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 قدمة امل .1

   ن  م  ت اململكة العربية السعودية ض  د  شه  
 
 ه  ما ش

النصف األول من  أجمع    العالم    ه  د      2020  عام خالل 
 

(،  covid-19ي فيروس كورونا املستجد )تفش 

ينتمي    ى  لإ والذي 
 
ت التي  الفيروسات  من  كبيرة    فصيلة 

أمراض  سب  )تتنو    اب  التنفسية  األوسط  الشرق  كمتالزمة  وأمراض  الزكام،  بين  ما  (،  MERS-CoVع 

( الحاد  الرئوي  االلتهاب  )  د  ع  ي  و (.  SARS-CoVومتالزمة  املستجد  البشر من قبلnCoVفيروس كورونا  )منظمة   .( ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى 

 ( 2020الصحة العاملية، 

 
 
   وتم تصنيف فيروس كورونا جائحة

 
)pandemic)  عاملية الحادي عشر من مارس  إجراءات    ؛(2020( في  الدول  اتخذت بعض  انتشاره    وللحد من 

 
 
للحد من التجمعات وخطر انتقال   ؛وغيرها منها املدارس والجامعاتكاإلغالق الكامل، وفرض التباعد االجتماعي، وإغالق العديد من املؤسسات  :احترازية

ى إلى إغالق املؤسسات التعليمية، وتأجيل أو مما أد   ؛وبي الجامعاتومنس تأثير فيروس كورونا على التعليم  ( إلىSahu,2020قد أشارت دراسة )و العدوى. 

. ولم يكن التعليم باململكة العربية السعودية بمعزل عن التأثر بهذه الجائحة، اإلنترنت  ر  ب  إلغاء األنشطة الجامعية، ونقل الدورات والبرامج التدريبية ع  
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 ص:خاملل

نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني )بالكبورد(  هدف البحث الحالي إلى التحقق من صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك  

ببناء  وذلك  التحليلي،  الوصفي  املنهج  باستخدام  جائحة كورونا.  أثناء  النظام  توظيف  نحو  الطلبة  اتجاهات  والكشف عن  عد،  ب  التعليم عن    في 

( ن من  تكو  اتجاه  نحو  39مقياس  االتجاه  هي:  أبعاد،  ثالثة  األستاذ ( عبارة موزعة على  استخدام  الجامعي،  التدريس  في  نظام )بالكبورد(  طبيعة 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الجامعي.  التدريس  في  )بالكبورد(  نظام  استخدام  معوقات  الجامعي،  التدريس  في  )بالكبورد(  لنظام  (  430الجامعي 

التوكيدي م العاملي  التحليل  نتائج  ا وطالبة من طلبة جامعة تبوك. وأظهرت  اتجاه  طالب  النتائج وجود  أظهرت  البناء، كما   لصدق 
 
ؤشرات  مقبولة

بدرجة  النظام  استخدام  في  معوقات  ووجود  للنظام،  الجامعي  األستاذ  استخدام  ونحو  النظام،  طبيعة  نحو  البحث  عينة  أفراد  لدى  إيجابي 

ز  العمل على  أبرزها:  التوصيات،  البحث مجموعة من  م  قد  النتائج  وفي ضوء هذه  الكافية متوسطة.  الحلول  وإيجاد  للطالب،  الفني  الدعم  يادة 

ر  نظام )بالكبورد(.  ب   للمشكالت الفنية التي تواجههم ع 

عد ؛مقياس اتجاه  ؛البنية العاملية :الكلمات املفتاحية  بالكبورد.؛ التعليم عن ب 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/EPSR/Home.aspx
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بل الجهات الصحية  ى بها من ق  لإلجراءات االحترازية املوص     اجميع مناطق ومحافظات اململكة، وفق    بتعليق الدراسة في  ا حيث اتخذت وزارة التعليم قرار  

عدت بتفعيل الفصول االفتراضية والتعليم ه  ة، ووج  املختص    لضمان استمرارية العملية التعليمية.  ؛خالل فترة تعليق الدراسة عن ب 

 
 
ات    اوانطالق التأثير،  بالتحول  جه  من هذا  السعودية  الجامعات  ا لإ ت  عدلتعليم  ى  ب  التعليم طارئ  عن  تعليم    ا، وإن كان هذا  مكتمل   اإلكتروني    اوليس 

