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Abstract :  

This study aims  to  identify the attitudes of faculty members at the University  of Tabuk towards 

the use of the Blackboard Learning Management System, and uses the descriptive analytical 

method in the study and the design of a questionnaire consisting of (14) paragraphs distributed 

according to Likert scale to survey the sample members and use the statistical analysis spss to 

analyze the study tool and seek The study indicates knowledge of the attitudes of faculty members 

towards the use of the blackboard learning system, and are there statistically significant differences 

in the attitudes of faculty members due to the type variable (male /female ) as well as to the variable 

of specialization in the practical and theoretical faculties and the researcher displays a summary of 

the most important results of the study we note from comparing the averages Standard deviations 

and percentage percentages of the questionnaire axes, we find that the views of the faculty 

members of the University of Tabuk towards the use of virtual classes with approval until the 

general arithmetic mean of the questionnaire axes reached (3.56) and we find that the responses of 

the sample members in the first axis are (approval) to use the virtual classes is (3.5933)  With a 

standard deviation (57506), we find that the responses of the sample members in the second axis 

are (approval) for the mean of average The importance of using the virtual classes (3.5367) with a 

standard deviation (0.56606) and the responses of the sample members in the third axis (fairly 

correct) to the mean of the third axis the difficulties and obstacles that limit the use of the virtual 

classes Virtural Classrooms is (2.4133) and a standard deviation (0.80695) 

 

 امللخص : 
التعلم     هتدف هذه الدارسة اىل التعرف على إجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام نظام إدارة 

( فقرة وموزعة وفقاً  14املنهج الوصفي التحليلي يف الدراسة  وتصميم استبيان مكونة من )ويستخدم ،    البالك بورد
لتحليل أداة الدراسة وتسعى    spssام التحليل االحصائي  استخد و مقياس ليكرت اخلماسي الستطالع أفراد العينة  
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الدراسة اىل معرفة  اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  حنو استخدام نظام التعلم البالك بورد وهل توجد فروق ذات داللة 
كليات إحصائية يف اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  تعزى ملتغري النوع ) ذكر / أثىن ( وكذلك ملتغري التخصص يف ال

نالحظ  من مقارنة املتوسطات واالحنرافات املعيارية   الدراسة  ألهم النتائج    اً العملية والنظرية و تعرض الباحثة خمتصر 
والنسب املئوية حملاور االستبيان جند أن آراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية ابملوافقة 

(  و جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور األول هي  3.56العام حملاور االستبيان )حيت بلغ املتوسط احلسايب  
( و جند أن استجاابت (57506.ابحنراف معياري     3.5933))املوافقة( على استخدام الفصول االفرتاضية هو )  

( ابحنراف معياري 3.5367الفرتاضية ) أفراد العينة يف احملور الثاين هي )املوافقة( ملتوسط على أمهية استخدام الفصول ا
( و  استجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث )صحيح حلد ما( ملتوسط احملور الثالث الصعوابت واملعوقات  0.56606)

االفرتاضية الفصول  استخدام  من  )   (2.4133هو   Virtural Classroomsاليت حتد  معياري   واحنراف   )
0.80695 ) 

 

key words:  Blackboard, Directions, Learning Management System  

 ، اجتاهات، ، نظام إدارة التعلم،    بالك بوردال:  الكلمات املفتاحية
منصة مفتوحة املصدر تتمتع مبرونة عالية وبرجميات جمانية ، وميكن استخدامه إلنشاء    Moodleيعترب مودل    :  املقدمة

موقع خاص على شبكة االنرتنت ملقررات تعليمية فعالة ) ديناميكية ( عرب االنرتنت وذلك ملا يتميز به من مميزات إدارة  
ايضاً أبنه نظام إدارة تعلم أو بيئة تعلم أفرتاضي وهو اختصاراً     Moodleالتعلم الشاملة واملرغوبة واآلمنة ويعرف مودل  

وجرى تطوير    Moodleواختصاراً        Modular object oriented dynamic learning environmentلـــــــــــــ  
لمحتور ، وهو يف تطور مودل ملساعدة املعلمني يف إنشاء مقررات عرب االنرتنت مع الرتكيز على التفاعل والبناء التعاوين ل

 . مستمر  
 تتمحور مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل التايل:   :    :The Study Problemمشكلة الدراسة  

