النظاـ فرصاً

المحكميف ،واستجابة لمقترحاتيـ ،فقد تـ تعديؿ صياغة بعض

لتفاعؿ الطمبة مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات ،في

البنود مف حيث المحتوى بالمغتيف العربية واإلنجميزية لضماف

أي مكاف وزماف مف خالؿ النظاـ اإللكتروني الذي يؤمف أدوات

وضوح المقصود منيا ،وحذؼ بعض البنود المتضمنة

متنوعة لالطالع عمى محتوى المادة العممية لممقرر ،والتفاعؿ

وتفعيال

وتفاعال.

وتقنينا

لممقياس،

ومراعاة
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معيا بطرؽ ميسرة باإلضافة إلى التواصؿ مع أستاذ المقرر

التدريس الجامعي عند كؿ مف طالب جامعة قطر ،وعضو

وبقية الطمبة المسجميف في المقرر بوسائؿ إلكترونية متنوعة.

ىيئتيا التدريسية.

وبناء عميو ،فيرى الباحث أف نظاـ البالؾ بورد ىو "نظاـ

و .حدود الدراسة

إلكتروني مصمـ في األساس إلدارة بيئة التعمـ اإللكتروني مف

اقتصرت الدراسة الحالية عمى ما يمي:

حيث التفاعمية والتواصؿ مف خالؿ التفاعؿ مع مكونات العممية

 )1طمبة جامعة قطر مف الذيف مضى عمى قبوليـ وانخراطيـ

التعميمية المادية ،والتواصؿ بيف أطرافيا مف القوى البشرية مف

في الدراسة الجامعية أكثر مف سنة (طمبة قيد  ،2012وما

معمميف ومتعمميف".

قبؿ).

 .2رأي الطمبة وأعضاء الييئة التدريسية نحو نظاـ البالؾ بورد

 )2أعضاء ىيئة تدريس جامعة قطر الذيف انضموا إلى الجامعة

لمرأي أبعاد كثيرة ،وتعريفات متعددة وفقا لمنوع ،الذي يمثؿ

قبؿ سنة .2012

جزء مف الرأي العاـ [ ،]7ولذا ،فيناؾ الرأي الشخصي ،والرأي

 )3آراء طمبة جامعة قطر وأساتذتيا حوؿ مدى فاعمية نظاـ

الخاص ،ورأي الجماعة ورأي األغمبية ،ورأي األقمية ،والرأي

البالؾ بورد في الدراسة الجامعية.

االئتالفي ،وغيرىا مف األنواع والمسميات .ومف ىذه األنواع ،وما

 .5النتائج ومناقشتها

يتوافؽ مع طبيعة الدراسة الحالية ،فيمكف التركيز عمى الرأي

تعرض نتائج الدراسة ،وتناقش في ضوء أسئمتيا ،وأبعادىا

الشخصي الذي ُيعرؼ عمى أنو "ذلؾ االعتقاد الذي يكونو الفرد

ومتغيراتيا المستقمة والتابعة ،والمنعكسة في عنوانيا الرئيس حيث

لنفسو بعد تفكير في موضوع معيف ،ويعبر عنو بطريقة شخصية

فاعمية نظاـ البالؾ بورد  ،BbSمف وجيتي نظر طمبة جامعة

دوف الخشية مف الجير بو عالنية" .وبتبني ىذا التعريؼ،
وتفنيده ،وتبنيو ،والبناء عميو ،فيمكف لمباحث أف يستخمص

قطر وأعضاء ىيئتيا التدريسية ،والتي ُيعبر عنيا في أسئمة
الدراسة اآلنفة الذكر .وتأسيسا عمى ذلؾ ،فيمكف االبتداء بعرض

تعريفو الخاص لمرأي المشتؽ مف الرأي العاـ الخاص بمجتمع

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ المعني برأي طمبة الجامعة حوؿ

الدراسة ،وىو طمبة جامعة قطر وأساتذتيا حوؿ فاعمية نظاـ

مدى فاعمية استخداـ نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية،

البالؾ بورد في العممية التعميمية .ونظ ار الرتباط الرأي باالتجاه،

والمصاغ بالشكؿ التالي:

فيمكف الربط بينيما في التعريؼ التالي:

السؤاؿ األوؿ :ما مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد  ،BbSفي

فالرأي وفقا لمباحث ىو" نوع مف أنواع االتجاىات واألفكار

الدراسة الجامعية مف وجية نظر طمبة جامعة قطر؟ ويتفرع

والمعتقدات الفكرية المتعمقة بمسألة معينة أو قضبة فكرية أو

السؤاؿ إلى شقيف أساسييف ،يمكف صياغتيما عمى النحو التالي:

اجتماعية المتكونة عند الفرد نتيجة لمقراءات الذاتية والمشاىدات

 )1 – 1ىؿ لمجنس (مذكر  /مؤنث) عالقة بفاعمية النظاـ

والممارسات العممية الكفيمة بتكويف ثقافة ذاتية خاصة لمفرد يمكف

وخصائصو في الدراسة الجامعية؟

التعبير عنيا بالقوؿ والفعؿ والدفاع عنيا باعتبارىا مكونة

 )1 –2ىؿ لمتخصص العممي (عممي وأدبي) أثر عمى فاعمية

لشخصيتو الذاتية لفرد" .والرأي في ىذا الدراسة متمحور حوؿ

النظاـ وخصائصيا في الدراسة الجامعية؟ ولإلجابة عمى ىذا

مدى فاعمية استخداـ نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية أو

السؤاؿ يمكف النظر إلى الجدوؿ (.)2

جدول  . 2نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسط المالحظ والمتوسط االعتباري لمقياس أراء طمبة جامعة قطر نحو فاعمية نظام البالك بورد

متوسط الفاعمية

ن

المتوسط

737

3.5020

الحسابي

االنحراف المعياري
.71897

123

 Test Value = 3المتوسط االعتباري
df
الداللة االحصائية
 Tقيمة ت
18.954

736

.000

األوؿ لمدراسة.

