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 املمخص: 

أثر استخدام التعمم االلكتروني الكامل عمى ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى        
كبيئة تعمم افتراضية لدعم التعمم  القابمية لالستخدام لدى طالبات جامعة الممك خالد 

التعمم القابمية الستخدام  مستوى, والكشف عمى مم االلكتروني وانجاز ميام التعميم والتع
المستوى السابع بقسم الكيمياء بكمية العموم لدى طالبات االلكتروني بالمستوى الكامل 

واآلداب بسراة عبيدة وذلك باستخدام عينة من طالبات قسم الكيمياء بكمية العموم واآلداب 
 . ( طالبة74عبيدة جامعة الممك خالد قواميا )بسراة 

 
 الكممات المفتاحية: 

 القابمية لالستخدام –التعمم االلكتروني الكامل 
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Abstract 

                     The aim of the current research is to identify the impact 

of the use of e-learning on the usability for king Khalid university 

female students as a virtual learning environment to support e-

learning and the achievement of teaching and learning tasks, and 

to explore the level of employability of e-learning at the full level 

of 7th level students in the chemistry department at the Faculty of 

Science and Arts, Using a sample of students of the Department of 

Chemistry in the Faculty of Science and Arts at the University of 

King Khalid University (46). 
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 املقدوة:

إن التقدم العممي والتكنولوجي أدى إلى وفرة المعمومات في المجاالت والتخصصات       
المختمفة ونقل محور االىتمام من المعمومات إلى المتعمم , األمر الذي جعل الميتمين 
بالعممية التعميمية بحاجة ماسة إلى تطوير أساليب التعميم والتعمم لموصول بالمتعمم إلى أن 

ون منتًجا لممعمومات وليس مستيمًكا ليا بحيث يكون ىدف التعميم ىو اكتساب ميارات يك
التعمم الذاتي والقدرة عمى توظيف المعمومات والتقنيات المتطورة في حل المشكالت 
الحياتية ,لذا ظيرت كثير من المستحدثات التكنولوجية في الفترة األخيرة, اليدف منيا ىو 

العممية التعميمة بداًل من المعمم, والتركيز عمى استراتيجيات التعمم جعل المتعمم ىو محور 
النشط والتعمم التعاوني, ومن ىذه المستحدثات التعميم اإللكتروني ويقصد بو بصفة عامة 
" استخدام التكنولوجيا بجميع أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقل وقت وجيد وأكبر 

 وقد يكون غير متزامن Synchronous تعممًا فوريًا متزامناً فائدة, وقد يكون ىذا التعمم 
Asynchronous  ,(2002,داخل حجرة الدراسة أو خارجو") عبد العاطي و أبو خطوة.                                 

لى التعرف عمى االحتياجات التدريبية الستخدام إ (20٠4دراسة الرشيدي )وتشير       
من وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس في جامعة حائل  Black Boardنظام ادارة التعمم 

بالمممكة العربية السعودية وتوصمت الدراسة الى وجود احتياجات تدريبية لقيام اعضاء 
 .Black Boardىيئة التدريس بميام استخدام نظام 

 التعرف عمى فعالية التعمم المتمازج إلى( 20٠4دراسة صوافطة والجريوي )و         
لتحقيق المباشر والمؤجل لمفيزياء وبقاء اثر  black Boardالقائم عمى نظام ادارة التعمم 

التعمم لدى طالب الكميات الصحية بجامعة الممك سعود ,وتوصمت النتائج الى ان التعميم 
المتمازج القائم عمى نظام البالك بورد اكثر فعالية من الطريقة المعتادة في التحصيل 

حصيل المؤجل لمفيزياء لدى طالب الكميات الصحية بجامعة الممك سعود المباشر والت
وفعالية ىذا النوع من التعمم في بقاء اثر التعمم لدى الطمبة وعدم فعالية الطريقة المعتادة 

 في تحقيق ذلك .
 



 .أثر استخدام التعلم االلكتروني الكامل على القابلية لالستخدام لدى طالبات جامعة الملك خالد
 

- 424 - 

التعرف عمى واقع استخدام اعضاء ىيئة التدريس  إلى( 20٠4دراسة الشمري )و          
نظام البالك بورد وتوصمت الدراسة الى ان تقديرات اعضاء ىيئة التدريس بجامعة حائل ل

لواقع استخدام نظام البالك بورد كانت مرتفعة ,واظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
داللة احصائية في تقديرات اعضاء ىيئة التدريس لمستوى استخداميم لنظام البالك بورد 

 االكاديمية . تعزى لكل من الكمية والرتبة والرتبة
التعرف عمى اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس إلى (20٠4دراسة البالصي )و         

بجامعة حائل نحو استخدام نظام ادارة التعمم البالك بورد ,وتوصمت الدراسة الى وجود 
اتجاىات ايجابية لدى اعضاء ىيئة التدريس نحو نظام ادارة التعمم البالك بورد واظيرت 

دى احتياجاتيم لممزيد من التدريب عمى استخدام نظام ادارة التعمم البالك عينة البحث م
بورد ,كما تم التوصل الى عدم وجود فروق في االتجاىات نحو استخدام نظام ادارة التعمم 
البالك بورد بين اعضاء ىيئة التدريس في النوع )ذكر/انثى( وكذلك في طبيعة عمميم في 

 . الكميات مواد نظرية او عممية
لى الكشف عن اتجاىات الطمبة واعضاء ىيئة إ (20٠7دراسة السدحان )و         

التدريس في كمية عموم الحاسب والمعمومات بجامعة االمام محمد بن سعود نحو استخدام 
في التعميم والتدريس الجامعي  Black Boardنظام ادارة التعمم االلكتروني البالك بورد 

ىناك اتجاه ايجابي لمطالب نحو استخدام نظام ادارة التعمم واظيرت نتائج الدراسة ان 
االلكتروني وكذلك الحال بالنسبة التجاىات اعضاء ىيئة التدريس جاءت ايجابية وتوصمت 
الدراسة الى مجموعة من التوصيات اىميا : توفير التدريب المستمر والمكثف لمطمبة 

 واعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام البالك بورد .
ضاء ىيئة التدريس عالتعرف عمى تصورات ا لىإEl zawaidy (2014)دراسة و        

بالجامعات السعودية حول عقبات استخدام برمجية بالك بورد وتوصمت نتائج الدراسة الى 
العقبات الرئيسية التالية وجود حاجة لمتدريب والخبرة في استخدام تكنولوجيا المعمومات 

ارة االنترنت التصال  مستمر سمس ووضع قواعد مقيدة واالتصاالت وعدم وجود اش
العضاء ىيئة التدريس في تطوير الميارات التكنولوجية والخبرة في استخدام تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت وخاصًة في انتاج المواد االلكترونية.
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وقد دفعت فالتعميم اإللكتروني أخد باالنتشار, واالتساع في جميع أنحاء العالم,       
عوامل عديدة المؤسسات التعميمية نحوه ومن ىذه العوامل : خفض تكمفة التعميم العالي, 
بما يوازي التعميم التقميدي؛ كما أشار باحثون إلى الميزات المتحققة من خالل وسائل 
التعمم التفاعمي المتزامنة, وغير المتزامنة, وتعزيز ميارات التعمم الذاتي التي يوفرىا  

(Castle & McGuire  ,2010 . ) 
ويسعى التعميم االلكتروني إلى تحقيق ديمقراطية التعميم الجامعي , واالستجابة       

لمطمب االجتماعي المتزايد ليذا النمط من التعميم وتوفير حرية الدراسة لممتعمم وتحريره من 
السيام في حل قيود الزمان والمكان وتحقيق التعميم المستمر والتعميم مدى الحياة وا

المشكالت الناجمة عن عجز مؤسسات التعميم العالي التقميدية عن استيعاب األعداد 
ومنيا البالك   LMSاليائمة المتزايدة من طالب الجامعة , وتعد برمجيات نظم إدارة التعمم 

أحد مظاىر التعميم االلكتروني الذي يعتبر عنصرا محفًزا لكل من  Black Boardبورد 
ة التدريس والمتعمم الستخدام االنترنت في التعميم وسيولة التواصل بينيم دون عضو ىيئ

الحاجة إلى معرفة عميقة بأساليب البرمجة وقد استخدمت معظم الجامعات أنظمة إدارة 
( , ) زين 20٠2التعميم االلكتروني بنوعييا مفتوحة أو تجارية المصدر ) عبد المجيد , 