يف   Virtural Classroomsما هي اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية  
 .Blackboardنظام إدارة التعلم البالك بورد 

      Study hypotheses فروض الدراسة:   
بني متوسطات آراء أفراد العينة حول اجتاهات (    0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   ▪

 .Blackboardأعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية يف نظام إدارة التعلم البالك بورد  
 تبعا ملتغري النوع. 
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( بني متوسطات آراء أفراد العينة حول اجتاهات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )   ال  ▪
 .Blackboardأعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية يف نظام إدارة التعلم البالك بورد  

 تبعا ملتغري التخصص األكادميي.
 هتدف هذه الدراسة اىل:   :  :Study Objectivesأهداف الدراسة  

  Virtural Classrooms االفرتاضية   اء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول  التعرف على آراء أعض .1
 . .Blackboardيف نظام إدارة التعلم البالك بورد  

 يف نظام إدارة التعلم البالك بورد  Virtural Classroomsالتعرف على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية   .2
Blackboard.  . يف استكمال العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك 

يف نظام إدارة التعلم    Virtural Classroomsالتعرف على الصعوابت اليت حتد من استخدام الفصول االفرتاضية   .3
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك.  .Blackboardالبالك بورد  

التخصص هل توجد فروق ذ .4 او متغري  النوع  العينة قد تعزى اىل متغري  أفراد  ات داللة إحصائية بني إستجاابت 
 األكادميي. 

جاءت أمهية هذه الدراسة متزامنة مع اهتمام كل مؤسسات   :       Significance of the Studyأمهية الدراسة:    
التعليم العام والعايل ابلتعليم حيث برزت أمهية تقنية الفصول االفرتاضية يف ضرورة استمرار العملية التعليمية بعد توقفها 

يد أمهية هذه الدراسة يف النتشار جائحة كوروان وتعترب هذه الدراسة من الدراسات احلديثة يف هذا اجملال وعليه ميكن حتد 
 التايل:  

 . حتديد أهم نقاط امليزات لدمج تقنية الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية. 1   
 حتديد أهم الصعوابت اليت حتد من دمج تقنية الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية. .2

 استخدم املنهج الوصفي التحليلي   ملالئمته هلذه الدراسة.مت   Curriculum of the study  منهج الدراســـــــــــــــــــــة:
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة استبيان الستطالع آراء أعضاء هيئة التدريس   Study tools أدوات الدراسة:

االفرتاضية الفصول  استخدام  حنو  تبوك  بورد    Virtural Classrooms جبامعة  البالك  التعلم  إدارة  نظام  يف 
Blackboard ومت تصميمه على مناذج قوقل درايف وتوزيعه على عينة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك ونسبة .

خالل   االستبيان  اغالق  مت  الوقت  االستبيان:      72لضيق  رابط  وهذا  ساعة 
https://forms.gle/J32hnPCvnY52uFuC9 

  The Study Sample  :اسةعينة الدر   
 يف كليات خمتلفة للجامعة   أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك 75 متثلت عينة من عدد     

 اختصرت حدود هذه الدراسة يف اآليت :    : Study Limitsحدود الدراسة 

https://forms.gle/J32hnPCvnY52uFuC9
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 احلدود املكانية: جامعة تبوك مبدينة تبوك مشال اململكة العربية السعودية.  •
 هــ. 1441/1442الزمانية: مت تطبيق أداة هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين لعام اجلامعي  احلدود   •
احلدود املوضوعية: معرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك عن استخدام الفصول االفرتاضية البالك بورد  •

Blackboard .يف العملية التعليمية 
 Terminology of Study :مصطلحات الدراسة

الفصول االفرتاضية أبهنا وسيلة من الوسائل الرئيسة يف تقدمي   Virtural Classrooms   1:الفصول االفرتاضية .1
الدروس املباشرة واحملاضرات على االنرتنت ابإلضافة اىل التدريب عن بعد يتوفر فيها العناصر األساسية اليت حيتاجها كل 

، الفصول اإللكرتونية ،   من املعلم والطالب ،تعتمد على أسلوب التعليم التفاعلي  ويطلق علها أيضا :  الفصول الذكية
 فصول التعليم عن بعد . 