يتضح مف جدوؿ ( ،)2أف قيمة ال ػ (ت) دالة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( ،)0.05وبما أف قيمة المتوسط المالحظ

أما فيما يتعمؽ بفاعمية كؿ خاصية مف خصائص نظاـ البالؾ

( )3.5020أكبر مف قيمة المتوسط االعتباري ( ،)3.00فيمكف

بورد ،فالجدوؿ ( )3كفيؿ بتحديد مدى فاعمية ىذه الخصائص

االستنتاج أف أراء الطمبة حوؿ فاعمية نظاـ البالؾ بورد تفيد بأف

كؿ عمى حدة وفقا لمتوسط كؿ خاصية ،ومقارنتيا بقيمة

ويعتد بذلؾ كإجابة السؤاؿ
لمنظاـ فاعمية في الدراسة الجامعيةُ ،

المتوسط االعتباري.
جدول 3

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفاعمية خصائص البالك بورد من وجهة نظر طمبة جامعو قطر
العبارة

ذكور

الطمبة

المجموع الكمي

إناث

الترتيب

وجود المحتوى الدراسي Content

M
4.19

SD
1.19

M
4.53

SD
0.97

M
4.48

SD
1.00

1

العروض التقديمية (باوربوينت) PowerPoint Presentations

4.3

1.03

4.4

1

4.39

1.00

2

اإلعالف مف أستاذ المقرر Announcement

4.1

1.15

4.2

1.12

4.21

1.12

3

التواصؿ مع أستاذ المقرر Communication with Instructor

4.06

1.23

4.23

1.14

4.20

1.15

4

التواصؿ الفردي مع أستاذ المقرر والطمبة Communication Individual

4.14

1.24

4.22

1.2

4.19

1.21

5

اإلعالف لمطمبة عبر البريد اإللكتروني

4.04

1.16

4.17

1.17

4.15

1.17

6

الواجبات المنزلية (الدراسية) Assignments

3.71

1.37

4.21

1.11

4.13

1.15

7

التواصؿ بيف الزمالء الطمبة عبر البريد اإللكتروني E-Mail

3.73

1.39

4.1

1.19

4.04

1.22

8

دقة تصحيح الواجبات Marking Assignments

3.54

1.32

3.92

1.21

3.86

1.23

9

التقييـ اإللكتروني E-Assessment

3.42

1.52

3.87

1.29

3.79

1.33

10

مصادر التعمـ اإللكترونية المرتبطة باألنشطة E-Resources

3.55

1.28

3.69

1.26

3.67

1.26

11

االختبارات القصيرة Quizzes

3.54

1.47

3.5

1.39

3.51

1.40

12

التغذية الراجعة مف أستاذ المقرر Instructor Feedback

3.43

1.24

3.46

1.34

3.46

1.32

13

الروابط لمواقع إلكترونية ذات عالقة Links to Relevant Webs

3.06

1.38

3.45

1.33

3.38

1.34

14

العمؿ في مجموعات Group Work Area

3.04

1.46

3.32

1.38

3.27

1.39

15

تغذية راجعة مف الطمبة Students’ Feedback

3.08

1.33

3.15

1.42

3.14

1.41

16

حمقات النقاش أو لوحة المناقشة Discussion Board

2.72

1.41

3.21

1.43

3.13

1.43

17

المحاضرات المشاىدة (لقطات مف المحاضرات) Lecture Capture

2.94

1.63

2.51

1.6

2.59

1.60

18

الصحيفة أو المجمة Journal

2.5

1.47

2.48

1.46

2.48

1.46

19

المحاضرات الصوتية Audio streamed Lectures

2.55

1.51

2.31

1.55

2.35

1.54

20

الصؼ االفتراضي Virtual Classroom

2.25

1.45

2.35

1.43

2.33

1.43

21

المنتديات ..بموجز Blogs

2.29

1.41

2.27

1.41

2.27

1.41

22

التدوينة القصيرة ...الويكيز Wikis

2.53

1.44

2.19

1.34

2.25

1.36

23

غرؼ المحادثة Chat Rooms

2.06

1.41

2.09

1.35

2.09

1.36

24

بالنظر إلى جدوؿ ( )3أعاله ،وتسميط الضوء عمى

الوصوؿ إلى الخاصية األقؿ فاعمية مف وجية نظر فئة الطمبة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طمبة

وبناء عميو ،وبالنظر إلى عمود الترتيب ،وىو العمود األخير في

جامعة قطر لكؿ خاصية مف خصائص نظاـ البالؾ بورد،

الجدوؿ ،والذي يبيف ترتيب الخصائص ومكانتيا مف حيث

كمعيار لمحكـ عمى مدى فاعمية ىذه الخاصية ومقارنتيا بغيرىا

الفاعمية وفقا لممتوسط الحسابي ،تتدرج الخصائص في الفاعمية

مف الخصائص ،وفي ضوء أعمى متوسط ،وأقؿ تبايف ،يمكف

لتبدأ مف الرقـ ( )1حيث المرتبة األولى في الفاعمية ،ومف ثـ

الحكـ عمى الخاصية األكثر فاعمية ،ومف ثـ األقؿ ،فاألقؿ إلى

رقـ ( )2ليشير إلى المرتبة الثانية في الفاعمية ،وىكذا إلى رقـ
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( )24باعتبارىا األقؿ فاعمية حيث تسجؿ الترتيب األخير مف

أما فيما يتعمؽ بالخصائص التي وقعت تحت خط المتوسط

حيث الفاعمية .وبنظرة أخرى ،ومف زاوية مختمفة ،وبحساب

االعتباري ( ،)3والتي اُعتبرت منخفضة الفاعمية وفقا

آخر ،ووفقا لممتوسط االعتباري ( ،)3باعتباره الحد الفاصؿ بيف

لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التي سجمتيا،

الفاعمية وعدميا ،والذي يفصؿ بيف المتوسطات العميا والدنيا،

فعددىا ( )7خصائص ،أعالىا فاعمية ىي الخاصية رقـ (،)18

والتي في ضوئيا تصنؼ الخصائص بيف الفاعمية وعدميا،

والمتعمقة بالمحاضرات المصورة والمشاىدة عمى الفيديو أو ما

وبمراتب مختمفة وفقا لحجـ المتوسط الخاص بكؿ خاصية ،فما

يطمؽ عمييا بالمغة اإلنجميزية " "Lecture Captureبمتوسط

يقؿ متوسطة عف ( ،)3يعتبر أقؿ مف المتوسط في مدى

حسابي وانحراؼ معياري قدرىما )،(M = 2.59, Sd = 1.60

الفاعمية (أو غير فاعؿ وفقا ليذا المعيار) .أما الخاصية التي

وأدناىا فاعمية ىي خاصية "غرؼ المحادثة" التي سجمت

يزيد متوسطيا عف المتوسط االعتباري ،فتعتبر فاعمة وتندرج

متوسطا حسابيا وانحرافا معياريا قدرىما = (M = 2.09, Sd

تحت الخصائص األكثر فاعمية وفقا لحجـ المتوسط الحسابي

) ،1.36حيث أنيا وفقا لمجدوؿ تمثؿ أقؿ متوسط حسابي يسجمو

ودرجة التبايف الناجمة عف قيمة االنحراؼ المعياري .وعميو،

الطمبة ليذه الخصائص ،مما يعني قمة استخداـ ىذه الخاصية

فترتب الخصائص كما ىو مبيف في العمود األخير مف الجدوؿ،

مف قبؿ الطمبة .وىذه الخصائص السبعة التي سجمت متوسطات

وتحدد مكانتيا الفاعمة.