  -جامعات كغيرها من ال-لجأت جامعة تبوك  و (.  2020األركان كما وصفه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية )هيئة تقويم التعليم والتدريب،  

 الستمرار عملية التعليم، وهو نظام م   ؛(Blackboardبالكبورد ) اإللكترونيتوظيف نظام إدارة التعلم   ر  ب  عد ع  لتعليم عن ب  ى ا لإ 
 
  ق املصدر ت  غل

مه شركة قد 

 
 
 ( 2020)الجنهي،  .مئة مليون مستخدم حول العالم من أكبر شركات التقنيات والخدمات التعليمية في العالم وتخدم ما يقارب  د  ع  بالكبورد التي ت

املستخد    د  ع  وي   األنظمة  أحد  و بالكبورد  الجامعات،  من  العديد  في  االفتراضية،  هو  مة  الفصول  خالل  من  واملعلمين  الطالب  بين  التفاعل  يتيح 

  يسمح بإتاحة املحتوى التعليمي بصور متعددة، وإرسال الواجبات وتقديم االختبارات وتوفير تغذية راجعة، وهو بذلك نظام م  و  ومنتديات النقاش،
د  تعد 

ي     الوظائف 
أدوات  قد     م 

 
   متنوعة

 
والتقييم، ونتيجة ي    للتعليم والتواصل  التي    للوظائف 

املربع    Gartnerمن منظمة    امها فقد تم تصنيفه عاملي  قد  في نظام 

 (2015)السدحان،  .اإللكترونيكرائد في أنظمة إدارة التعلم  2011الذهبي لعام 

فقد يكون    ؛حيث يتفاعل املستخدمون بشكل مختلف  ،ما ينطوي استخدام تقنية جديدة على شكل من أشكال التغيير لدى املستخدمين  اوغالب  

م   مق  اب  رح   البعض  اآلخر   والبعض  التغييرات  اختالف قدراتهم   ، لها  ا اوم  بهذه  بحسب  إدخال    ؛ ((Noh et al., 2014  وذلك  يقتصر  أال   نظام    لذلك يجب 

    تعليم  
  ؛مة كاتجاهات املستفيدين من تلك األنظمةمهعلى جوانب إنسانية    بل يجب أن يرافق ذلك التركيز    ،ات واملصادر التعليميةما على املعد    إلكتروني 

التنبؤ بالسلوك، فمعرفة اتجاهات األفراد له  إذ األفراد في  اتجاهات  عالقة كبيرة باالستخدام الفعلي وتكوين انطباعات سلبية أو   اتكمن أهمية معرفة 

 اإللكتروني نظام إدارة التعلم    ر  ب  عد ع  لتعليم عن ب  ى ا لإ (. وبما أن اللجوء  2010عزوف األفراد عن استخدامه )الشناق ودومي،  ى  لإ خاطئة عنه قد تؤدي  

اضطراري    (بالكبورد)     اكان 
 

تفش  كورونابسبب  فيروس      ؛ي 
تقص   املهم  هذفمن  استخدام  نحو  الطلبة  اتجاهات     النظام،  ا ي 

 
سهال يكون  بعض    فقد  عند 

  الطالب وقد ي  
 
 اآلخر. يواجهها البعض   ل صعوبة ومشكالت  شك

 الدراسات السابقة: . 1.1

تناول  و  عدد  قد  التربوي  التعلم    ا األدب  إدارة  نظام  نحو  الطلبة  اتجاهات  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  الظروف    (بالكبورد)  اإللكترونيمن  في 

 ؛ ومنها:الطبيعية ومحدوديتها في الظروف االستثنائية

• ( محمد  هدفت    (2020دراسة  نحو  ى  لإالتي  السعودية  الجامعات  بعض  في  الرياضية  التربية  وطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  معرفة 

الباحث مقياس    م  صم  و   ،باستخدام املنهج الوصفي  ،جائحة كورونا  في التعليم الجامعي في ظل    (بالكبورد)  اإللكترونياستخدام نظام إدارة التعلم  

  ،ة ألعضاء هيئة التدريسه  عبارة موج   (22)ة للطلبة وه  عبارة موج   (22)ت من ن  اتجاه كأداة لجمع البيانات تكو  
 