تعرف االجتاهات أبهنا استعداد وجداين ونفسي مكتسب حنو موضوع ما ، وهلا دور كبري يف   :Trends :إجتاهات .2
 حتديد  سلوك الفرد وقد تكون االجتاهات إجيابية وقد تكون سلبية أو حمايدة 

تعلم مفتوح املصدر صمم على أسس تعليمية ليساعد املدربني على توفري هو نظام إدارة  (Moodle) برانمج مودل .3
جامعة  خيدم  أن  ميكن  الفرد كما  مستوى  على  شخصي  بشكل  استخدامه  املمكن  ومن  الكرتونية  تعليمية  بيئة 

 138لغة خمتلفة من  70مستخدم مسجل ويتكلمون  75000    ألف متدرب. كما أن موقع النظام يضم  40000 تضم
 .(MySQL) و لقواعد البياانت  (PHP) دولة. أما من انحية تقنية فإن النظام صمم ابستخدام لغة

 أبنظمة يقصد     :    Learning Management Systemاإلطار النظري :  ما املقصود إًذاً بنظام إدارة التعلم     
 األنظمة   Learning Environments (VLE)   Virtual  االفـرتاضيـــة   التعلم اليت يطلق عليها أيضاً بيئـات التعــلم إدارة
 يف مصادر و امتحاانت و حماضرات من التعليمية املواد املدرس يضع  حبيث التعليمية للعملية ومعزز كمساند  تعمل اليت

وحافظة غرفًا هناك أن  كما النظام موقع   للمادة الداعمة اإللكرتونية اخلدمات من وغريها   (E Portfolios)للنقاش 
وإدارهتا كما أهنا تسهل  إلكرتونًيا الدراسية املقررات حمتوى ختزين يف تساعد  برامج هي التعلم إدارة أنظمة أن  أي .الدراسية

 ، فنظام إدارة التعلم هو برانمج مصمم إلدارة ومتابعة وتقييم مجيع أنشطة التعليم ، لذلك فهو حل   2إدارة عملية التعلم  
لتخطيط وإدارة مجيع أنشطة التعلم يف املؤسسة. ويعرف نظام إدارة التعلم االلكرتوين أبنه ختزين حمتوى املقررات اإللكرتونية  
وإدارة عملية التعلم وتنظيم وإدارة األنشطة اإلدارية والتعليمية داخل املؤسسة التعليمية ، مبا يتضمنه من إدارة الطالب 

واملنهج وحتديد املهام التعليمية وأساليب تنفيذها وخطـط الدرس ، ومتكني الطالب من األدوات   املقيدين ، واالختبارات،

 
  khlyf, 2009m , s 7 

  alkhlyfh, 2011, s 4 
  alhrby 1427, s2 
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الستخدامها أبغراض متنوعة ومستقلة حتقق االستخدام والتنظيم الذايت وتنظيم األنشطة التعليمية، وبذلك فإن أنظمة 
الطالب إضافة لتنفيذ اجلوانب اإلدارية ابملؤسسة التعليمية  إدارة التعلم اإللكرتوين هتتم إبدارة وتقدمي التعلم وتنظيم أنشطة

مت تصميمه للمساعدة يف إدارة ومتابعة   softwareيف إطار نظام متكامل. ونظام إدارة التعليم اإللكرتوين هو برانمج  
ة مجيع أوجه التعلم يف وتقدمي األنشطة التعليمية والتعليم املستمر، لذا فهو يعترب حل إسرتاتيجي للتخطيط والتعليم وإدار 

أبنه   3املؤسسة التعليمية مبا يف ذلك االتصال املباشر والقاعات االفرتاضية أو املقررات املوجهة من قبل هيئة التدريس. 
"حزم برامج متكاملة تشكل نظاماً إلدارة العملية التعليمية اإللكرتونية وحتقق التواصل بني أطراف املنظومة الرتبوية يف أي 

من أي مكان عرب الشبكة العاملية للمعلومات أو الشبكة احمللية هبدف حتسني عملية التعليم والتعلم ".  وحتتوي وقت و 
والبوابة  اإللكرتوين  التعليم  الدراسية ومنصة  املناهج  إدارة  وأنظمة  التعليم  إدارة حمتوايت  أنظمة  التعلم على  إدارة  أنظمة 