 ( .  20٠0الدين , 
نظم ادارة التعمم االلكتروني فقد اوصى الكثير من المؤتمرات عمى ضرورة وألىمية 

االىتمام بالتعميم االلكتروني ومنيا المؤتمر الدولي االول لمتعميم االلكتروني والتعميم عن 
بضرورة وضع خطط لمتعميم االلكتروني والمؤتمر  2002بعد والذي عقد في الرياض عام 

بضرورة تحويل  2004االلكتروني الذي عقد في البحرين عام  الدولي االول لمركز التعميم
بعض المناىج الدراسية من صورتيا التقميدية الى مناىج الكترونية وتاىيل اعضاء ىيئة 
التدريس لدخول عصر التعميم االلكتروني وربط المكتبات والجامعات التقميدية بالمكتبات 

اسب االلي الذي عقد بقاعة الممك فيصل االلكترونية والمؤتمر الوطني السادس عشر لمح
عن تطوير المناىج القائمة بما يتناسب مع التقدم العممي  2000لممؤتمرات بالرياض عام 

في مجال تقنية المعمومات وادخال خدمة االنترنت لجميع المؤسسات التعميمية بالمممكة 
الذي عقد في القاىرة ودعم منتجي ومطوري البرمجيات التعميمية والمؤتمر العممي الثامن 

بضرورة التدريب المستمر لتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعميم والمعمومات  200٠عام 
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والمؤتمر  20٠2والمؤتمر العممي الثاني عشر لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات 
لضرورة تطوير نظم وبرمجيات  20٠2الدولي الثاني لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد 

ة التعمم التي تتفق مع المجتمع العربي الذي تنشأ فيو , لذلك يجب ربط المقررات ادار 
التعميمية بالبيئات المحمية والعربية وحاجاتيا وظروفيا وعاداتيا وتقاليدىا االجتماعية , 
وتحديد اشكال وطرق وادارة محتوى التعمم والتركيز عمى اىمية تكامل جميع انظمة التعمم 

م ادارة التعمم ونظام الفصول االفتراضية ونظام المستودع الرقمي ونظام االلكتروني كنظا
ادارة المحتوى الرقمي مع االنظمة الحالية والقائمة كنظام القبول والتسجيل ونظام اعضاء 
ىيئة التدريس ونظام البريد االلكتروني ونظام الرسائل النصية .....الخ من االنظمة 

 ( .2004ومي , ( ) القد20٠2االخرى )العمرو, 
 وشكمة البحح:

يجعل التعميم اإللكتروني المواقف التعميمية أكثر حيوية, و قائمة عمى بيئة           
مييأة لمنمو, و يوجو التعميم اإللكتروني المتعممين ألن يتعامل كل منيم مع اآلخر, و أن 

لتعمم ستستمر يتعمموا تحمل مسؤولية تعمميم لكي يكونوا مؤثرين في خبرتيم, فعممية ا
فقد جاءت فكرة ىذه الدراسة باختيار طالبات جامعة الممك خالد من  معيم طوال حياتيم,

باعتبارىا من أثر استخدام التعمم االلكتروني الكامل عمى القابمية لالستخدام جل معرفة أ
في المواضيع األساسية التي قد تساعد الطالب الجامعي في التعامل مع المواقف الدراسية 

                                                     عالم ديموقراطي المعمومات بعرضو لطرق تعمم إلكترونية متنوعة
في محاولة اإلجابة عمى السؤال الرئيس  من العرض السابق تظير مشكمة البحث الحاليو 

 :التالي 
ام لدى طالبات               أثر استخدام التعمم االلكتروني الكامل عمى القابمية لالستخدما 

 ؟       جامعة الممك خالد
 ويتفرع السؤال الرئيسي السؤاليين التاليين : 

كأحد مستويات نظام إدارة التعمم ما أثر استخدام المستوى الكامل من التعمم االلكتروني  -
 طالبات جامعة الممك خالد ؟ القابمية لالستخدام لدى البالك بورد عمى 
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جامعة  لدى طالبات في المستوى الكامل القابمية الستخدام التعمم االلكتروني  ىمستو ما  -
 ؟ الممك خالد

 أهداف البحح: 

كبيئة تعمم لمتعمم االلكتروني  لكاملىدفت الدراسة الحالية إلى استثمار المستوى ا
 : افتراضية النجاز ميام التعميم والتعمم والكشف عن أثر التعمم االلكتروني الكامل في

دعم نظام إدارة التعمم االلكتروني البالك بورد من خالل المستوى الكامل كبيئة تعمم  -
 . لدى طالبات جامعة الممك خالد إلنجاز ميام التعميم والتعممافتراضية تفاعمية 

لدى  تنمية القابمية الستخدام نظام إدارة التعمم االلكتروني البالك بورد المستوى الكامل -
 .ة الممك خالد جامع طالبات

 أهىية البحح:

  :نبعت أىمية الدراسة من االعتبارات اآلتية 
 التقني المجال في المتخصصين من الكثير بو ينادي لما استجابة :النظرية األىمية .٠

ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية بين جميع المتعممين  من والتربوي
في البيئة  والتعامل الذاتي, التعمم مبدأ يقوتحق التعميمية, نواتج العممية لتحسينو 

 . اإللكتروني التعمم أدوات استخدامالرقمية التفاعمية من خالل 
 ي عمى االستفادة من األدوات التيمساعدة الباحثين الميتمين بالتعميم اإللكترونو 

 الجامعات بما يجعل الجامعي التعميم لمشكالت متطورة عممية تقديم حموللاستخدمت فيو 
 التعميم. مجال التكنولوجية في التطوارت تواكب

التعميم والتعمم   أساليب تطوير في الحديثة التوجيات مواكبة :التطبيقية األىمية .2
بجميع مستوياتو وخاصة المستوى  بورد البالك اإللكتروني التعميم إدارة نظامباستخدام 

مشكالت التعميم الجامعي  الكامل من خالل توفير بيئات تعمم افتراضية تفاعمية لحل
واالستفادة من األدوات التي تساىم في توظيف الوسائط المرئية والسمعية في عممية 

لتحقيق المستويات المعرفية العميا بما يتناسب وطبيعة األىداف التي يرغب التعميم والتعمم 
 لدى طالبات جامعة الممك خالد .في تحقيقيا التعمم االلكتروني الكامل 



 .أثر استخدام التعلم االلكتروني الكامل على القابلية لالستخدام لدى طالبات جامعة الملك خالد
 

- 42٠ - 

 حات البحح:وصطم

 التعميي االلكرتوٌي الكاون :

م( بأنو:" أسموب التعمم المرن باستخدام المستحدثات 2002ُيعرفو إسماعيل )
التكنولوجية وتجييزات شبكات المعمومات عبر اإلنترنت, معتمدا عمى االتصاالت المتعددة 

التدريس و  االتجاىات, وتقديم مادة تعميمية تيتم بالتفاعالت بين المتعممين و ىيئة
 الخبرات والبرمجيات في أي وقت و أي مكان"

نظام تعميمي يستخدم تقنيات المعمومات وشبكات  بأنو(  2004وُيعرفو عامر ) 
 اإلنترنت في تدعيم وتوسيع نطاق العممية التعميمية .