أقؿ مف المتوسط االعتباري وفقا لترتيبيا في الجدوؿ ( )3ىي
"محاضرات الفيديو "" ،Lecture Captureالصحيفة أو المجمة

ويالحظ أف خاصية "وجود المحتوى الدراسي" تأتي في
المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي ،وأقؿ انحراؼ معياري (M

"" ،Journalالمحاضرات الصوتية

) ،= 4.48, Sd = 1مما يشير إلى أنيا األكثر فاعمية،

"" ،Lectureالصؼ االفتراضي "،Virtual Classroom

واستخداما ،بالنسبة لمطمبة حيث يمجأ إلييا الطالب في الدراسة

"المنتديات ..بموجز "" ،Blogsالتدوينة القصيرة ..الوكيز

الجامعية باعتبارىا موجودة عمى صفحة المقرر .وتأتي خاصية

" ،Wikisو"غرؼ المحادثة ".Chat Rooms

Audio Streamed

"العروض التقديمية" في المرتبة الثانية مف حيث حجـ المتوسط

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىذه الخصائص نظ ار

الحسابي الذي حققتو ) ،(M = 4.39, Sd = 1ومف ثـ تأتي

لممتوسطات التي سجمتيا ىي األقؿ استخداما مف قبؿ الطمبة،

خاصية "االعالف مف أستاذ المقرر" ،والتي حققت متوسطاً عالياً

مما يعني أنيا وفقا لمعيار التفعيؿ واالستخداـ أقؿ تفعيال مف

نسبيا ) ، (M = 4.21, Sd = 1.12ومف بعدىا خاصية

قبؿ أساتذة جامعة قطر .ولذا ،فيمكف إرجاع النتيجة إلى سببيف

التواصؿ مع أستاذ المقرر بنتيجة )،(M = 4.20, Sd = 15

رئيسيف ،وىما عدـ معرفة ودراية الطمبة بفنيات التعامؿ مع ىذه

وىكذا كؿ بترتيبو ومكانتو بالنسبة لمخصائص ككؿ ،وصوال إلى

الخصائص ،أو إلى عدـ تفعيؿ ىذه الخاصية والخصائص

خاصية "حمقات النقاش أو لوحة المناقشة Discussion

األخرى التي قؿ متوسطيا عف ( )3مف قبؿ أستاذ المقرر ،مما

" Boardالتي سجمت الترتيب ( )17مف القائمة حيث أنيا األقؿ

يعني عدـ إتاحة الفرصة الستخداميا مف قبؿ الطمبة في الدراسة

فاعمية مف بيف الخصائص التي حصمت عمى متوسط أعمى مف

الجامعية ،وخصوصا أف فاعمية ىذه الخصائص وتفاعؿ الطمبة

المتوسط االعتباري (أعمى مف  .)3وتتفؽ النتيجة في بعض

معيا مرتبط في المقاـ األوؿ بمدى تفعيميا مف قبؿ أستاذ

أبعادىا مع نتيجة العمرو [ ،]5المتعمقة بفاعمية البريد اإللكتروني

المقرر ،حيث ال فاعمية وال تفاعؿ لمطمبة مع ىذه الخصائص

في خمؽ قناة اتصاؿ وتواصؿ بيف أطراؼ العممية التعميمية مف

دوف تفعيميا مف قبؿ أستاذ المقرر ،ودفع طمبتو لمعمؿ والتفاعؿ

طمبة وأعضاء ىيئة التدريس في كؿ مقرر دراسي.

معيا إلنشاء وبناء بيئة تعميمية تفاعمية باعتبارىا حمقة الوصؿ
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بيف المعمـ والمتعمـ في العممية التعميمية الجامعية .وبناء عميو،

تجريبية لمحكـ عمى مدى فاعمية النظاـ في العممية التعميمية

وفي ضوء ما ورد مف تبرير لمنتيجة ،فال ُيعفى الطمبة مف

الجامعية بشكؿ أدؽ .وتتفؽ النتيجة ببعض جوانبيا ومتغيراتيا
الدراسية مع نتائج كؿ مف جونس وجونس [ ،]23عبداهلل [،]8

الخضوع لبرامج التدريب عمى التعامؿ مع مثؿ ىذه الخصائص
عندما تكوف مفعمة ومطموب استخداميا في أي مقرر د ارسي مف

أبوجحجوح وحسونة [ ،]1زيد [ ،]30العمرو [ ،]5وسبايفي

مقررات الجامعي في المستقبؿ.

ومكميميف [ ،]27في فاعمية التعمـ اإللكتروني مف خالؿ نظاـ

وربما تنعكس فاعمية نظاـ البالؾ بورد ومداىا ىنا في ىذا

البالؾ بورد في الدراسة الجامعية ،وال تتفؽ مع نتائج كؿ مف

الدراسة ،مف خالؿ وجيات نظر كؿ مف طمبة جامعة قطر

عمي والقيسي [ ،]11والساعي وآخروف [ ،]14في فاعمية النظاـ

وأعضاء ىيئتيا التدريسية ،مما يعني أف الفاعمية ىنا تـ تحديدىا

وأثره عمى التحصيؿ الدراسي حيث أشارت نتائج ىذه الدراسات

برأي المستخدميف لمنظاـ مف طمبة ومعمميف ،وليست مف خالؿ

إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعات الطمبة

أدوات قياس الفاعمية مثؿ اختبارات التحصيؿ ،ومقاييس

التجريبية والضابطة في األداء األكاديمي حيث عدـ تفوؽ أفراد

المالحظة ،والتقييـ المباشر القائـ عمى المشاىدة والتجربة

المجموعات التجريبية (التعمـ اإللكتروني مف خالؿ نظاـ البالؾ

والبرىاف .فمـ تكف الدراسة ميدانية تجريبية لقياس أثر نظاـ

بورد) عمى المجموعات الضابطة.

البالؾ بورد وخصائصو الفنية المستخدمة في العممية التعميمية

أما بالنسبة لمفرع األوؿ مف السؤاؿ األوؿ ( ،)1 -1وىو

عمى تعمـ الطالب وزيادة تحصيمو الدراسي ،أو االرتقاء بأدائو في

"ىؿ تختمؼ فاعمية نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية مف

ظؿ التغذية الراجعة الناجمة عف االستخداـ بجانبيو الجيد وغير

وجيات نظر الطمبة باختالؼ الجنس؟ (ذكور /إناث)" أنظر

الجيد ،بؿ اقتصر الحكـ ىنا عمى وجيات نظر كؿ مف طرفي

جدوؿ ()4

العممية التعميمية .ولذا ،فيناؾ حاجة ماسة لدراسات ميدانية
جدول 4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم داللة فاعمية النظام من وجهة نظر طمبة جامعة قطر عند اعتبار الجنس (ذكر  /أنثى) والتخصص (أدبي
 /عممي)
أداة القياس
فاعمية نظاـ البالؾ

الجنس والتخصص
الجنس

بورد
التخصص

N

Mean

ذكر

117

3.32

Std.
Deviation
0.811

أنثى

620

3.53

0.696

أدبي

435

3.52

0.71

عممي

302

3.47

0.71

t

-2.86
0.961

Df

735
735

Sig. (2)tailed
0.004
0.337

حجم التأثير
0.278
-

*تقريبا أعداد الطالبات في جامعة قطر يمثؿ  3أمثاؿ عدد

وجيات النظر حوؿ مدى فاعمية النظاـ في الدراسة الجامعية

الطالب الذكور.