 التعليمية.
للداللة على نظام إدارة التعلم ، وهو مصطلح عاملي لنظام احلاسوب    LMSستخدم اختصاراً   :  ي  معىن نظام إدارة التعلم 

طًور خصيصاً إلدارة املقررات واحملتوى التعليمي على االنرتنت وتوزيع املواد الدراسية وتسهيل التعاون بني املتعلمني واملعلمني 
إبدارة كل جانب من جوانب املقرر ابتداء من تسجيل املتعلمني اىل ختزين نتائج االختبار ابإلضافة   LMSتسمح منصة  

  LMSsاىل السماح بقبول املهام ) الواجبات أو الوظائف ( رقمياً ، والبقاء على اتصال مع املعلمني وجيرى بناء منصات   

تلفة وحبيث يتم ختزين البياانت ضمن قاعدة بياانت تبعاً لنظام اعتماداً على بيئات برجمية خمتلفة وابستخدام لغات برجمة خم
التالية:   امليزات  تتوفر يف معظم األنظمة  امليزات تقدمها ولكن  التعلم يف  أنظمة إدارة  التعلم . ال ختتلف  واجهة   إدارة 

سهلة   رسومية  التسجيل ،         Personalizationالتخصيص  ،        Easy Graphical  User  Interfaceمستخدم 
Registration    االفرتاضي االجتماعية    .  Virtual  Class.الصف  التواصل    .   Social Networksالشبكات 

Communication    .    الدراسية  & Testsاالختبارات         .    Reportsالتقارير    .   Study Pathsمسارات احللقة 
Quizzes  

العديد من املزااي اليت ال تتوفر يف   Blackboard: للبالك بورد   Blackboard مميزات نظام إدارة التعلم البالك بورد
 أنظمة إدارة التعلم األخرى، منها: 

 سهولة التعامل مع النظام حيث أنه ال حيتاج إىل مهارة عالية. ▪
 إمكانية االستعانة ابلدعم الفين يف حالة وجود أي استفسار أو مشكلة.  ▪
علم وذلك إبضافة أو حذف األيقوانت حسب الرغبة، على سبيل املثال سهولة تشخيص الصفحة من قبل امل ▪

 ميكن حذف أيقونة الواجبات حبيث تدمج مع احملاضرات حبيث يتبع كل حماضرة الواجب املتعلق هبا. 
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واحملاضرات   ▪ املقرر  وتوصيف  اإلعالانت  مثل:  واملتعلم  املعلم  من  إليها كل  حيتاج  اليت  الروابط  من  العديد  يتيح 
 اجبات واالختبارات ومنتدايت النقاش والفصول االفرتاضية وبريد املقرر وغريه. والو 
 إمكانية اطالع املعلم والطالب على الدرجات اليت حصل عليها الطالب من خالل مركز التقديرات.  ▪

 
 ( 1شكل رقم )

االختبارات الكرتونياً وهي عبارة عن جمموعة : يقدم نظام إدارة التعلم االلكرتوين أداة إلنشاء  االختبارات االلكرتونية
 من األسئلة اليت يتم تقديرها وإنشائها من قبل هيئة التدريس لقياس أداء الطالب. 

 
 ( 2شكـــــــل رقم )

يف   Blackboardيف هذه الدراسة ميكن تعريف االجتاهات آبراء أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام برجمية البالك بورد  
 . العملية التعليمية التعلمية  

اىل قسمني وذلك حسب األدوات    Classrooms Virturalميكن تقسيم الفصول االفرتاضية4أنواع الفصول االفرتاضية:  
 والربجميات والتقنيات املستخدمة يف هذه الفصول كالتايل : 

 
  hnd alkhlyfh , 2003m , s 69   
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متكن الطلبة من مراجعة املادة التعليمية والتفاعل مع احملتوى   : Asynchronous  الفصول االفرتاضية غري التزامنية ▪
تتقيد بزمان وال مكان ولذا تستخدم  الفصول ال  الذايت وهذه  التعليم  التعليمي من خالل شبكة االنرتنت بوساطة 

 برجميات وأدوات غري تزامنية للمعلم والطالب مثل الربيد االلكرتوين ، املنتدايت 
: وهذه الفصول شبيهة ابلقاعات الدراسية يستخدم فيها املعلم   Synchronous  لتزامنيةالفصول االفرتاضية ا ▪