 وتعرفو الباحثات إجرائيا : 
خدام التقنيات بأنو ىو أحد مستويات التعمم االلكتروني الذي يعتمد عمى است  

ــــــ وفق معايير الجودة    Black Boardالمتطورة واالنترنت من خالل نظام البالك بورد 
خالد كمية العموم بجامعة الممك ــــــ في التواصل بين عضو ىيئة التدريس والطالبات في 

سواء داخل او خارج الجامعة لمحصول عمى المعرفة بما يتناسب مع قدراتين 
 ن وسرعنين الذاتية لتحقيق أىداف تعميمية محددة مسبًقا .واستعدادتي

 مفيوم القابمية لالستخدام :
عمى أنيا قدرة المستخدم عمى  ) Wang.J & Senecal.S  ) 2007ويعرفيا 

التعامل بسيولة ودون تدريب رسمي مع نظام المعمومات المتاح عبر الشبكة والتفاعل معو 
 بكفاءة وسرعة . 
 ت إجرائًيا : وتعرفيا الباحثا

بانيا مجموعة العوامل التي يمكن أن تؤثر عمى استخدام الطالبات انظام إدارة  
التعمم البالك بورد " المستوى الكامل " والتفاعل معيا بسيولة ويسر في إتمام ميمة دراسة 

 الفصل األول الكترونًيا من مقرر الكيمياء العامة . 
 اإلطار الٍظري:

كتروني يجعل المواقف أكثر حيوية, و قائمة عمى بيئة مييأة لمنمو, إن التعميم اإلل     
و يوجو التعميم اإللكتروني المتعممين ألن يتعامل كل منيم مع اآلخر, و أن يتعمموا تحمل 
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مسؤولية تعمميم لكي يكونوا مؤثرين في خبرتيم, فعممية التعمم ستستمر معيم طوال 
ي معموماتيم و التفاعل معيم , و عميو يجب أن حياتيم, لذا البد من مشاركة اآلخرين ف

يتعمم المتعمم كإنسان ييتم بالجوانب المعرفية و الوجدانية و النفسحركية و ليس كدارس 
مواد تعميمية, و أن يدرك أن عضو ىيئة التدريس ليست لديو جميع اإلجابات. و أن يدرك 

و يجب أن يتعامل مع تنوع عضو ىيئة التدريس أنو ليس كل شيء لجميع المتعممين, و أن
المعمومات و تناقضيا ألجل أن يخمق الفرصة لفيم المتعمم ,و يقوم التعميم اإللكتروني 
عمى توجيو لخبرات المتعممين لخبرات متنوعة في عالم ديموقراطي المعمومات بعرضو 

اسة, و لطرق تعمم إلكترونية متنوعة, و باستخدامو لمتنظيم اإللكتروني الفعال لقاعات الدر 
إعداد ىيئة التدريس لمتعامل مع التجييزات التكنولوجية و استخداميا كأدوات تعميمية 
تحددىا األنشطة و االستراتيجيات المتنوعة كالتعميم التعاوني عبر اإلنترنت و التفاعالت 

 ( .2002مع البرامج و المناقشات الجماعية ) اسماعيل , 
 Granic, A& Cukusic, Mسة كل من : وأظيرت العديد من الدراسات مثل درا  
.(201 l)  ,Lin . C& Roan . J (2011)  ,Ballard, J,(2010)  ,Pretorius, M; 

van & Biljon, J (2010)   ,Sangil, Y. (2010)  ,Melton, J., (2007)  ارتفاع
ن طريق مستوى القابمية الستخدام المناىج والمقررات االلكترونية التي يتم تدريسيا لمطالب ع

.   Black board( البالك بورد  LMSوني أو بنظام إدارة التعمم ) ر االنترنت أو بالتعمم االلكت
 ٌظاً إدارة التعمي البالك بورد :
( بأنو :نظام إلكتروني من مكونات التأليف و اإلدارة في  20٠2وُتعرفو العمرو ) 

ر المقررات الدراسية , مع توفير التعميم اإللكتروني, يسيم في إدارة و متابعة الطالب و سي
إمكانية التعمم التعاوني, و إتاحة المشاركة و التواصل بين الطمبة و أعضاء ىيئة 
التدريس, و إدارة كامل العممية التعميمية تعاونيا و يشكل يدعم أنشطة الفصل الدراسي 

 التقميدي.
ارة ومتابعة ( بأنو : برنامج صمم لممساعدة في إد20٠٠وُيعرفو عبد الكريم ) 

 وتقديم األنشطة التعميمية والتعميم المستمر .
( بأنو: برنامج صمم لممساعدة في إدارة و متابعة و 2002ُيعرفو إسماعيل )

تقديم األنشطة التعميمية و التعمم المستمر , لذا فيو يعتبر حال استراتيجيا لمتخطيط و 



 .أثر استخدام التعلم االلكتروني الكامل على القابلية لالستخدام لدى طالبات جامعة الملك خالد
 

- 422 - 

مية بما في ذلك االتصال المباشر أو التعميم و إدارة جميع أوجو التعمم في المؤسسة التعمي
القاعات االفتراضية أو المقررات الموجية من قبل ىيئة التدريس , و ىذا سيجعل األنشطة 
التعميمية التي كانت منفصمة و معزولة عن بعضيا تعمل وفق نظام مترابط يسيم في رفع 

كوناتو و إعادة مستوى التعميم, و تركز كثيرا عمى المحتوى التعميمي من حيث تداول م
 استخدامو وفق معايير سكورم.

بأنو : أحد أنظمة إدارة التعمم التجارية ومن انتاج  Martin, F. (2008)وُيعرفو 
لمخدمات التعميمية ويعتبر من أقوى أنظمة إدارة التعمم  Black Boardمؤسسة بالك بورد 

في نشر التعميم بقوة عن  االلكترونية لقدرتو عمى تقديم فرص تعميمية متنوعة , كما يساعد
 طريق االنترنت , كما يمتاز بالمرونة والقابمية لمتوسع والتطوير . 

 وشتويات التعمي االلكرتوٌي :

( , والقواعد المنظمة لمتعميم اإللكتروني بجامعة الممك خالد 20٠٠واشار مزروع )  
راتيجية ( , الى ان جامعة الممك خالد اعتمدت خطة است 2007(, وأحمد ) 20٠٠)

لمتعميم االلكتروني تيدف الى اتاحة مثل ىذا النوع من التعميم لمجميع ليس فقط لمواكبة 
التطورات الجارية في العالم إنما ايضًا لما لو من دور حقيقي وفعال في تحسين بيئة 

 التعميم ومخرجاتو حيث تطبق الجامعة ثالث مستويات لمتعميم االلكتروني ىم :
 املشتوى الداعي 

فيو يتم استمرار التدريس بصورة تقميدية وحضور تقميدي مع توافر موقع لكل مقرر و 
بم يتيح زيادة ودعم التفاعل بين عضو ىيئة التدريس والطالب وبين الطالب وبعضيم 

 البعض .
يجب ان يحتوي المقرر في نظام ادارة التعمم عمى العناصر التالية كحد ادنى منيج المقرر 

 التوصيف واالىداف والتقسيم واالنشطة والتقويم . بالكامل بما يشمل 
ومعمومات المعمم, وتفعيل لوحة اعالنات المقرر, وتفعيل منتدى لمنقاش .فمواد المقرر 
تكون من مراجع وشرائح عرض ووسائل وتسجيالت او اي مواد ومقررات اخرى تدعم 

نية . ويستخدم % من مجموع درجات المقررر عمى االنشطة االلكترو ٠7التعمم ويخصص 
موقع المقرر لمتواصل واالنشطة ويعتبر استخدام الموقع واالدوات المرافقة لالعالنات 

 والواجبات وتسميم المواد والدرجات وكل ما يمكن عممو من خالل الموقع ممزًما.
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 املشتوى املدوج 
وفيو يتم تقسيم حضور الطالب بنسب متفاوتو مابين الحضور التقميدي و الحضور 

 لكتروني مع استمرار توفير موقع لممقرر .اال 
ويتم اقرار طرح المقررات بالمستوى المدمج بموافقة رئيس القسم وعميد الكمية او   

بتنسيق من الجامعة والعمادة , ويقوم عضو ىيئة التدريس بتعبئة نموذج خاص بتدريس 
اق بي المعمم المقرر لممستوى المدمج يام تحديد مواعيد الحضور االلكترونية باالتف

وطالب المقرر حيث تحدد نسبة لمتعمم االلكتروني من ساعات التدريس الفعمية عمى ثالث 
وفق نموذج طمب تدريس المقرر المدمج ويمتزم   ٪47, ٪70,  ٪27مستويات 

 المعمم باضافة انشطة الكترونية لممقرر مرة واحدة في االسبوع .
 املشتوى الكاون 

شاط إلكترونيًا . يتم طرح المقررات بالمستوى الكامل بموافقة وفيو يتم الحضور والن
رئيس القسم او بتنسيق من الجامعة والعمادة ويقوم عضو ىيئة التدريس بتعبئة النموذج 
الخاص بتدريس المقرر بالمستوى الكامل ويعقد اجتماع تزامني بين الطالب وعضو ىيئة 

ر العمل بيا ويتم احتساب درجات التدريس يوضح من خاللو خطة المقرر وكيفية سي
من مجموع درجات المقرر بحيث ان ما يدرس تزامنًيا ال يقل  ٪70االنشطة االلكترونية 

 ٪ 70من المقرر االلكتروني وما يدرس باالنشطة االلكترونية ال يقل عن  ٪27عن 
الطالب  من المقرر االلكتروني وال يمكن الغاء تدريس مقرر بالمستوى الكامل بعد تسجيل

فيو ويمتزم عضو ىيئة التدريس باضافة نشاطيين الكترونيين في المقرر اسبوعًيا وكل 
 ماينطبق عمى الداعم ينطبق تمقائيا عمى الكامل .