بيف الطمبة الذكور واإلناث .بمعنى أف ىناؾ تفاوت في مدى
الفاعمية بيف الذكور واإلناث مف طمبة جامعة قطر .وقد تعود

بالنظر إلى الجدوؿ ( ،)4وبمقارنة المتوسطات وانحرافات
المعيارية ،وقيمة "ت" ،وداللتيا ،يتضح وجود فرؽ داؿ إحصائيا

الداللة إلى الفارؽ الكبير في العدد بيف الذكور واإلناث ،حيث

بيف وجيات نظر طمبة جامعة قطر (ذكو ار واناثا) فيما يتعمؽ

يشير الجدوؿ إلى التفاوت في العدد بيف الجنسيف مف الطمبة،

بفاعمية نظاـ البالؾ بورد في الدراسة الجامعية عند مستوى

والمنعكس في نسبة الذكور إلى اإلناث التي ال تتجاوز ال ػ %19

( ،)0.05ولصالح الطالبات حيث ارتفاع المتوسط ،وانخفاض

مما يشكؿ فارقا كبي ار في قراءة النتائج وتفسيرىا .ولكف رغـ حجـ

التباينات في االنحراؼ المعياري .ويدؿ ذلؾ عمى عدـ توافؽ

ىذا الفارؽ إال أف تأثيره بسيط وفقا لتصنيؼ كوىيف [ .]16كما
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أف ىذا الفارؽ طبيعي في جامعة قطر حيث تشكؿ نسبة الطمبة

الدراسة الجامعية غير متأثرة بالتخصصات العممية في الجامعة.

الذكور في الجامعة ما ال يزيد عف  %29.2مف عدد طمبة

فالنظاـ يستخدـ كبيئة تعميـ إلكتروني في جميع أرجاء جامعة

الجامعة ككؿ وفقا لكتاب الحقيقة [ .]19وال يقتصر األمر عمى

قطر ،ولكؿ تخصصات الجامعة العممية واألدبية دوف استثناء.

جامعة قطر فحسب ،بؿ يتعداىا إلى جامعات الخميج العربي

السؤاؿ الثاني :ما مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد  ،BbSفي

بشكؿ عاـ وفقا لألنصاري ،طبياشات ،والراوي [ ،]24حيث

الدراسة الجامعية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في

أشاروا إلى ذلؾ بقوليـ أف عدد الطمبة اإلناث في جامعات

جامعة قطر؟ وينقسـ السؤاؿ إلى شقيف أساسييف ،يمكف

المنطقة (منطقة الخميج العربي) يفوؽ عدد الطمبة الذكور بمعدؿ

صياغتيما عمى النحو التالي:

الثمثيف.

 )2 – 1ىؿ ىناؾ أثر لمجنس (مذكر  /مؤنث) عمى فاعمية
النظاـ وخصائصو في الدراسة الجامعية؟

وفيما يتعمؽ بالفرع الثاني مف السؤاؿ األوؿ (،)2 - 1
والذي جاء نصو كالتالي" :ىؿ تختمؼ فاعمية نظاـ البالؾ بورد

 )2 – 2ىؿ ىناؾ أثر لمتخصص (عممي وأدبي) عمى فاعمية

في الدراسة الجامعية مف وجية نظر الطمبة باختالؼ

خصائص النظاـ في الدراسة الجامعية؟

التخصص؟ (عممي  /أدبي)" ،فيمكف اإلجابة عميو مف خالؿ

ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،فقد تـ استخداـ اختبار "ت )" (t-test

النظر إلى جدوؿ ( )4أعاله أيضا.

لمقيـ المحددة سمفا لمتعرؼ عمى أراء أعضاء ىيئة التدريس نحو

فبالنظر إلى جدوؿ ( )4أعاله ،فيما يتعمؽ بالفروؽ بيف

فاعمية نظاـ البالؾ بورد ،وذلؾ بمقارنة قيمة المتوسط المالحظ

المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،المنعكسة في قيمة "ت"

لدرجات أفراد العينة عمى مقياس اراء اعضاء ىيئة التدريس

وداللتيا اإلحصائية ،يتبيف عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف

بقيمة محددة سمفا ىي قيمة المتوسط االعتباري لممقياس الممثمة

المتوسطيف عند مستوى الداللة ( )0.05حيث تشير قيمة الداللة

بالدرجة ( )3باعتبارىا الدرجة المحايدة الوسطى عمى سمـ

الفعمية بيف المتوسطات إلى ( )0.337مما ينفي داللتيا

القياس المتدرج المستخدـ لمعرفة درجة الموافقة مف عدميا عمى

اإلحصائية .وىذا يعني أف فاعمية استخداـ نظاـ البالؾ بورد في

مضموف عبارات المقياس (جدوؿ .)5

جدول 5

نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين المتوسط المالحظ والمتوسط االعتباري لمقياس أراء أعضاء هيئة التدريس نحو كفاءة نظام البالك بورد

متوسط الفاعمية

N

Mean

Std. Deviation

105

3.51

.79395

 Test Value = 3المتوسط االعتباري
T

Df

)Sig. (2-tailed

8.731

104

.000

ويتضح مف جدوؿ ( )5أف قيمة "ت" دالة إحصائيا عند مستوي

وفيما يتعمؽ بمدى فاعمية كؿ خاصية عمى حدة مف وجية

 ،0.05حيث كانت قيمة المتوسط المالحظ ( )3.51أكبر مف

نظر أعضاء ىيئة التدريس ،فقد تـ حساب المتوسط الحسابي،

قيمة المتوسط االعتباري ( ،)3مما يستنتج أف آراء أعضاء ىيئة

والنحراؼ المعياري لكؿ خاصية ،وتـ ترتيبيا تنازليا وفقا

التدريس نحو البالؾ بورد ترجح فاعمية النظاـ وتوظيفو في

لممتوسط الذي سجمتو كؿ خاصية ،والمبيف في الجدوؿ ()6

تدريسيـ الجامعي.