 والطالب أدوات وبرجميات مرتبطة بزمن معني مثل اللوح األبيض ، الفيديو التفاعلي ، غرف الدردشة 
فصول االفرتاضية :   جند أن أهم اخلواص اليت متيز الVirtural Classrooms  اخلواص األساسية للفصول االفرتاضية

التخاطب ،  خاصية التخاطب املباشر )ابلصوت فقط، أو ابلصوت والصورة(    اليت متيزها عن غريها ومنها ما يلي:  
إرسال امللفات وتبادهلا ،  املشاركة املباشرة لألنظمة والربامج والتطبيقات )بني املعلم والطلبة(،  السبورة االلكرتونية ،  الكتايب

استخدام   متابعة املدرس وتواصله لكل طالب على حدة أو جملموع الطلبة يف آن واحد.خاصية،  طلبته.مباشرة بني املعلم و 
خاصية توجيه األسئلة املكتوبة والتصويت ،  دام برامج عرض األفالم التعليميةخاصية استخ،   برامج العرض االلكرتوين

 خاصية السماح لدخول أي طالب أو إخراجه من الفصل   ،   خاصية توجيه أوامر املتابعة ملا يعرضه املدرس للطلبة،    عليها
 خاصية تسجيل احملاضرات )الصوتية والكتابية(. ،   خاصية السماح للطباعة  ،   خاصية السماح أو عدمه للكالم ،  
 بعض مزااي الفصول االفرتاضية:  Virtural Classrooms  :5  مزااي الفصول االفرتاضية  
الكبري يف   .1 قاعات دراسية وال ساحات مدرسية وأدوات االخنفاض  االفرتاضية ال حتتاج اىل  فالفصول  التجهيزات: 

 مدرسية مكلفة. 
 استيعاب عدد كبري من التالميذ والطالب دون قيود عمرية وجغرافية. .2
 السرعة العالية يف املتابعة واالستجابة املستمرة.  .3
 ين بل إمكانية يف أي مكان وأي وقت دون قيود. أن عملية التعليم مل تعد حمصورة يف توقيت أو مكان حمدد .4
 ال حتتاج إدارة الفصول االفرتاضية اىل مهارات تقنية عالية سواء من املعلم أو الطالب.  .5
إعفاء املعلم من األعباء الثقيلة ابلتصحيح ورصد الدرجات والتنظيم ويتيح له التفرغ ملهامه التعليمية املباشرة واالرتقاء  .6

 ، والتعامل مع التقنيات احلديثة. مبستواه وتطويره
 بعض أنظمة إدارة التعلم : 

 فيما يلي استعراض لبعض أنظمة إدارة التعلم مع مواقع الويب اليت تعرض خصائصها وميزاهتا :           
 Moodle :   https://moodle.org/   

  EKP :    http://www.netdimension.com/products/ekp.php   

  KSDEE :  http://www.kesdee.com 

  Centra7 : www.centra.com 

WebCT Campus Edition : www.webct.com  
 

   almwsa walmbark, 2005 m, s 245 

https://moodle.org/
http://www.netdimension.com/products/ekp.php
http://www.netdimension.com/products/ekp.php
http://www.kesdee.com/
http://www.centra.com/
http://www.webct.com/
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Aktivna:  http://www.futuremedia.co.uk/Solutions_lms_features.php 

Kallidus : www.e2train.com 

 
 : Study proceduresإجراءات الدراسة  

 ( وكانت كما مبني يف اجلدول أدانه 2( وانثي الرقم )1مت توزيع أفراد عينة الدراسة اىل نوعني ذكر الرقم )         
 

 
 ( : النسبة املئوية  ألفراد العينة حسب النوع 3شكـــــــل رقم )

( الكلية 1وصف افراد حسب التخصص األكادميي حيث مشل العدد )  ومتثل  :  وصف العينة التخصص األكادميي
العملية مثل كلية العلوم مبختلف التخصصات من رايضيات وفيزايء وكيمياء وكيمياء حيوي واحياء .... اخل ومشل العدد 

 ( الكلية النظرية مثل كلية إدارة األعمال وكلية الرتبية .. اخل 2)
 التخصص   (:2جدول رقم )