  وط
على عينة عددها  هذا املقياس ق ب 

   نتائج الدراسة عن اتجاه   أسفرتو  .( عضو هيئة تدريس33وطالبة و) ا( طالب  270)
 للطلبة وألعضاء هيئة التدريس نحو استخدام النظام.  إيجابي 

الرقمي ى  لإ   ( 2020كما هدفت دراسة الشمري والشمري ) • التدريس  التدريس في جامعة حائل من مهارات  التمكن ألعضاء هيئة  معرفة مستوى 

ملهارات التدريس   :األول   ؛ت من مجالينن  واالستبانة كأداة تكو    ،باستخدام املنهج الوصفي  .باستخدام نظام بالكبورد ومعوقاته في ضوء أزمة كورونا

ر  الرقمي   ب  والثاني  ع  التدريس    :بالكبورد،  تنفيذ  ر    اإللكترونيملعوقات  ب  بالكبورد  ع   و   ؛نظام 
 
  ط
)ب  على  عضو  72قت  التدريس   ا (  هيئة  أعضاء    . من 

   توصلت النتائج إلى:و 
 
ر  ة التدريس من مهارات التدريس الرقمي  ن أعضاء هيئتمك ب  وأن املعوقات   ،بالكبورد املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم   ع 

 ال يقيس مخرجات التعلم بشكل فعال. أنه و  ،من وجهة نظرهم هي أن نتائج التقويم باستخدام نظام التدريس الرقمي بالكبورد غير صادقة

النوفعي  م  وقد   • دراسة  التعلم    ((Al-Nofaie,2020ت  تجاه  السعودية  الجامعات  طالب  تصورات  عن  حالة  ر  دراسة  ب  جائحة    ع  خالل  بالكبورد 

Covid-19،    ر  تحديد مزايا وتحديات التعلم  ى  لإ والتي هدفت ب  الجائحة عن طريق دراسة   ع  اإلنترنت من أجل فهم خبرات تعلم الطالب خالل فترة 

   ( 25)حالة  
 
 انى املشاركون استبحيث تلق    . نجليزيةص اللغة اإل ن جامعة الطائف من تخص  م  امشترك

 
ر  ملعرفة مدى استعدادهم للتعلم   ة ب   ،اإلنترنت  ع 

ر  ثم بدأ الباحث بتقديم الدروس بعد التأكد من استعدادهم، وذلك   ب   مما    ؛ملدة سبعة أسابيع  اإلنترنت  ع 
 
 تطل

 
  ة أساسيمهارات    م ثالث  ب منهم تعل

ذة للتغلب على التحديات  حيث أعاد الباحث النظر في ممارسات التدريس املنف    ؛املعرفة، ومهارات التفكير، ومهارات الكفاءة   :وهي  ،لنتائج التعلم 

   وبناء    .التقنية التي تم تحديدها وتقليل مستويات التوتر والحفاظ على مستويات عالية من التحفيز لدى الطالب
 

  تبي نت الطالب على تحليل سجال

  أن الطالب ي  
 فض 

 
م بالكبورد مع التعلم التقليدي داخل الفصل  لون التعلم من خالل األدوات غير املتزامنة على األدوات املتزامنة، وعند مقارنة تعل

ا ل الطالب التعلم داخل الفصل، وكشفت الدراسة أيض  فض   ا جذاب   للطالب. ا أن التعليم االفتراض ي ليس دائم 

األمير سطام بن  ى  لإ   (2019وهدفت دراسة الشريدة ) • التدريس لنظام بالكبورد في العملية التعليمية بجامعة  معرفة مدى توظيف أعضاء هيئة 

السعودية من وجهة نظر طالبهم  العربية  اململكة  العزيز في  النظام  ،عبد  التي تخدم  التجهيزات  الوص  .ومعرفة مستوى  املنهج  من    ،فيباستخدام 

عن مدى توافر األجهزة   :، والثاني(واملستوى الدراس ي  ،والتخصص  ،كالنوع)معلومات عامة    :األول   محاور؛  ةت من ثالثن  كأداة تكو    ةانخالل االستب

   ؛توظيف أعضاء هيئة التدريس لنظام بالكبورد من وجهة نظر الطالبعن  الثالث:، و اإللكترونيالالزمة والداعمة للتعلم 
 