أدناه.
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جدول 6

يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لخصائص البالك بورد من وجهة نظر أعضاء التدريس بجامعة قطر
العبارة

أعضاء هيئة تدريس
ذكور

المجموع الكمي

الترتيب

إناث

M

SD

M

SD

M

SD

وجود المحتوى الدراسي Content

4.79

0.61

4.77

0.82

4.78

0.73

1

اإلعالف مف أستاذ المقرر Announcement

4.72

0.66

4.42

1.03

4.54

0.88

2

اإلعالف لمطمبة عبر البريد اإللكتروني

4.54

0.85

4.34

1.18

4.42

1.05

3

الواجبات المنزلية (الدراسية) Assignments

4.26

1.18

4.45

1.12

4.37

1.14

4

العروض التقديمية (باوربوينت) PowerPoint Presentations

4.46

1.02

4.18

1.19

4.29

1.12

5

التواصؿ مع أستاذ المقرر Communication with Instructor

4.34

1.07

4.13

1.48

4.22

1.31

6

التواصؿ الفردي مع أستاذ المقرر والطمبة Communication Individual

4.2

1.08

4.07

1.31

4.12

1.22

7

التقييـ اإللكتروني E-Assessment

3.68

1.31

4.19

1.3

3.98

1.30

8

مصادر التعمـ اإللكترونية المرتبطة باألنشطة E-Resources

4.01

1.09

3.87

1.38

3.93

1.26

9

دقة تصحيح الواجبات Marking Assignments

3.93

1.32

3.88

1.42

3.90

1.38

10

التواصؿ بيف الزمالء الطمبة عبر البريد اإللكتروني E-Mail

4.17

1.08

3.7

1.53

3.89

1.35

11

التغذية الراجعة مف أستاذ المقرر Instructor Feedback

3.59

1.33

3.93

1.33

3.79

1.33

12

الروابط لمواقع إلكترونية ذات عالقة Links to Relevant Webs

3.77

1.25

3.62

1.63

3.68

1.48

13

االختبارات القصيرة Quizzes

3.48

1.4

3.63

1.44

3.57

1.42

14

تغذية راجعة مف الطمبة Students’ Feedback

3.26

1.39

3.44

1.33

3.37

1.35

15

المحاضرات المشاىدة (لقطات مف المحاضرات) Lecture Capture

3.38

1.51

3.11

1.53

3.22

1.52

16

حمقات النقاش أو لوحة المناقشة Discussion Board

2.94

1.39

2.97

1.5

2.96

1.46

17

العمؿ في مجموعات Group Work Area

2.98

1.26

2.84

1.55

2.90

1.43

18

المحاضرات الصوتية Audio streamed Lectures

2.83

1.41

2.37

1.42

2.56

1.42

19

الصحيفة أو المجمة Journal

2.63

1.47

2.05

1.32

2.29

1.38

20

التدوينة القصيرة ...الويكيز Wikis

2.35

1.32

2

1.33

2.14

1.33

21

المنتديات ..بموجز Blogs

2.35

1.29

1.95

1.13

2.11

1.20

22

غرؼ المحادثة Chat Rooms

2.29

1.27

1.87

1.18

2.04

1.22

23

الصؼ االفتراضي Virtual Classroom

2.24

1.23

1.86

1.25

2.01

1.24

24

يتعمؽ جدوؿ ( ،)6كما ىو مبيف في العنواف ،بفاعمية نظاـ

النظاـ ،ومقارنتيا بغيرىا مف الخصائص ،وفي ضوء أعمى

البالؾ بورد مف وجية نظر أعضاء ىيئة تدريس جامعة قطر،

متوسط ،وأقؿ تبايف ،كما حصؿ مع الجدوؿ ( ،)3يمكف تقسيـ

ونظ ار لتوافؽ بنوده مع بنود جدوؿ ( ،)3المتعمؽ برأي الطمبة في

الخصائص وفقا لمفاعمية مف عدميا بناء عمى المتوسط

مدى فاعمية النظاـ ،فيمكف التعامؿ مع ىذا الجدوؿ (جدوؿ ،)6

االعتباري المحددة قيمتو ب ػ ( ،)3إلى قسميف (خصائص فاعمة

بنفس الطريقة التي تـ التعامؿ بيا مع جدوؿ ( ،)3ولكف لتفادي

= أكثر مف  ،3وخصائص غير فاعمة = أقؿ مف  .)3وبالنظر

التكرار ،فيمكف عرض نتائج الجدوؿ ( ،)6بطريقة مختمفة بعض

إلى الجدوؿ ،وبالترتيب التنازلي لممتوسطات الحسابية ،يتبيف أف

الشيء دوف المساس بحقائؽ البيانات والمعمومات المبينة فيو.

الخصائص المتدرجة مف ( )16 – 1في العمود األخير مف

وبناء عميو ،ووفقا لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الجدوؿ ،تعتبر خصائص فاعمة مف وجية نظر أساتذة جامعة

الستجابات األعضاء لخصائص نظاـ البالؾ بورد كؿ عمى حدة

قطر ،وذلؾ لتحقيقيا متوسطات أعمى مف المتوسط االعتباري

كمعيار لمحكـ عمى مدى فاعمية كؿ خاصية مف خصائص

( .)3أما الخصائص المتدرجة مف ( )24 – 17ىي خصائص
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غير فاعمة لوقوعيا تحت قيمة المتوسط االعتباري ( .)3ويالحظ

أساتذة الجامعة بمتوسط حسابي ) ،(M = 3.22وانحراؼ

مف الجدوؿ أف أكثر خصائص الفئة الفاعمة ( )16-1ىي

معياري ) ،(SD = 1.52وغير فاعمة عند الطمبة بمتوسط

خاصية "وجود المحتوى الدراسي" والتي سجمت أعمى متوسط

حسابي ) ،(M = 2.59وانحراؼ معياري ) (SD = 1.60أما

حسابي ،وأقؿ انحراؼ معياري )،(M = 4.78 & SD = 0.73

بالنسبة لخاصية "حمقات النقاش " Discussin Boardفيرى

تمييا في المرتبة الثانية خاصية "اإلعالف مف أستاذ المقرر"

الطمبة أنيا فاعمة ) ،(M = 3.13, SD = 1.43بينما يرى

بحصوليا عمى ثاني متوسط حسابي وانحراؼ معياري = (M

أساتذة الجامعة أنيا غير فاعمة (M = 2.96, SD = 1.46).