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid     
 

1 1.3 1.3 1.3 
1 43 57.3 57.3 58.7 
2 31 41.3 41.3 100.0 

Total 75 100.0 100.0 
 

17%

83%

النسبة المئوية

ذكر

أنثى

 توزيع افراد العينة حسب النوع      ( :1جدول رقم )                                    
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 13 17.3 17.3 17.3 
2 62 82.7 82.7 100.0 

  Total 75 100.0 100.0 
 

http://www.futuremedia.co.uk/Solutions_lms_features.php
http://www.futuremedia.co.uk/Solutions_lms_features.php
http://www.e2train.com/
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 النسبة املئوية  ألفراد العينة حسب الكلية النظرية والعملية  ( :4شكـــــــل رقم )

 مت توزيع استجاابت عينة الدراسة حسب مقياس ليكرت اخلماسي كالتايل:                       
 مقياس ليكرت اخلماسي للحكم على املتوسطات  (:3جدول رقم )

 غري موافق وبشدة  غري موافق  صحيح حلد ما    موافق        موافق وبشدة     
 1.8اىل    1أعلى من   2.6اىل  1.8 أعلى من    3.39اىل    2.6أعلى   4.2اىل    3.40أعلى من   5اىل    4.2أعلى من  

 
اإلحصائية:  للعلوم     املعاجلات  اإلحصائية  احلزمة  اإلحصائي  الربانمج  على  اآليل  احلاسب  البياانت يف  إدخال  مت 

 ( مع استخدام املعاجلات اإلحصائية التالية :   spssاالجتماعية )  
 استخدام معامل ارتباط بريسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي الستبيان.    ❑
 ان. استخدام معامل الفأكرونباخ لتقدير ثبات االستبي   ❑
 التكرارات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية.    ❑
 اختبار )مان وانيت ( إلجياد الفروقات بني استجاابت عينة الدراسة وفقاً ملتغريي النوع والتخصص األكادميي.   ❑

هي اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول   ما    ولإلجابة عن السؤال األول الرئيسي للدراسة: 
يف العملية التعليمية مت حساب املتوسط  Blackboardيف نظام إدارة التعلم البالك بورد   Virtural Classroomsاالفرتاضية 

 احلسايب واالحنراف املعياري لكل عبارة يف أداة الدراسة 
  ( آرائهم حنو     (:4جدول رقم  الدراسة حول  العينة ألداة  افراد  املعيارية الستجاابت  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 

 استخدام الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية التعلمية 
موافق   العبارة                

 بشدة
حلد  موافق  صحيح 

 ما 
غري  

 موافق 
موافق    غري

 وبشدة
املتوسط  
 احلسايب

االحنراف  
 املعياري 

 الرتتيب 

تعليمية   بيئة  بورد  البالك  التعلم  إدارة  نظام  ميثل 
 متكاملة لتطبيق التعليم االلكرتون 

29.3%   41.3% 25.30% 0% 0% 
2.77 1.279 

صحيح  
 حلد ما  

ال أجد صعوبة يف التعامل مع نظام إدارة التعلم البالك  
 بورد

29.3% 49.3% 14.7% 0% 0% 
2.81 1.353 

صحيح  
 حلد ما  

عملي
58%

نظري
42%

العدد

عملي

نظري
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مجيع   لتدريس  التقليدية  الطرق  استخدام  أفضل 
 مقررايت عن التدريس بنظام إدارة التعلم البالك بورد

27.3% 29.3% 29.3% 16% 0% 
3.5333 1.09462 

 موافق

شجعين استخدام نظام إدارة التعلم البالك بورد على  
 اكتساب املزيد من املهارات االلكرتونية

52% 30.7% 14.7% 0% 0% 
4.3200 .82462 

موافق  
 بشدة 

البالك بورد ضرورة تفرضها  التعلم  إدارة  نظام  يعترب 
 التطورات التقنية املتالحقة

53.3% 38.7% 0% 0% 0% 
4.4133 .77273 

موافق  
 بشدة 

التدريس بواسطة نظام إدارة التعلم البالك بورد ممتع  
 جدا وفعال 

22.7% 34.7% 24% 17.3% 0% 
3.6000 1.06543 

 موافق

الطالب ال يتفاعلوا بصورة كبرية عرب نظام إدارة التعلم  
 البالك بورد

32% 24% 24% 18.7% 0% 
3.6667 1.15470 

 موافق

اسارع اىل التسجيل يف الورش التدريبية اخلاصة بنظام  
 إدارة التعلم البالك بورد

29.3% 48% 20% 0% 0% 
4.0400 .77877 

 موافق
  

التدريس عرب نظام إدارة التعلم البالك بورد يضعف  
 الرتابط ا الجتماعي بني االستاذ والطالب