  وط
على عينة عددها   تقب 
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ن أبرز نتائج الدراسة:و   .وطالبة  ا( طالب  286)  م 
توظيف أعضاء هيئة   أنو جاء بدرجة متوسطة،    اإللكترونيتوافر األجهزة الداعمة للتعلم  أن    كان 

 .جاء بدرجة بين املتوسطة واملنخفضة التدريس لنظام بالكبورد في العملية التعليمية

• ( الرويلي  دراسة  هدفت    ( 2018أما  ا لإ فقد  التعلم  ى  إدارة  نظام  استخدام  معوقات  على  امللك    (بالكبورد)  اإللكترونيلتعرف  جامعة  طلبة  لدى 

امل  .سعود الوصفيباستخدام  الكمي   آ كأداة الستطالع    ةانمن خالل االستب  ،نهج 
 
ط التربية    راء طالب كلية 
)ب  من   ا( طالب  195قت على عينة عددها 

البكالوريوس إدارية  :األول   ؛فقرة موزعة على محورين  ( 22)من    وتكونت  ،طالب  الدراسة عن  .معوقات تقنية  :والثاني  ،معوقات  موافقة   وكشفت 

 . (بالكبورد) اإللكترونيأفراد الدراسة على وجود معوقات إدارية وتقنية تواجههم في استخدام نظام إدارة التعلم 

وآخرون   • كالينفيلدت  هدفت    (Kleinveldt et al.,2016)وأجرى  عنى  لإدراسة  مكتبات    الكشف  مساهمة   Cape Peninsulaجامعة  كيفية 

University of Technology  (CPUT  )-التعلم   -فريقياتقع في جنوب إ   التي املعرفة باستخدام نظام إدارة  حيث أجرى   .بالكبورد في عمليات إدارة 

ة    الباحث مقابالت   م 
 
نظ ملعرفة    ؛وأمين مكتبة الكلية  (محاضر واحد لكل قسم )أعضاء هيئة التدريس املشاركين في تدريس الطالب  تسعة من  مع  م 

ر  آرائهم وخبراتهم في استخدام بيئة التعلم   ب  وجود حاجة    وتوصلت النتائج إلى  .اإلنترنت ملشاركة املعرفة )مع األكاديميين وأمناء املكتبات اآلخرين(  ع 

ة   . Blackboard Collaborateبالكبورد والوعي بمميزات النظام مثل الفصول االفتراضية   إلى التدريب علىماس 

التعلم ى  لإ   ( 2016) وهدفت دراسة الغنيم   • بيئة  االفتراضية في  الفصول  القصيم نحو استخدام  التربية بجامعة  اتجاهات طالب كلية  استقصاء 

الوصفي)بالكبورد(.    اإللكتروني املنهج  اتجاه أعد    ،باستخدام  الباحث وطب  من خالل مقياس  ب من طالب كلية  ال ( ط105ددها )ه على عينة عق  ه 

 . (بالكبورد) اإللكترونييجابية نحو استخدام الفصول االفتراضية في بيئة التعلم إ ات وجود اتجاه وأظهرت الدراسة .التربية

هدفت   • )كذلك  الخيل  وأبا  الرندي  التعليم ى  لإ   (2016دراسة  نظام  نحو  الكويت  جامعة  في  االجتماعية  العلوم  كلية  طلبة  اتجاهات  معرفة 

هج باستخدام املن  .من حيث الصعوبات والعوائق التي تواجه الطلبة أثناء استخدامه وإيجابيات وسلبيات استخدام النظام  (بالكبورد)  اإللكتروني

الوصفي االستب  ، املسحي  املعلومات    ةانمن خالل  لجمع  تكأداة  ن  بالكبورد، مدى   :هي  ،من ستة محاور   تكو  نظام  استخدام  الشخصية،  البيانات 

سه   التي  العمليات  النظام،  سلبيات  النظام،  وظائف  من   االستفادة 
 
الل للنظام،  ها  التقنية  السلبيات  عند  نظام،  الطلبة  تواجه  التي  الصعوبات 

النظام النتائج:  .وطالبة  ا ( طالب  179ينة حجمها )وتم تطبيقها على ع  ؛استخدام    ،نحو استخدام نظام بالكبورد  إيجابيةاتجاهات  وجود    وأظهرت 

   اأكثر الوظائف استخدام    وأن  
 
الع على الدرجات وتسليم الواجبات، كذلك وجود بعض املعوقات منها بطء عملية الصيانة أثناء وجود خلل  هي االط

 فني في النظام. 