) ،4.54 & SD = 0.88وىكذا إلى أقؿ خصائص ىذه الفئة

وليس ىذا فحسب ،بؿ كذلؾ الحاؿ مع خاصية العمؿ في

شاىدة Lecture
الم َ
فاعمية ،وىي خاصية "المحاضرات ُ

مجموعات حيث أنيا فاعمة عند الطمبة = (M = 3.27, SD

" Captureالتي جاءت في المكانة السادسة عشر (،)16

) ،1.39وغير فاعمة عند األساتذة = (M = 2.90, SD

بمتوسط حسابي أعمى بقميؿ مف الػمتوسط االعتباري = (M

1.43).
وعمى الرغـ مف االختالؼ بيف فئتي الدراسة حوؿ عدد

)3.22, SD = 1.52
أما باقي الخصائص ،والتي وقعت تحت خط المتوسط
االعتباري ( ،)3والتي نظر إلييا بأنيا خصائص أقؿ فاعمية أو

المختَمؼ عمييا ،إال أف ىناؾ اتفاؽ بيف الفئتيف في
الخصائص ُ
ست خصائص وقعت كميا في خانة عدـ الفاعمية ،واف اختمؼ

ليست ليا فاعمة بحكـ وقوعيا تحت مستوى المتوسط االعتباري،

ترتيبيا مف وجية نظر الفئتيف ،أال وىي  )1المحاضرات

وأوؿ ىذه الخصائص ىي خاصية "حمقات النقاش أو لوحة

الصوتي )2 ،الصحيفة أو المجمة )3 ،التدوينة القصيرة..

المناقشة"  ،Discussion Boardوالتي احتمت المكانة رقـ

الوكيز )4 ،المنتديات بموجز )5 ،غرؼ المحادثة ،وأخي ار )6

( )17باعتبارىا م ِ
سجمَة ألعمى متوسط حسابي لمفئة ذاتيا = (M
ُ

الصؼ االفتراضي.

2.96, Sd = 1.46).وآخر ىذه الخصائص ىي "خاصية

واستخالصا مما سبؽ ،يتبيف أف ىناؾ حوالي  %30مف

الصؼ االفتراضي " Virtual Classroomالواقعة في أسفؿ

خصائص نظاـ البالؾ بورد المدرجة في قائمة الدراسة الحالية،

القائمة بترتيب رقـ ( )24مسجمة أقؿ المتوسطات ،وبعيدة كؿ

موضع البحث ،لـ تكف فاعمة حيث جاءت في أسفؿ قائمة

البعد عف المتوسط االعتباري حيث سجمت متوسطا حسابيا،

الخصائص ال ػ  24خاصية ،وسجمت متوسطا أقؿ مف المتوسط

وانحرافا معياريا قدرىما)(M = 2.01, Sd = 1.24

االعتباري ( ،)3مما يدؿ إلى عدـ فاعميتيا في العممية التعميمية

وبالمقارنة بيف الجدوليف ( ،)6( ،)3المتعمقيف بفاعمية

بشقييا الدراسي مف قبؿ الطمبة ،والتدريسي بالنسبة ألعضاء

الخصائص الفنية لنظاـ البالؾ بورد كؿ عمى حدة ،ولكؿ مف

الييئة التدريسية بالجامعة .وعدـ فاعمية ىذه الخصائص ربما

فئتي الدراسة الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس ،يالحظ أف الفئتيف

يكوف ناجما عف عدـ استخداميا في التدريس الجامعي في

اتفقتا في وجيات النظر عمى فاعمية ثمثي قائمة الخصائص

جامعة قطر أصال ،والذي أدى إلى عدـ ألفتيا عمى اإلطالؽ

تقريبا ،وعدـ فاعمية الثمث اآلخر ،ولكف ىذا االتفاؽ ال يعني

لدى أفراد عينة الدراسة .ولذا ،فتحتـ الضرورة تعريؼ الجميور

عدـ االختالؼ ،بؿ ىناؾ اختالؼ أيضا بيف فئتي الدراسة فيما

المستيدؼ بالعممية التعميمية في الجامعة مف طمبة وأعضاء

يتعمؽ بفاعمية بعض ىذه الخصائص وعدـ فاعميتيا ،فبعض ىذه

ىيئة تدريس بيذه الخصائص ،وبإمكانياتيا ،ودورىا في نشر

الخصائص فاعمة عند فئة ،وغير فاعمة عند الفئة األخرى،

ثقافة التعمـ اإللكتروني ،والوعي بأىميتو في التدريس الجامعي

المشاى َدة ،عمي سبيؿ المثاؿ فاعمة عند
فخاصية المحاضرات
َ

المعاصر .ولذلؾ ،فالبد مف تكثيؼ الجيود لنشر ىذه الثقافة
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المعاصرة بيف أروقة الجامعة ،والتعرؼ عمى ىذه الخصائص

الشؽ األوؿ ( )1 - 2مف السؤاؿ الثاني :ىؿ ىناؾ أثر

وامكانياتيا الفنية لعميا تدعـ العممية التعميمية ،وتعززىا ،وترتقي

لمجنس (ذكر /أنثى) عمى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في التدريس

بيا وبمخرجاتيا التعميمية المنعكسة في التحصيؿ الدراسي

الجامعي مف وجية نظر أعضاء ىيئة تدريس جامعة قطر؟

الجامعي .وتتفؽ النتيجة مع نتائج كؿ مف وودز وآخروف [،]28

ولإلجابة عمى ىذا الشؽ مف السؤاؿ ينظر إلى الجدوؿ ()7

والعمرو [ ،]5وحونس وجونس [ ،]23حيث فاعمية النظاـ في

أدناه.

العممية التعميمية.
جدول 7

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم داللة فاعمية النظام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس عند اعتبار الجنس (ذكر  /أنثى) والتخصص
(أدبي  /عممي)
أداة القياس
فاعمية نظاـ
البالؾ بورد

الجنس والتخصص
الجنس
التخصص

N

Mean

ذكر

72

3.6925

Std.
Deviation
0.77102

أنثى

33

3.6416

0.85314

أدبي

36

3.7898

0.82975

عممي

69

3.6174

0.77419

T

0.303
1.057

df

103
103

Sig. (2)tailed
0.762
0.293

بالنظر إلى الجدوؿ ( )7أعاله ،وبمقارنة المتوسطات

فالنظاـ يستخدـ كبيئة تعميـ إلكتروني في جميع أرجاء جامعة

واالنحرافات المعيارية ،وقيمة "ت" ،وداللتيا ،يتضح عدـ وجود

قطر ،ولكؿ تخصصات الجامعة العممية واألدبية دوف استثناء.

فرؽ داؿ إحصائيا بيف وجيات نظر أعضاء ىيئة التدريس

ولذلؾ ،فال أثر لتخصصات أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر

بجامعة قطر (ذكو ار واناثا) فيما يتعمؽ بفاعمية نظاـ البالؾ بورد

في كيفية استخداـ نظاـ البالؾ بورد في التدريس الجامعي.

في التدريس الجامعي عند مستوى ( ،)0.05مما يعني توافؽ

وتتفؽ النتيجة النيائية المتعمقة بيذا السؤاؿ بكؿ أفرعو ىنا

وجيات النظر حوؿ مدى فاعمية النظاـ في التدريس الجامعي

مع نتيجة كؿ مف وودز وآخروف [ ،]28لتيؿ  -وايمز [،]25

بيف الذكور واإلناث مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة.