وقد تم الربط التكاممي بين نظام القبول والتسجيل ونظام ادارة التعمم االلكتروني 
خالد اول جامعة سعودية تنجز  ( , وبذلك تعتبر جامعة الممك2بالجامعة )بالك بورد 

عممية الربط التكاممي بنجاح بيذا الحجم حيث اصبح االن ىناك موقع الكتروني لكل مقرر 
من مقررات الجامعة كما انيا تعتبر الجامعة السعودية االولى التي تتيح بيئة الكترونية 

تعمم االلكتروني متكاممة لمطالب واعضاء ىيئة التدريس لمتفاعل بيذا الحجم حيث يعتبر ال
 جزء من الثقافة والممارسة اليومية العضاء ىيئة التدريس والطالب بالجامعة .
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( 2002( , )الريفي, وأبو شعبان2007)الشرقاوي   : أسباب استخداً التعمي االلكرتوٌي
 (2007,)حسين وعمي 

الخيار االستراتيجي الذي ال بديل لو   E-Learningيعتبر التعمم االلكتروني 
 تحقيق المتطمبات التالية : ل
 التعميم المستمر . .٠
 التعميم المرن .  .2
 التواصل واالنفتاح عمى اآلخرين . .2
 عدم التقيد بالزمان والمكان في العممية التعميمية .  .7
 التعمم مدى الحياة . .7
 التعمم الفعال . .4
 التعمم الذاتي . .4

 ( ٠٢٠٢)النجار Black Boardوظائف ٌظاً ادارة التعمي االلكرتوٌي البالك بورد 
توفير االدوات التي يتفاعل معيا الطالب اثناء دراستو مثل )االعالنات ,التقويم  .٠

 الزمني ,الميام , التقديرات , دليل المستخدمين ,دفتر العناوين (.
 عرض المحتوى :تقديم محتوى المادة التعميمية عمى الطالب . .2
: )ارسال واستقبال  وظيفة االتصال :يتيح النظام ثالثة طرق لمتواصل , ىي .2

 الرسائل البريدية ,لوحات النقاش ,الفصل االفتراضي (.
،و  ٠٢٠٢)البالصي، Black Boardمميزات ٌظاً ادارة التعمي البالك بورد 

، و ٠٢٠٠، و الجراح ،٠٢٠٠، وبدوي ،٠٢٠٢مزروع،
Tekinarslan،٠٢٢٢) 

او الطالب  ود منتدى لمنقاش لممواضيع المطروحة من قبل عضو ىيئة التدريسوج .٠
. 

 امكانية تحميل الممفات ومشاركتيا . .2
 امكانية وضع الطالب لمالحظتيم حول المادة . .2
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امكانية تقسيم الطالب الى مجموعات تممك كل مجموعة منتدى خاص وممفات  .7
 مشاركة خاصة بيا .

 امكانية انشاء االختبارات الذاتية لمطالب وتصحيحيا وتسجيل الدرجات اتوماتيكيًا . .7
 الطالب من انشاء صفحات خاصة بيم.تمكين  .4
تمكين اعضاء ىيئة التدريس من وضع اعالنات او واجبات او انشاء اختبارات  .4

 عمى مستوى المقرر .
متابعة عضو ىيئة التدريس في كل مكان من بداية دخولو عمى النظام وحتى  .7

 خروجو منو .
 تعدد قوالب بناء المحتوى وتحريره في النظام . .2
 (.LMSيير العالمية مثل معيار سكورم ومعيار )مع المعاتوافقو  .٠٢

  Usabilityالقابمية لالستخداً :

  (2007)  كل من( أن 20٠٠أوضحت ) فارس ,           
Wang&Senecal القابمية لالستخدام تنطوي عمى ثالث عناصر  شار إلى أنأ

ك أوضح جون برو , وكذلك أساسية ىي ) سيولة التنقل , والسرعة , والمرونة ( 
John Brooke  أن مقياس أي نظام لالستخدامSysteme Usability Scale 

(SUS)  إضافة إلى تتناول بعض بنوده قدرة النظام عمى تقديم دعم فني لممستخدم
سرعة استخدامو وسيولتو وخموه من التعقيدات وثقة المتعمم فيو وعدم حاجتو إلى 

 تعمم الكثير الستخدامو .
قدرة الطالبات عمى التعامل بسيولة ويسر تخدام ىو لذا فإن القابمية لالس 

في جميع مستوياتو وخاصة المستوى  دمع نظام إدارة التعمم االلكتروني البالك بور 
 الكامل  والتفاعل معو بكفاءة وسرعة التمام الميام التعميمية المطموبة . 
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 خصائص القابمية لالستخداً : 

  :القابمية لالستخدام وىي(خصائص  2014)  al Nielson & etبين  
قدرة المستخدم عمى بدء العمل في كل مرة  Learnability  :سوولة التعمي .٠

 يستخدم فييا النظام بسيولو .
قدرة نظام إدارة التعمم االلكتروني )البالك  Efficiency  :التأثير قوة / الفعالية .2

 بورد (عمى إحداث التعمم نتيحة لتفاعل المستخدم مع األدوات .
نظام إدارة التعمم االلكتروني  تتميز بيئة : Simplicityability يولة التعاملس .2

   البالك بورد ( بالوضوح والبساطة وسيولة التعامل مع أدواتو .)
تصميم بيئة نظام إدارة التعمم  Properties : Use خصائص املشتخدً .7

 االلكتروني ) البالك بورد ( تتناسب مع خصائص المستخدم  .
يشعر المستخدم بالرضا والمتعة عند أثناء استخدامو   :Satisfactionالرضا  .7

 لنظام إدارة التعمم االلكتروني ) البالك بورد ( .
( أن قياس القابمية لالستخدام يرتبط بعدد من المعايير التي 2002وأكدت مرسى )        

حثات أن المعايير تكون واضحة ومرتبطة بأداء المستخدم, وتعاممو مع النظام, وتذكر البا
الخاصة بالقابمية لالستخدام تختمف باختالف األبحاث في ضوء البرامج التي يتم قياس 
قابميتيا لالستخدام, ولكنيا اتفقت عمى أسس ومبادىء واحدة تستخدم لقياس قابمية 

   - :االستخدام, وتم تجميع ىطذه األسس والمبادئ كما يمى
 تحكم المتعمم: 

عمم الشخصية بشكل يسمح لممستخدمين بالتحكم فى واجية أن تصمم بيئة الت 
  .التفاعل

 المرونة: 
أن تتصف واجية تفاعل البيئة بالمرونة فى الشكل والتصميم وتقديم المعمومات  

 .  بصورة تسمح لممستخدم أن يتعامل معيا حسب حاجاتو وقدراتو
 مدى مناسبة البيئة لمميمة المطموب أدائيا:  
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ئة كل المتطمبات والعوامل التي يحتاجيا المستخدم إلنجاز الميمة أن تتضمن البي 
 .المطموبة

 إدارة األخطاء: 
أن تصمم البيئة بطريقة تقمل من نسبة األخطاء التي يقع فييا المستخدم, وأن  

    .توفر إمكانية معالجة األخطاء وتفادييا
 التوافق والمالءمة: 

  .ومناسبة لممستخدم وتوقعاتوأن تصمم البيئة بشرط أن تكون مالئمة  
 التغذية الراجعة: 

رشاد ذاتى لممتعمم ليساعده عمى فيم البيئة مما   أن تضمن البيئة تغذية راجعة, وا 
  يحقق سيولة استخداميا. 

 الثبات: 
 أن تتسم واجية التفاعل بالثبات فى الشكل والمكان والوظيفة فى كل األوقات.   

 الجيد العقمى لممستخدم:  
 دراسات والبحوخ الشابقة:ال

التعمم االلكتروني الكامل  متغير تنوعت البحوث والدراسات التي اىتمت بدراسة 
 ., وفيما يمي عرض ألىم الدراسات المرتبطة بذلكقابمية لالستخدام بال وعالقتو

( وىدفت الى التعرف عمى مدى فاعمية نظام البالك 20٠7دراسة الساعي )               
تعميم االجتماعي بجامعة قطر من وجيتي نظر طمبة جامعة قطر واعضاء ىيئتيا بورد لم

التدريسية واشارت النتائج الى فاعمية نظام البالك بورد في العممية التعميمية ووجود فروق 
 دالة احصائًيا بين راي الطمبة الذكور واالناث لصالح االناث .