مام محمد بن سعود في اململكة العربية لكشف عن اتجاهات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة اإل ى ا لإ  (2015لسدحان )كما هدفت دراسة ا •

عبارة  (19)ن من من خالل مقياس اتجاه تكو   ،وذلك باستخدام املنهج الوصفي (.بالكبورد) اإللكترونيالسعودية نحو استخدام نظام إدارة التعلم 

 و ه ألعضاء هيئة التدريس،  عبارة ملقياس االتجاه املوج    (21)ه للطلبة وملقياس االتجاه املوج  
 
  ط
وطالبة    ا( طالب  533على عينة عددها )  املقياس  قب 

تدريس72و) هيئة  عضو  النتائج  .(  النظام  اإيجابي    ااتجاه    وأظهرت  استخدام  نحو  التدريس  هيئة  وألعضاء  بتعميم    الدراسة  أوصتو   .للطلبة 

 
 
 . (بالكبورد) اإللكترونيف للطلبة وأعضاء هيئة التدريس على استخدام نظام إدارة التعلم التجربة على جميع كليات الجامعة، والتدريب املكث

ضاء  فاعلية نظام بالكبورد في التعليم الجامعي بجامعة قطر من وجتهي نظر الطلبة وأعقياس مدى  ى  ل إ فقد هدفت    (2015أما دراسة الساعي ) •

 و بنسختين واحدة الستطالع رأي الطالب واألخرى ألعضاء هيئة التدريس،  ةانباستخدام استب .هيئة التدريس
 
 ا( طالب  737على عينة عددها ) تقب  ط

فاعلية نظام بالكبورد في الدراسة الجامعية من وجهة نظر الطلبة، كذلك    ت النتائج إلى:وتوصل  .( أعضاء من أعضاء هيئة التدريس105وطالبة و)

 فاعلية النظام في التدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

ونعيمي   • ويلز  دراسة  التعلم    (Wiles&Naimi,2011)وكشفت  إدارة  نظام  نحو  واتجاهاتهم  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدامات   اإللكتروني عن 

جامعة    (بالكبورد) املسحي  .األمريكية  burdueفي  املنهج  الباحثان  )و   ،واستخدم  الدراسة  عينة  عضو  143بلغت  أعضاء   ا (  التدريس،    من  هيئة 

خد ر    ةاناالستب  تم واست  ب     ( 35)ت من  ن  اإلنترنت كأداة تكو    ع 
 

ن من خالل النتائج:  .سؤاال أن معظم أعضاء هيئة التدريس مستعدون الستخدام    وتبي 

 ى ا لإ  أنهم محتاجون النظام في التدريس، و 
 
 لتدريب والدعم اإلضافي لتحسين استخدام النظام لتعزيز مشاركة الطالب وت

 
 مهم بشكل أفضل. عل

هيردزفيلد   • دراسة  )يوآخر وسعت  التعلم    Heirdsfield et al.,2011)ن  بيئة  مميزات  تحديد  ر  إلى  ب  هيئة   (بالكبورد)  اإلنترنت  ع  أعضاء  يرى  التي 

ت   أنها    التدريس والطالب 
والتعلم قد  التدريس  إيجابية في جودة  ر  وذلك عن طريق استطالع    .م مساهمة  ب  النتائج:    .اإلنترنت  ع  أبرز  وجود    وكان من 

، أما بالنسبة  (وتوافر املوارد املتاحة، وإمكانية التفاعل مع األفراد من خالل منتديات النقاش  ،إمكانية الوصول )  اتجاه إيجابي للطالب من حيث

التدريس  ى  لإ  ا لإ ينظرون  ال يزالون  فأعضاء هيئة  يتم تقديمها وجه  ى  التي  التقليدي والدروس  التعليمية لوج  التعلم  التجربة  أنها  الفصل على  ه في 

 
 
 للطالب. األكثر قيمة

 ى ا لإ   (2011وهدفت دراسة الجراح ) •
 
 لتعرف على اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو استخدام برمجية بالكبورد في ت