29.7% 25.7% 25.7% 16.2% 0% 
3.6533 1.15657 

 وافق

من   الكثري  بورد  البالك  التعلم  إدارة  نظام  يوفر  ال 
 املميزات لعضو هيئة التدريس 

17.3% 26.7% 21.3% 30.7% 0% 
3.2267 1.18062 

صحيح  
 حلد ما  

الطالب   والواجبات  املنهجية  االنشطة  تصحيح 
املقدمة من خالل نظام إدارة التعلم البالك بورد عملية  

 مرهقة جدا 

18.9% 32.4% 28.4% 18.9% 0% 
3.5067 1.05745 

 موافق

بورد   البالك  التعلم  إدارة  نظام  يف  االختبارات  بناء 
 والوقتتستغرق الكثري من اجلهد  

22.7% 37.3% 29.3% 9.3% 0% 
3.7067 .96944 

 موافق

لدى الرغبة يف التدريب اكثر على اعداد االختبارات  
ابنواعها وطرق التقييم املختلفة عرب نظام إدارة التعلم  

 البالك بورد

28% 45.3% 18.7% 0% 0% 
3.9200 .92649 

 موافق

بورد نتائج حيقق التعلم يف نظام إدارة التعلم البالك  
 أفضل من طرق التعليم التقليدية

9.3% 13.3% 24% 38.7% 14.7% 
2.6400 1.16989 

صحيح  
 حلد ما  

  
 1.0559521  3.557621 املتوسط احلسايب الكلي 

 

 
مما يدل على )املوافقة( مما يعين ان اجتاهات   3.557621من حتليل أداة الدراسة جند ان املتوسط احلسايب ألفراد العينة  

يف العملية التعليمية كانت   Blackboardأعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية البالك بورد  
 إجيابية . 
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 متوسطات حماور الدراسة  معدل (:5جدول رقم )
Descriptive Statistics  

          N Sum Mean Std. Deviation 
 57506. 3.5933 269.50 75 1م
 56606. 3.5367 265.25 75 2م
 80695. 2.4133 181.00 75 3م

Valid N (listwise)        75 
 

3.1811  0.649357 

 
 حملوري الدراسة(: متوسطات 5شكـــــــل رقم )

 حتليل حملاور االستبيان وفقاً ملتغري التخصص األكادميي  (:6جدول رقم )
Group Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean التخصص   
 08282. 54936. 3.5227 44 1.00 1م

2.00 31 3.6935 .60453 .10858 
 08367. 55498. 3.5114 44 1.00 2م

2.00 31 3.5726 .58876 .10574 
 11411. 75693. 2.4091 44 1.00 3م

2.00 31 2.4194 .88597 .15913  
3.18812 0.65755    

 

 ( : متوسطات متغري التخصص األكادميي 6شكـــــــل رقم )

0

1

2

3

4

المتوسطات 

A
X
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LE

AXIS TITLE

1م

2م

3م
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 : حتليل حملاور الدراسة وفقاً   ملتغري النوع (7جدول رقم )                                 

Group Statistics 
       N     Mean Std. Deviation     Std. Error Mean النوع       
                   09647.        34784. 3.3846    13 1.00 1م

2.00 62   3.6371 .60510         .07685                     
                      11268.        40628. 3.5385   13 1.00 2م

2.00 62   3.5363 .59686         .07580                       
                        28088.          1.01274 2.2308   13 1.00 3م

2.00 62   2.4516 .76131         .09669                          
3.129 0.622          

 

 

 
 (: املتوسط متغري النوع ألفراد عينة الدارسة  7شكـــــــل رقم )                              

 Ranks : حتليل حملاور االستبيان (8جدول رقم )                                  

1

2

1

2

1

2

3.52273.69353.51143.5726

2.40912.4194

0

1

2

3

4

3م2م1م

متوسطات متغير التخصص األكاديمي

التخصص المتوسط

0

1

2

3

4

المتوسطالنوع
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 N Mean Rank Sum of Ranks التخصص          