سة الى التعرف عمى اثر محتوى التعمم ( وىدفت الدرا20٠7دراسة عبد العزيز )        
 Blackااللكتروني )الكامل والمدمج والداعم ( في تدريس المقررات بنظام ادارة التعمم 

Board  عمى التحصيل المعرفي وكفاءة التعمم لطالبات المستوى الخامس بكميتي االداب
ة احصائية بين والتربية بجامعة الممك خالد وتوصمت النتائج الى وجود فروق ذات دالل

متوسطات درجات الطالبات في التحصيل المعرفي وكفاءة التعمم لمقرر الحاسوب في 
التعميم ترجع الى مستوى التعميم االلكتروني )الكامل والمدمج والداعم ( في تدريس 
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لصالح التعمم االلكتروني الداعم اي تفوق  Black Boardالمقررات بنظام ادارة التعمم 
االلكتروني الدائم عمى كال المجموعتين التجريبيتيين لمتعمم االلكتروني  مجموعة التعمم

 )الكامل والمدمج ( في التحصيل المعرفي وكفاءة التعمم لدى الطالبات.
الدراسة التعرف إلى اتجاىات طمبة  ىذه (ىدفت20٠2دارسة شاىين وريان )         

وعالقتيا بميارات التعمم المنظم جامعة القدس المفتوحة نحو التعيينات اإللكترونية, 
إلكترونيًا في ضوء بعض المتغيرات, واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي, وتمثمت 

داللة في اتجاىاتيم نحو  ذات فروق ( من الطمبة, وأظيرت النتائج وجود272العينة, بـــــ )
اشتراك إنترنت منزلي, التعيينات اإللكترونية تعزى لمتغير مستوى السنة الدراسية, ووجود 

ومستوى الميارات الحاسوبية, ولم تكن الفروق دالة تبعا لمتغير, الجنس, والبرنامج 
 الدراسي, والحالة الوظيفية.

( وىدفت الى التعرف عمى اثر استخدام نظام 20٠2دراسة عبد المجيد وآخرون )
في تدريب الطالب المعممين بكمية التربية جامعة  Black Boardادارة التعمم االلكتروني 

الممك خالد عمى تنمية ميارات التواصل االلكتروني انتاج المواد التعميمية الرقمية وتوصمت 
في تدريب الطالب  Black Boardالنتائج الى ان استخدام وظام ادارة التعمم االلكتروني 
اعد عمى تنمية ميارات التواصل المعممين بكمية التربية بجامعة الممك خالد قد س
 االلكتروني وميارات انتاج المواد التعميمية الرقمية .

 التي الصعوبات عمى التعرف الدراسة ىذه ( ىدفت20٠2) Osaily دراسة 
التعميم  تطبيق في المفتوحة التعميمية جامعة القدس الخميل منطقة دارسي تواجو

 (171من الدراسة عينة ي التحميمي, وتكونتاإللكتروني, واستخدم الباجث المنيج الوصف
 صعوبات استخدام عن االستجابات درجة أن الدراسة ( طالبًا وطالبة, وأظيرت نتائج

أبرز  كانت بينما متوسطة, بدرجة كانت العينة أفراد نظر وجية من التعميم اإللكتروني
 الحاسوب زةأجي عدد في والنقص اإلنجميزية, بالمغة الدارس مستوى ضعف  الصعوبات

التعميم  استخدام حول صعوبات فروق وجود عدم الدراسة أظيرت كما داخل المختبر,
 الدارس جياز وامتالك والجنس, الدراسية, السنة(اآلتية: المتغيرات في اإللكتروني
 .اإلنترنت( استخدام ومدى حاسوب,
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نامج تـدريبي ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعمية بر  ) 20٠2دراسة عثمان )          
مقتـرح لتميـة ميـارات تـصميم المقررات اإللكترونية القائمة عمى الشبكة العنكبوتية لدى 

عضو  77اعضاء ىيئة التدريس والييئـة المعاونـة بجامعة القاىرة وكان اجمالي العينة 
ىيئة تدريس وىيئة معاونة واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كما اعدت الباحثة 

ت التالية: برنامجًا تدريبيًا وقائمة ميارات لرصد االداء الميـاري ومن اىم نتائجيا االدوا
(بـين متوسـط درجـات المجموعة  0 01,وجود فروق ذات داللة احصائية عند مـستوى ) 

 . التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي
(   وىدفت الى التعرف عمى  2011 )  little -wiles  & Naimiدراسة           

 Blackمزى التفاعل اعضاء ىيئة التدريس وموقفيم تجاه استخدام نظام البالك بورد 
Board  في كمية التكنولوجيا بجامعة بوردوPurdue university  بالواليات المتحدة

ك االمريكية وتوصمت النتائج الى ان غالبية اعضاء ىيئة التدريس يرون ان نظام البال 
بورد يسيم في تطوير العممية التعميمية داخل المؤسسة التعميمية وبيئة التعمم عمى شبكة 

 االنترنت .
(   وىدفت الدراسة الى معرفة آراء  2011)   Heirdsfield & et alدراسة         

 Black Boardاعضاء ىيئة التدريس وطمبة ماقبل الخدمة باستخدام نظام البالك بورد 
رنت والمقارنة بينيا بجامعة كوينز الند التكنولوجية وتوصمت نتائج الدراسة الى عمى االنت

 رضا عينة الدراسة عن نظام تعمم البالك بورد .
اىتمت الدراسة بتصميم مقرر إلكتروني لتنمية  ) .20٠٠دراسة يوسف وسالم )        

ات الحياتية والتحصيل بعض ميارات االقتصاد المنزلي والتعـرف عمى أثره في تنمية الميار 
المعرفي لميـارات االقتـصاد الحياتيـة وكـذلك التعرف عمى اتجاه الطالب نحو المقررات 

(لصالح  0.07اإللكترونية. وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )
 .تجاهالتطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في االختبار وبطاقة المالحظة لقياس اال 

وىذا يدل عمى تفوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة مما يعني أثر المقرر فـي تنميـة 
ومن أىم  .قدراتيم ومياراتيم نحو الميارات الحياتية واتجاىاتيم نحو المقررات اإللكترونية

توصيات البحث: استخدام نموذج التصميم التعميمي المقترح في تصميم المقـررات 
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بر االنترنت واالستفادة من المقرر اإللكتروني الذي أعده البحث في تـدريب اإللكترونية ع
 الطـالب عمى الميارات الحياتية.

( ىدفت لمكشف عن معوقات استخدام التعمم 20٠٠دراسة الحوامدة )           
اإللكتروني من؛ وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية في جامعة البمقاء التطبيقية, 

( عضوًا, وتكونت 24احثان المنيج الوصفي التحميمي, وبمغت عينة الدراسة:)واستخدم الب
أداة الدراسة من استبانة, وأظيرت نتائج الدراسة أن المعوقات المتعمقة بالجوانب اإلدارية 
والمادية أكبر المعوقات, تالىا المعوقات المتعمقة بالتعمم اإللكتروني, أما المعوقات التي 

 طمبة جاءت بالمرتبة الثالثة.تتعمق بالمدرس وال
( ىدفت الكشف عن عوائق استخدام التعمم 2002دراسة الريفي وأبو شعبان )          

اإللكتروني من وجية نظر كل من األساتذة والطمبة والتقنيين, واستخدم الباحثان المنيج 
( 7لبًة, و)( طالبًا, وطا20( أستاذًا, و)27الوصفي التحميمي, وتكونت عينة الدراسة من )

تقنيين, وقد أظيرت نتائج الدراسة أن: ضعف إمكانية استخدام المحادثة الصوتية, وعدم 
استجابة الطمبة بشكل مناسب مع التعمم اإللكتروني, أما صعوبة انجاز محاضرات عبر 

 )الفيديو كونفرنس(, في حين أن ضعف الدعم المالي الالزم لتوظيف التعميم اإللكتروني.
التعميم  استخدام واقع وىدفت إلى التعرف عمى ( 2009 )البركاتي دراسة           
 القرى بمكة أم بجامعة التربوي اإلعداد برنامج في الرياضيات طالبات لدى االلكتروني
 طالبات الرياضيات من % 26,5 من أكثر :يمي كما الدراسة نتائج وجاءت , المكرمة