حيث االتفاؽ عمى فاعمية نظـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني
 ،LMSومف ضمنيا نظاـ البالؾ بورد في العممية التعميمية بكؿ

الشؽ الثاني (ب) مف السؤاؿ الثاني :ىؿ ىناؾ أثر

أبعادىا المعرفية والحركية الميارية ،والوجدانية.

لمتخصص (عممي /أدبي) عمى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في
التدريس الجامعي مف وجية نظر أعضاء ىيئة تدريس جامعة

أما فيما يتعمؽ بفاعمية نظاـ البالؾ بورد كأحد أنظمة إدارة

قطر؟ ولإلجابة عمى ىذا الشؽ مف السؤاؿ ينظر إلى الجدوؿ

بيئة التعمـ مف وجيتي نظر طمبة الجامعة وأساتذتيا مجتمعيف،

( )7أعاله.

فقد اتفقت النتيجة مع دراسات جمعت بيف رأي كؿ مف الطمبة

وبالنظر إلى الجدوؿ ( )7أعاله أيضا ،فيما يتعمؽ بالفروؽ

والمعمميف حوؿ مدى فاعمية النظاـ ،مثؿ جونس وجونس [،]23

بيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،الظاىرة في قيمة "ت"

العمرو [ ،]5عمى مدى فاعمية نظاـ البالؾ بورد في العممية

وداللتيا اإلحصائية ،يتبيف عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف

التعميمية بكؿ أبعادىا.

المتوسطيف عند مستوى الداللة ( )0.05حيث تشير قيمة الداللة

الجزء الخاص بالسؤاليف الثالث والرابع حوؿ مقترحات تطوير

الفعمية بيف المتوسطات إلى ( )0.293مما ينفي داللتيا

استخداـ نظاـ البالؾ بورد:

اإلحصائية .وىذا يعني أف فاعمية استخداـ نظاـ البالؾ بورد في

السػؤاؿ الثالث :ما مقترحاتؾ حوؿ سبؿ تطوير استخداـ نظاـ

التدريس الجامعي غير متأثرة بالتخصصات العممية في الجامعة.

البالؾ بورد في التدريس الجامعي بجامعة قطر؟
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أما فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثالث ،فقد اشتممت استجاباتيـ
عمى مقترحات تتعمؽ بتفعيؿ بعض الخصائص ،واجراءات إدارية

إلكتروني في التعمـ المزيج أو المدمج ،وكيؼ؟
وقد استجاب فقط ( )%30مف عينة الدراسة "أعضاء ىيئة

تقع مسؤوليتيا عمى عاتؽ الجياز اإلداري لمنظاـ ،وقد صنؼ

تدريس جامعة قطر" ليذيف السؤاليف المفتوحيف المذيف احتوى

الباحث ىذه االقتراحات ،وفؽ محاور أربعة ،بوضعيا في جدوؿ

عميميا مقياس استطالع رأي أعضاء ىيئة التدريس ،وكانت

(.)8

النتيجة كالتالي:
جدول 8

حجم ونسبة استجابات أساتذة الجامعة المئوية عمى السؤال المفتوح (اقتراحات تحسين توظيف النظام)
المحاور

التكرار

النسبة المئوية

العممية التعميمية

12

%35

تطوير النظاـ

6

%17

تدريب األساتذة

5

%14

تدريب الطمبة

11

%31

وبالنظر إلى ىذه المقترحات ومحاورىا في الجدوؿ ()8
أعاله ،يالحظ أنيا تتمركز حوؿ التدريب سواء أكاف لمطمبة أـ

ُيستشؼ مف النتيجة أف ىناؾ حاجة لتعريؼ المستفيديف مف
أساتذة الجامعة بالكثير مف خصائص النظاـ ،والعمؿ عمى

ألعضاء ىيئة التدريس حيث تشكؿ نسبتيا مجتمعة حواؿ

إكسابيـ الكثير مف الميارات المتعمقة بيذه الخصائص مثؿ

النصؼ أو ما يعادؿ  %45تقريبا مف حجـ المقترحات،

استخداـ النظاـ لتقييـ األداء ،وتوظيفو في االختبارات اإللكترونية

وانحصر الباقي مف المقترحات في العممية التعميمية وتفعيؿ

النصفية والنيائية عمى وجو الخصوص كما ورد مف اقتراحات

النظاـ لخدمتيا حيث شغمت أكثر مف الثمث أو ما يعادؿ ال ػ

صريحة بيذا الشأف.

( )%35تقريبا ،ولـ يحصؿ النظاـ فيما يتعمؽ بالمطالبة بتطويره

أما فيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثاني :ىؿ يمكف توظيؼ نظاـ البالؾ

ويستشؼ مف ىذه
إال عمى نسبة صغيرة ال تتجاوز ال ػ (ُ .)%17

بورد كبيئة تعمـ إلكتروني في التعمـ المزيج أو المدمج ،وكيؼ؟

النتيجة أف ىناؾ حاجة ماسة لتدريب الطمبة عمى استخداـ نظاـ

فقد جاءت اإلجابات متفاوتة تعكس توجيات أساتذة الجامعة مف

البالؾ بورد في العممية التعميمية باعتباره بيئة تعميمية إلكترونية

حيث التأييد والمعارضة المبنية عمى األلفة والدراية بمضموف

تتيح لمطالب والمعمـ االتصاؿ والتواصؿ والتفاعؿ مف خالليا مما

السؤاؿ .ولذا ،فقد صنفت التوجيات إلى ثالثة فئات كما ىي

قد يضمف االرتقاء بالعممية التعميمية وتحسيف مخرجاتيا

مبينة في الجدوؿ (.)10

األكاديمية مف جميع النواحي المعرفية والوجدانية والميارية .كما
جدول 9
حجم ونسبة المهتمين وعدم المهتمين من أساتذة الجامعة بتوظيف نظام البالك بورد في التعمم اإللكتروني المزيج والمدمج
الفئات

التكرار

النسبة المئوية

الميتميف بتوظيؼ النظاـ

21

72.41

الرافضيف لتوظيؼ النظاـ

2

6.90

عدـ األلفة بالتعمـ اإللكتروني ومفاىيمو

6

20.69

وبالنظر إلى الجدوؿ أعاله ،يالحظ اىتماـ نسبة كبيرة مف

المدمج ،مما يعني ألفة ىؤالء األساتذة بالنظاـ ،وبالتعمـ

أساتذة الجامعة بتوظيؼ النظاـ في التعمـ اإللكتروني المزيج أو

اإللكتروني ومفاىيمو العممية وأساليبو في تصميـ بيئة تعميمية
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إلكترونية ،ورغبة قوية في توظيؼ أنظمة التعمـ اإللكتروني