 1530.00 34.77 44 1.00 1م
2.00 31 42.58 1320.00 
Total 75 

  

 1610.00 36.59 44 1.00 2م
2.00 31 40.00 1240.00 
Total 75 

  

 1690.00 38.41 44 1.00 3م
2.00 31 37.42 1160.00 
     Total 75     

 
Test Statistics 

 3م              2م         1م              
Mann-Whitney U 540.000          620.000    664.000         

Wilcoxon W 1530.000         1610.000    1160.000        
Z -1.543-         -.676-      -.211-           

Asymp. Sig. (2-tailed) .123            .499       .833             
a. Grouping Variable:  التخصص 

 
( حنو استخدام الفصول 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة عند مستوى داللة )

 تعزى ملتغري التخصص األكادميي   Virtural Classroomsاالفرتاضية  
Ranks 

 
 N      Mean Rank         Sum of Ranks النوع        

         369.00           28.38     13       1.00 1م
2.00       62     40.02          2481.00          

Total        75     
  

 481.50 37.04 13 1.00 2م
2.00 62 38.20 2368.50 
Total 75 

  

 426.00 32.77 13 1.00 3م
2.00 62 39.10 2424.00 
Total 75    
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aTest Statistics 

 3م           2م         1م             
Mann-Whitney U 278.000        390.500      335.000      

Wilcoxon W 369.000       481.500       426.000      
Z -1.767-        -.177-         -1.037-       

Asymp. Sig. (2-tailed) .077       .859        .300       

a. Grouping Variable:  النوع 
 

استخدام الفصول ( حنو  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة الدراسة عند مستوى داللة )
 تعزى ملتغري النوع    Virtural Classrooms االفرتاضية

 : ملخص نتائــــج الدراســـــــة 
بناءاً حتليل أداة الدارسة تعرض الباحثة خمتصر ألهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة واخلاصة ابجتاهات أعضاء هيئة   

ن خالل معرفة آرائهم حنو االستخدام واألمهية وأبرز الصعوابت التدريس جبامعة تبوك ابستخدام الفصول االفرتاضية م
 واملعوقات اليت حتد من االستخدام كالتايل:  

ملقارنة املتوسطات واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية حملاور االستبيان جند أن   3,4)نالحظ من اجلداول رقم )   ■
آراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك حنو استخدام الفصول االفرتاضية ابملوافقة حيت بلغ املتوسط احلسايب العام حملاور 

 (  3.56االستبيان )
جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور األول هي )املوافقة( على استخدام الفصول االفرتاضية يف العملية التعليمية    ■

 ( (57506.ابحنراف معياري     3.5933)هو )  
 جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور الثاين هي )املوافقة( ملتوسط على أمهية استخدام الفصول االفرتاضية يف   ■

   ( 0.56606ابحنراف معياري )( 3.5367)العملية التعليمية هو  
جند أن استجاابت أفراد العينة يف احملور الثالث هو )صحيح حلد ما( ملتوسط احملور الثالث الصعوابت واملعوقات    ■

 ( 0.80695)      واحنراف معياري  (  (2.4133هو   Virtural Classroomsاالفرتاضيةاليت حتد من استخدام الفصول  
م، دراسة 2009م، دراسة بلوك    2008اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة لكل من دراسة فاطمة رزق      ■

يف أن استخدام بيئة التعلم االلكرتوين تؤثر إجيابيا على اجتاهات أعضاء     م 2011م، دراسة حسني    2010منار بدر  
 هيئة التدريس. 
 :   تعرض الباحثة عدد من التوصيات كالتايل  املقرتحات:التوصيات و 
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 . Blackboard تقدمي مزيد من الدورات وورش العمل عن إدارة التعلم والبالك بورد    ✓
 العمل على تفعيل نظام إدارة التعلم البالك بورد بكل مؤسسات التعليم العام والعايل.    ✓
التعلم البالك بورد حىت تتالءم مع خمتلف التخصص االكادميية    ✓ إجراء مزيد من التحسينات على نظام إدارة 

 النظرية والعلمية.
 ية.إجراء دراسات مستقبلية ملعرفة آراء الطالب حول الفصول االفرتاض ✓
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