 المزود اآللي المدمجة,الحاسب قراص من األ رونيااللكت التعميم بمتطمبات دارية عمى لسن
 المؤتمرات شو, الداخمية,الداتا الشبكة المتعددة, الوسائط التعميمية, البرمجيات بكاميرا,

 الكافي التدريب عدم توافر تفاعمي, فيديو فيديو, مؤتمرات االفتراضية, فصول الصوتية,
 وأن تواجيين, العوائق التي أكثر من وومتطمبات االلكتروني التعميم أجيزة عمى لمطالبات

 بشكل عمى الترتيب التعميم وىي تستخدم, التي االلكتروني التعميم من أنماط أربع ىناك
 متزامن, غير بشكل تعاونية,التعميم مجموعات بشكل التعميم جماعي, بشكل التعميم فردي,
 المعوقات أكثر من امعةفي الج االلكتروني التعميم الستخدام الالزمة القاعات وجود وعدم

 الناتجة .
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 ىيئة أعضاء امتالك درجة تعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت ( 2002 ) بدح دراسة        
 جامعة في االلكتروني التعمم الستخدام األساسية لمميارات األقسام التربوية في التدريس
 أقسام في مجميعي التدريس ىيئة أعضاء من الدراسة عينة التطبيقية, وتكونت البمقاء
 الدراسي لمفصل التطبيقية البمقاء لجامعة التابعة الجامعية في الكميات التربوية العموم
عمى  الحاصمين من تدريس ىيئة عضو( 106 ) عددىم والبالغ , 2008/2007الثاني 
 ىيئة التدريس أعضاء امتالك درجة أن النتائج وأظيرت الماجستير, أو الدكتوراه شيادات

 في جامعة االلكتروني التعمم تقنيات الستخدام األساسية لمميارات التربوية األقسام في
 %5 مستوى داللة عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال وأنو متوسطة, بدرجة تتم البمقاء
 .البمقاء التطبيقية لجامعة التابعة الجامعية لمكمية أو العممي, المؤىل لمتغير تعزى

ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة أىمية واستخدام  ) 2007دراسة )السفياني,          
التعمم اإللكتروني في تدريس الرياضيات من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات 
في المدارس الحكومية واألىمية وىل يوجد اختالف بين وجيات نظر عينة الدراسة تعبًا 

ص, سنوات الخبرة, عدد الدورات(, لمتغيرات )الجنس, العمر, المـستوى التعميمـي, التخـص
(  70معممة و )) ٠40وقد اتبعت الدراسة المنيج الوصفي, وتكونت عينة الدراسـة مـن )

مشرفة واستخدمت االستبانة لجمع البيانات الالزمة لمدراسة, وأكـدت نتـائج الدراسة عمى 
الدراسة  وقـد أوصـتأىمية التعمم اإللكتروني من وجية نظر أفراد العينة وقمـة اسـتخدامو 

بتوفير فرص التدريب والتأىيل الالزمة والمناسبة لمعممات الرياضيات بالمرحمة الثانوية في 
 .مجال استخدام التعمم اإللكتروني

ىدفت الدراسة لقياس أثر استخدام الجيل الثاني من  ) 2007دراسة آل محيا)          
م التعاوني لدى طالب كمية المعممين جامعة التعمم اإللكتروني عمى تنميـة ميـارات التعم

(طالبًا وقسم الباحث العينة إلـى  7٠وكانت عينة البحث مكونة من ) .الممك خالد بأبيا
(طالبًا التجريبية درست بأسموب التعمم 24( طالبًا وضابطة )27مجمـوعتين تجريبيـة )

 روني المعتمد عمى الويكيالتعاوني باستخدام الجيـل الثـاني المعتمد عمى التعمم اإللكت
Wiki والمدونات Blog ( طالبًا درست نفس المحتوى  24,امـا الـضابطة فقـد تألفت من )

بأسموب التعمم التعاوني المعتمد عمى التعمم اإللكترونـي التقميدي وبعد التحقق من تكافؤ 
جراء المعادالت اإلحـصائية الالزمـة وجدت الد راسة فروق ذات المجموعتين وبعد التطبيق وا 
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(لصالح المجموعة التجريبية لمتعمـيم التعاوني المعتمد 0.0٠داللة إحصائية عند مستوى )
 .عمى الجيل الثاني من الويب

( ىدفت إلى التعرف عمى أىمية استخدام المعممين لمتعميم 2004دراسة الشمري )         
افظة جدة, واستخدم الباحث اإللكتروني ومعوقاتو من وجية نظر المشرفين التربويين بمح

المنيج الوصفي المسحي, وتكون مجتمع الدراسة من جميع المشرفين التربويين بمحافظة 
( مشرفًا تربويًا, وأظيرت النتائج: عدم وجود فروق ذات داللة ٠2٠جدة, وعددىم )

–إحصائية بين مواقف المشرفين التربويين تجاه التعميم اإللكتروني تعزى لمتغير:)المؤىل
 االلمام بالحاسب اآللي(–الدروات التدريبية في مجال االشراف التربوي–التخصص–الخبرة

  :فروض الدراسة

 :اآلتية الفروض صحة اختبار إلى الحالية الدراسة سعت
متوسطات درجات الطالبات بعد  بين ≤ (0.01) مستوي عندتوجد فروق دالة إحصائيا  -

الكامل في مقياس القابمية لالستخدام بين استخدامين التعمم االلكتروني المستوى 
 .  التطبيق القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي 

مستوى القابمية الستخدام ارتفاع لصالح (0.01)  ≤ مستوي عندتوجد داللة إحصائية  -
لدى طالبات قسم الكيمياء بكمية العموم واآلداب بسراة عبيدة  الكاملالتعمم االلكتروني 

 ك خالد . جامعة المم
  الطريقة واإلدراءات:

يعتمد منيج الدراسة الحالية عمى التصميم التجريبي المعروف باسم  :لدراسة أواًل: وٍوج ا
( التصميم ٠تصميم المجموعة الواحدة ذو التطبيقين القبمي والبعدي ويوضح جدول )

 التجريبي المستخدم في الدراسة :
 ( : انتصًيى انتجريبي نهذراست1جذول )

 انمياس انبعذي انًعانجت انتجريبيت نمياس انمبهيا

O1 X  O2 
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 ثاٌيًا: العيٍة:

عمى عينة ياس القابمية لالستخدام بتطبيق مق الباحثاتقام  العينة االستطالعية: . أ
من قسم الكيمياء المستوى السابع بكمية العموم واآلداب طالبة ( 24استطالعية قواميا )

 .مك خالدالمجامعة بسراة عبيدة ــــ 
طالبة من قسم الكيمياء المستوى ( 74تكونت عينة البحث من ) العينة األساسية:ب. 

                                                         .جامعة الممك خالدالسابع بكمية العموم واآلداب بسراة عبيدة ــــ 
 

خدام وتطبيقو عمى مجموعة الدراسة تم إعداد مقياس القابمية لالست : أداة الدراسة: ثالجًا
المحتوى بالتعمم االلكتروني المستوى الكامل بيدف الكشف عن مدى قبل وبعد دراسة 

  قابمية الطالبات الستخدام التعمم االلكتروني الكامل وكذلك مستوى القابمية لالستخدام .
 (:الباحجات)إعداد  بٍاء أداة القياس : وقياس القابمية لالستخداً 

:  منيااألدبيات والمقاييس المتعمقة بالقابمية لالستخدام و  عمى اتبعد اطالع الباحث         
(Wang.J & Senecal . S   2007 و , Lin . C& Roan . J 2011  و ,

 (20٠٠فارس 
, 7)  ( عبارة , موزعة عمى األبعاد اآلتية22بناء المقياس بصورتو األولية مكوًنا من )تم 
 ٠2, ٠4, 2( التفاعمية ؛ ) ٠7, ٠2, ٠٠, ٠0, 2ة التطبيق؛ ) ( واجي22, 20, ٠4

 7,  ٠( امكانية الوصول ؛ )  ٠7,  7, 4, 2( المرونة ؛ )  2٠, ٠7, ٠2( السرعة ؛ )
وتمت صياغة المفردات في صورة تقريرية واضحة ومباشرة ( كفاءة عرض المحتوى . 4, 

كراستو مجموعة من التعميمات وتناولت كل مفردة فكرة واحدة محددة المعنى وتصدرت 
الموجية لممتدربة لمساعدتيا في االستجابة , كما تضمنت بيانات خاصة بيا مثل : األسم 