 ،Moodle Systemوالمدرجة ضمف حزمة ما يطمؽ عمييا

وبيئاتو في العممية التعميمية متى ما أتيحت ليـ الفرصة .وىذا

أنظمة إدارة بيئة التعمـ Learning Management Systems

بحد ذاتو يعكس ثقافة إلكترونية في األوساط الجامعية بيف

)(LMS
 )2العمؿ عمى نشر ثقافة نظاـ إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر .ولـ تنتشر ىذه الثقافة مف

)(LMSبيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر ،والجامعات

فراغ ،فيي حصيمة معرفة وألفة ومعايشة وتفاعؿ مع أحد أنظمة

العربية األخرى ،والتعريؼ بمفاىيـ التعمـ اإللكتروني وبيئاتو

إدارة بيئة التعمـ اإللكتروني وىو نظاـ البالؾ بورد  ،BbSالذي

التعميمية وأنماطو مثؿ التعمـ المزيج أو المدمج ،وغيرىا مف

ومنتسبييا مف طمبة
مضى عمى انتشاره بيف أروقة الجامعةُ ،
وأعضاء ىيئة تدريس ،أكثر مف ثماف سنوات منذ التعريؼ بو

المفاىيـ والمبادئ واألنماط.
 )3العمؿ عمى تعريؼ الطمبة الجدد بنظاـ البالؾ بورد )،(BbS

والتعامؿ معو في بداية الفصؿ الدراسي خريؼ  ،2005مف

وادراج برامج التعريؼ بو في برامج اليوـ التعريفي بالجامعة،

خالؿ نشاطات عممية وعممية ممنيجة كالندوات العممية والدورات

ونشر ثقافة التعمـ اإللكتروني بيف الطمبة.

التدريبية وورش العمؿ الخاصة بالنظاـ [.[4

 )4إقامة دورات تدريبية وورش عمؿ لتدريب الطمبة عمى كيفية

أما فيما يتعمؽ بالفئة األخرى مف أعضاء ىيئة التدريس

التعامؿ مع نظاـ البالؾ بورد وخصائصو الفنية القابمة لمتوظيؼ

بجامعة قطر ،والتي تشكؿ نسبتيا حوالي  %27مف المستجيبيف

في التعميـ الجامعي.

ليذا السؤاؿ ،فيتبيف أف السبب في الرفض ربما يتمثؿ في عدـ

 )5االستعانة بخب ارء مؤسسة البالؾ بورد في تعريؼ القائميف

األلفة بمفاىيـ التعمـ اإللكتروني ،ونقص الثقافة المتعمقة بو بيف

عمى النظاـ في جامعة بكؿ مزايا وخصائص النظاـ لتفعيميا في

أفراد ىذه الفئة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة قطر مما

العممية التعميمية وتعريؼ طمبة الجامعة وأساتذتيا بمزايا النظاـ

يستدعي العمؿ عمى نشر ثقافة التعمـ اإللكتروني ،والتوعية

ونشر ثقافتو بيف أوساط الطمبة والمعمميف.

بأىميتو ونشر مفاىيمو ومبادئو في ظؿ إرىاصات الثورة

 )6تشجيع البحوث التربوية التجريبية اإلجرائية في مجاؿ التعمـ

التكنولوجية وثورة االتصاالت ،والطفرة اإللكترونية المعاصرة.

اإللكتروني ،وعدـ االقتصار عمى البحوث الميدانية الوصفية.

فكيؼ يستقيـ ىذا الفكر في ىذا العصر الزاخر بالمستحدثات

المراجع

التكنولوجية ،وما تفرضو مف تطور إلكتروني واسع االنتشار!

أ .المراجع العربية

فاألمر يحتاج إلى عمؿ جاد لتوسعة رقعة انتشار ىذه المفاىيـ

] [1أبو جحجوح ،يحيي محمد ،وحسونة ،إسماعيؿ عمر

والمبادئ اإللكترونية في الوسط الجامعي بجامعة قطر.

( .)2011فاعمية التعمـ اإللكتروني الموجو بالفيديو في تنمية

 .6التوصيات

التفكير العممي واالتجاىات نحوه لدى طمبة الجامعة .المجمة

 )1العمؿ عمى تنظيـ دورات تدريبية وورش عمؿ تتعمؽ بتدريب

الفمسطينية لمتربية المفتوحة عف بعد.186-137 ،)5(3 ،

األعضاء عمى كيفية التعامؿ مع خصائص وامكانيات نظاـ

متوفر عمى الموقع:

البالؾ بورد الفنية ،واالستفادة منيا قدر اإلمكاف في التدريس

www.qou.edu/arabic/index.

Available @jsp?pageId=3344

الجامعي ،وتفعيؿ أساليب التعمـ اإللكتروني ،وتعزيز مبادئو

] [2أحمد ،سموى السعيد عبدالكريـ ( .)2011دور التعمـ

النظرية والتطبيقية .وذلؾ انطالقا مف حقيقة نظاـ البالؾ بورد

اإللكتروني في تحسيف جودة المحتوى الرقمي لمبرامج

) ،(BbSوما يشاع عنو أنو أحد أنظمة إدارة بيئة التعمـ

األكاديمية :دراسة تقويمية لتطبيؽ برنامج المودؿ " في

اإللكتروني مثمو في ذلؾ مثؿ نظاـ الػ ػ ،WebCTونظاـ الموديؿ

برنامج قسـ عمـ المكتبات والمعمومات بكمية اآلداب والعموـ
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ABSTRACT_ The current study aims to measure the effectiveness of the Blackboard System (BbS)
in higher education at Qatar University (QU) from students and faculty members’ point of view in
(Spring2014). In order to meet this aim, two specific versions of the Blackboard System
Effectiveness Questionnaire have been distributed throughout the university on both samples of the
study (students and faculty members). The students sample consisted of (737) students, whereas,
the faculty sample contained (105) Faculties. Both samples were limited to those who entered the
university as students & Faculty members in 2012 and earlier.
Results showed that there was a significant ratio of (0.05) on the students’ sample, which
indicate that the (BbS) is an effective tool in the university study from students’ point of view. In
relevance, a significant difference between male & female student on the effectiveness of the
system has been noted, in favor of female students. Concerning the faculty members, the findings
also indicate that the (BbS) is an effective tool in the university teaching as seen by the faculty
members. Interestingly, the results showed a consistency between the university students and
faculty members on the effectiveness of the (BbS) in university instructional process.
KEYWORDS: E-Learnig in Higher Education, Blackboard as a Learning Management System
(LMS), Blackboard (BbS) In Higher Education, Students’ Perception on Blackboard, Faculty
Perception on Blackboard.
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