. وتم حساب صدق المقياس بعرض صورتو األولية , القسم , التخصص , والمستوى 
(* من المحكمين لتعرف مدى مالءمة عباراتو وتمثيميا لمجوانب المتضمنة , 2عمى )
يل مايرونو مناسًبا , وأجمعوا عمى أن بنود المقياس تناسب مستوى المتدربين , ولتعد

( عبارة .كما تم حساب صدق االتساق الداخمي بتطبيق 22وأصبح المقياس مكوًنا من ) 
وتم حساب ( من طالبات جامعة الممك خالد 24المقياس عمى عينة استطالعية قواميا ) 

( 0.47درجة الكمية لممقياس وكانت قيمة معامل االرتباط )معامل االرتباط بين المفردات وال
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وتم حساب معامل ثباتو بتطبيقو عمى عينة (.0.0٠وىي دالة احصائًيا عند مستوى )
( من طالبات جامعة الممك خالد , ووجد أن قيمة معامل الثبات 24استطالعية قواميا ) 

عد قيمة مناسبة وتصمح ( , وت0.47باستخدام معادلة ألفا كرونباخ جاءت مساوية )
 . كأساس لمتطبيق

 :ةیاإلحصائ املعاجلة بيأسال

( إلجراء 21اإلصدار ) SPSS اإلحصائي البرنامج استخدم الفروض صحة الختبار       
 المعالجات اإلحصائية لمبيانات في ضوء التصميم التجريبي لمدراسة .

 وتفشريها: الٍتائج

 مفرض األوه: بالٍشبة ل

بين ( 0.01) ≤" توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي ص عمى أنوين           
متوسطات درجات الطالبات بعد استخدامين التعمم االلكتروني المستوى الكامل في مقياس 

  القابمية لالستخدام بين التطبيق القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي  ". 

ين متوسطي درجات الطالبات في إلثبات صحة الفرض تم حساب داللة الفرق ب         
 ( : 2التطبيق القبمي والبعدي لممقياس , والتوصل إلى النتائج الموضحة في جدول )

انطانباث بعذ استخذايهٍ نًادة انًعانجت انتجريبيت يتىسطي درجاث  (: انفرق بي2ٍجذول )

(44في يمياس انمابهيت نالستخذاو )ٌ= "انتعهى االنكتروَي انكايم"  

نًتىسطا انتطبيك  
االَحراف 

 انًعياري
 ليًت "ث"

يستىي 

 انذالنت
 َىع انذالنت

 3..149 419.34 انمبهي
16944 69666 

دال 

 9.16. 19643. انبعذي إحصائيًا

 درجات يحصائًيا بين متوسطإوجد فرق دال يأنو يتضح من الجدول السابق           
بين  القابمية لالستخدام ي مقياس فالتعمم االلكتروني الكامل  بعد استخدامينالطالبات 

. ويعزى ذلك إلى أن التعمم االلكتروني  التطبيق القبمي والبعدى لصالح التطبيق البعدي
بجميع مصادر التعمم التي يمكن اتاحتيا الكامل أتاح لمطالبات فرصة لربط الخبرة التعميمية 

ل عمى زيادة توجييين نحو من خالل التعمم االلكتروني إلنجاز الميمات التعميمية مما يعم
التعمم الذاتي وزيادة دافعيتين ورغبتين في الحصول عمى المعارف من خالل االبحار عبر 

مما ساعد في رفع قابميتين الستخدام التعمم االلكتروني بالمستوى بيئات التعمم االفتراضية 
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لتعامل مع الكامل من خالل ما وفره من التفاعل والتواصل وحب االستطالع المعرفي وا
  .مصادر متعددة لممعمومات بكفاءة عن طريق االبحار المعرفي 

 : الجاٌيبالٍشبة لمفرض 

ارتفاع لصالح (0.01)  ≤مستوي  ينص عمى أنو: " توجد داللة إحصائية عند            
مستوى القابمية الستخدام التعمم االلكتروني الكامل لدى طالبات قسم الكيمياء بكمية العموم 

 آلداب بسراة عبيدة جامعة الممك خالد" . وا
الطالبات في درجات  داللة الفرق بين متوسطي تم حساب إلثبات صحة الفرض           

وجاء المتوسط الحسابي مرتفع حيث التطبيق القبمي والبعدي لمقياس القابمية لالستخدام 
خدام لصالح ( وىي تدل عمى مستوى مرتفع في مقياس القابمية لالست 2٠.07بمغ )

التطبيق البعدي ويعزى إلى أن التعمم االلكتروني الكامل ساعد المتعممين عمى تحسين 
نوعية التعميم من خالل توفير بيئات افتراضية تفاعمية بينيم وبين بعضيم البعض وبينيم 
وبين عضوىيئة التدريس مما أدى إلى تغير دور المتعمم إلى مشارك ومنتج لممعمومة مما 

نتج عنو زيادة قابميتين الستخدام التعمم تحسين المستوى االكاديمي لمطالبات  أدى إلى
  االلكتروني الكامل .

 :ةاملقرتحوالبحوخ  التوصيات

 بما يمي: اتوصي الباحثتي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة ف  
لكتروني تطوير المقررات الدراسية وفًقا لمتطورات التقنية الحديثة ومستويات التعمم اال  -

 )الداعم والمدمج والكامل (  بما يحقق معايير الجودة الشاممة. 
توحيد الجيود بين الجامعات السعودية لتسييل التعاون بينيا لتبادل المعمومات والبرامج  -

 .التي تخدم التعمم االلكتروني بكافة مستوياتو 
 .ياتو طبقا لمعايير الجودةي بمستو توفيرالدعم المادي والمعنوي لمطبقي التعمم االلكترون -
عن مستويات التعمم االلكتروني ) الداعم والمدمج والكامل ( وأثرىا عمى إجراء دراسات  -

والتنمية وتنمية عمميات العمم والتفكير االبتكاري لدى الطالبات االتجاىات والميول 
 لدى أعضاء ىيئة التدريس .والوعي المينية 
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 املرادع واملصادر:

 رادع العربية:أوًلا ـ امل

( فمسفة التعميم اإللكتروني عبر الشبكات ,القاىرة  2007أحمد ,محمد عبد الحميد )  -
 .:عالم الكتب

(. التعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف و الجودة. 2002إسماعيل, الغريب. ) -
 القاىرة: عالم الكتب.

 لدى طالبات االلكتروني تعميمال استخدام (, واقع2002شرف ) حمزة بنت نيفين البركاتي,  -
 التربية المكرمة, مجمة بمكة القرى أم بجامعة التربوي اإلعداد برنامج في الرياضيات
 .القاىرة , 12 المجمد ,2 العدد العممية,

( . اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس بجامعة حائل نحو 20٠4البالصي ,رباب عبد المقصود) -
(,مجمة الدراسات العربية في التربية Blackboardبورد ) استخدام  نظام ادارة التعمم البالك

 .42وعمم النفس ع 
(. اتجاىات طمبة الجامعة االردنية نحو استخدام 20٠٠الجراح , عبدالميدي عمي ) -

 . 27في تعمميم , دراسات العموم التربوية , مج  Black Boardبرمجية بالك بورد 
أعضاء  نظر وجية من التعمم اإللكتروني استخدام ( , معوقات20٠٠محمد )  الحوامدة, -

األول  العدد ,24المجمد دمشق, جامعة مجمة التطبيقية, البمقاء جامعة في التدريسية الييئة
 .72٠-702والثاني,ص ص 

 Black Board(. االحتياجات التدريبية الستخدام نظام ادارة التعمم 20٠4الرشيدي ,حمد ) -
جامعة حائل بالمممكة العربية السعودية . المجمة من وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس في 

 . 727-7٠2( , 2) 7الدولية التربوية المتخصصة ,
في  التعميم اإللكتروني استخدام عوائق ( ,2002سمر )  شعبان, وأبو محمد الريفي, -

بجامعة  التعمم اإللكتروني لمركز الثاني الدولي لممؤتمر مقدم بحث , الفمسطينية الجامعات
 البحرين. ن,البحري

في العممية  Black Board(. فاعمية استخدام نظام البالك بورد 20٠7الساعي ,احمد )  -
التعميمية من وجيتي نظر طمبة جامعة قطر واعضاء ىيئتيا التدريسية . المجمة الدولية 

 .٠27-٠٠٠(,2)2التربوية المتخصصة ,
اء ىيئة التدريس في كمية عموم (.اتجاىات الطمبة واعض20٠7السدحان,عبدالرحمن عبدالعزيز )  -
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الحاسب والمعمومات بجامعة االمام محمد بن سعود نحو استخدام تظام ادارة التعمم االلكتروني بالك 
وعالقتيا ببعض المتغيرات ,مجمة العموم التربوية ,بجامعة االمام محمد بن  Blackboardبورد 

 .2سعود االسالمية , عدد 
(. اىمية استخدام التعمم االلكتروني في تدريس الرياضيات 2007السفياني ,ميا عمر عامر )  -

بالمرحمة الثانوية من وجية نظر المعممات والمشرفات التربويات,رسالة ماجستير غير منشورة 
 ,جامعة ام القرى.

( : "تنمية مفاىيم التعميم والتعمم االلكتروني 2007الشرقاوي ,جمال مصطفى عبدالرحمن )  -
 .  77كمية التربية بسمطنة عمان" ,مجمة كمية التربية , ع  ومياراتو لدى طالب

 نظر وجية من لمتعميم اإللكتروني المعممين استخدام ( , معوقات2004الشمري, فواز )   -
 بمكة القرى أم جدة, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بمحافظة التربويين المشرفين

 التربية السعودية. المكرمة, كمية
( من وجية نظر blackboard(. واقع استخدام نظام البالك بورد)20٠4د سعود )الشمري,ولي  -

 اعضاء ىيئة التدريس رسالة الماجستير قدمت الى كمية التربية ,جامعة اليرموك االردن .
( واقع استخدام طالبات واعضاء ىيئة التدريس بقسم 20٠2العمرو ,رزان منصور ) -

,رسالة ماجستير ,كمية  Black Boardلبالك بورد تقنيات التعميم لنظام ادارة التعمم ا
التربية جامعة الممك سعود  

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=40453    

(,  تقرير عام عن المؤتمر الدولي األول لمركز التعمم اإللكتروني, 2004القدومي, محمد)   -
 النفسية. جامعة البحرين.إبريل. مجمة العموم التربوية و ٠2-٠4خالل الفترة من 

 ( من : 20٠٠القواعد المنظمة لمتعميم اإللكتروني بجامعة امممك خالد ) -
 http:// elc.kku.edu.sa  

عمى  E-learning two( . اثر استخدام الجيل الثاني لمتعمم االلكتروني 2007آل محيا , عبداهلل )  -
يا .رسالة ماجيستير قدمت الى كمية التربية ميارات التعميم التعاوني لدى طالب كمية المعممين في اب

 , جامعة ام القرى .
 Black Board(. تحسين جودة التعميم باستخدام نظام 20٠0النجار ,جواد قاسم ) -

نظام التعمم االلكتروني , مجمة كمية التربية االساسية , الجامعة المستنصرية ,العراق , 
 . 44ع 
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 التربوية لمميارات األقسام في التدريس ىيئة اءأعض امتالك درجة (,2002)  أحمد بدح,  -
 لمتعمم األول التطبيقية, المؤتمر البمقاء جامعة في االلكتروني التعمم الستخدام األساسية
 .الرياض بعد, عن والتعميم االلكتروني

 Black(. التعمم االلكتروني وانظم ادارة التعمم 20٠2بدوي , محمد عبد الحيطي ) -
Board  ة التعمم , مجمة التعميم االلكتروني , كمية التربية , مصر .كنظام ادار 

( ,الجــودة في التعميم 2007حسين, سالمة عبد العظيم, و عمي, أشواق عبد الجميل ) -
 .اإللكتروني ) مفاىيم نظرية وخبرات عالمية(, اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة

جامعة القدس المفتوحة نحو التعيينات ( " اتجاىات طمبة 20٠2شاىين, محمد, ريان, عادل )  -
اإللكترونية وعالقتيا بميارات التعمم المنظم الكترونياً" المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح المجمد 

 .27الرابع, العدد السابع,ص
 .(.التعميم والمدرسة اإللكترونية, القاىرة: دار السحاب 2004عامر, طارق ) -
. دور التعيمم االلكتروني في تحسين جودة (20٠٠عبدالكريم ,سموى السعيد ) -

المحتوى الرقمي لمبرامج االكاديمية . دراسة تقويمية لتطبيق برنامج الموديل في برنامج 
قسم عمم المكتبات والمعمومات بكمية االداب والعموم االجتماعية بجامعة السمطان قابوس 

ني والتعميم عن بعد ,المركز , ورقة مقدمة الى المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم االلكترو 
 الوطني لمتعمم االلكتروني والتعميم عن بعد ,الرياض .

(. فعالية التعمم المتمازج القائم عمى نظام ادارة التعمم 20٠4صوافطة ,وليد, والجريوي,عبدالعزيز )  -
"Black Board” في التحصيل المباشر والمؤجل لمفيزياء وبقاء اثر التعمم لدى طالب الكميات
 .724-744(,2)٠0لصحية بجامعة الممك سعود .مجمة الدراسات التربوية والنفسية ,ا

( , تجربة جامعة الممك عبد العزيز في استخدام 20٠0زين الدين , محمد محمود ) -
 نظام إدارة التعميم الجامعي المصري , مجمة كمية التربية ببور سعيد.

( 2002عبد المولى السيد ) عبد العاطي, حسن, الباتع محمد, وأبو خطوة, السيد -
اإلنتاج( , اإلسكندرية: دار الجامعة -التصميم-.التعمم اإللكتروني الرقمي ) النظرية

 .الجديدة
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( . اثر مستوى التعمم االلكتروني في تدريس المقررات 20٠7عبدالعزيز ,غادة عبد الحميد ) -
عمم لمطالبات مجمة عمى التحصيل المعرفي وكفاءة الت Black Boardبنظام ادارة التعمم 

 . ٠77-٠٠2, 72الدراسات العربية في التربية وعمم النفس ,عدد 
 Black(. استخدام نظام ادارة النعمم االلكتروني 20٠2عبد المجيد ,احمد صادق ,وآخرون )  -

Board  في تدريب الطالب المعممين بكمية التربية جامعة الممك خالد لتنمية ميارات التواصل
 . ٠042-٠027(,٠٠)2تاج المواد الرقمية , المجمة الدولية المتخصصة . االلكتروني وان

(. فاعمية برنامج تدريسي مقترح لتنمية ميارات تصميم 20٠2عثمان ,آيات محمد محمود )  -
المقررات االلكترونية القائمة عمى الشبكة العنكبوتية لدى اعضاء ىيئة التدريس والييئة 

ة ماجستير  غير منشورة , معيد الدراسات التربوية ,جامعة المعاونة بجامعة القاىرة , رسال
 القاىرة .

( االختالف في مستوى القابمية لالستخدام في منصة عمل 20٠٠فارس , نجالء محمد )   -
الجامعية عمى ضوء توظيف وحدات التعمم . مجمة تكنولوجيا التعميم , المقررات االلكترونية 

 .  277-272, 7, ع2٠مصر ,مج
( أثر اختالف تصميم مخطط واجية التفاعل عمى 2002عبير حسن فريد ) مرسى , -

زمن االنجاز وتحقيق الغرض والدقة فى استخدام الطالبات المعممات لكتاب اليكترونى. 
 .جامعة عين شمس .رسالة ماجستير غير منشورة. القاىرة. كمية البنات

جامعة الممك خالد نحو (. اتجاىات اعضاء ىيئة التدريس ب20٠2مزروع , ياسر سيد ) -
, مجمة الجمعية Black Boardاستخدام نظام ادارة التعمم االلكتروني البالك بورد 

 . 72التربوية لمدراسات االجتماعية ,مصر ,ع 
(. دراسة كمية الثر تفعيل نظام إدارة التعميم اإللكتروني ) 20٠٠مزروع , ياسر سيد ) -

كدراسة حالة( , مجمة  2داعم لمقرر اقتصاد المستوى ال (البالك بورد ( عمى أداء طالب
 . ٠2دراسات المعمومات , ع

(. تصميم مقرر الكتروني واثرىم عمى تنمية بعض الميارات 20٠٠يوسف ,يسرية ,و سالم ,ىيام )  -
الحياتية لدى طالب االقتصاد المنزلي واتجاىاتيم نحو المقررات االلكترونية ,المؤتمر العربي 

لي الثالث تطوير برامج التطوير العالي النوعي في مصر والوطن العربي في السادس والمتمر الدو 
 ابريل .٠2/٠7ضوء متطمبات عصر المعرفة في الفترة 
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