 
 الباحث حيث أعد    .مهم عل

اشتمل   ةاناستب الغرض  أربع  تلهذا  تطوير    :هي  ،مجاالت  ةعلى  في  البرمجية  وأهمية  التحصيل،  وزيادة  التعلم  في عملية  بالكبورد  برمجية  أهمية 
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ت  وتكون  ؛ععملية التدريس والتغيير في دور املعلم، وأهمية البرمجية في التنمية الوطنية واالقتصادية، وأهمية البرمجية في فتح باب التعلم للجمي

عين  ( 40)من    ةاناالستب على  تطبيقها  تم  )فقرة  عددها  طالب  365ة  ال  .وطالبة  ا(  نحو    وجود  إلى  جائنتوتوصلت  الطلبة  لدى  إيجابية  اتجاهات 

 
 
 استخدام بالكبورد في ت

 
   كما  ،وكذلك تحصيلهم الدراس ي  ،مشاركتهم الصفية  اد  من وز   ،ل عليهم عملية التعلم حيث سه    ؛مهم عل

 
ة  تعليمي    افرص    ر  وف

عد  للراغبين. عن ب 

هدفت    Liaw (2008)دراسة    اوأخير   • ا لإ التي  التعلم  ى  نظام  نحو  تايوان  جامعات  إحدى  في  الطالب  رضا  من    . (بالكبورد)  اإللكترونيلتحقق 

تكأداة لتحقيق هدف الدراسة    ةانباستخدام االستب ن  التعلم  اإللكترونيتجربة التعلم    : هما  ؛من بعدين  تكو   و   ؛اإللكتروني، واملواقف تجاه 
 
  ط
قت  ب 

ن بحاجة  ياملتعلموأن  ،  اإللكترونيمواقف إيجابية متوسطة تجاه استخدام التعلم    وكشفت النتائج عن:   .ا( طالب  424عينة عشوائية عددها )على  

الوسائط   متعدد  التعلم  محتوى  وأن  التواصل،  وأنشطة  التفاعلية  واألنشطة  الوظائف  من  املزيد  ضروري  و إلى  التعلم   املتنوع  فعالية  لتحسين 

  اإللكتروني واألداء والتحفيز بين املستخدمين. 
الهدف مع دراسة الجراح )  ةالحالي  دراسةال  تاتفقهذا وقد   (،  2016وأبا الخيل )  الرندي (، ودراسة  2015دحان )(، ودراسة الس2011من حيث 

 . (2020(، ودراسة محمد )2016ودراسة الغنيم )

اتفق السدحان )  ةالحالي  دراسةال  تكما  الوصفي كدراسة  املنهج  السابقة في استخدام  الدراسات  الخيل  2015مع معظم  الرندي وأبا  (، ودراسة 

 (. 2020) ( ودراسة محمد2020الشمري )دراسة (، و 2019(، ودراسة الشريدة )2018الرويلي )(، ودراسة 2016(، ودراسة الغنيم )2016)

أيض   ا واتفق  جميع  مع  السابقة  ا  االستبفي  لدراسات  البحث  ةاناستخدام  هدف  لتحقيق  دراسة    ،كأداة  ،  Kleinveldt et al. (2016)باستثناء 

 . Al-Nofaie (2020) ودراسة 

دراسة    ةالحالي  دراسةال  تواختلف مع  املستهدفة  الفئة  )دراسة  و   ، Wiles and Naimi (2020)في  ودراسة  2020الشمري   ،)Kleinveldt et 

al.(2016)  للدراسة كعينة  التدريس  هيئة  أعضاء  استهدفت  استهدف   ،التي  حيث  الجامعات  طلبة  من  املستهدفة  الفئة  في  الدراسات  باقي  مع  واتفق 

 جامعة تبوك. البحث الحالي طالب وطالبات

 (بالكبورد) اإللكترونيعن الدراسات السابقة في التحقق من صدق البناء ملقياس اتجاهات الطلبة نحو نظام إدارة التعلم  ةالحالي دراسةال تز  وتمي  

   ،باستخدام التحليل العاملي التوكيدي 
 
ر لدى الباحثة دراسة تناولت دالالت صدق البناء ملقياس اتجاهات الطالب نحو نظام إدارة التعلم  حيث لم يتوف

باستخدام التحليل العاملي التوكيدي للمقارنة معها، وكذلك معرفة اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام بالكبورد في    (بالكبورد)  اإللكتروني

عدالتعليم    عن ب 
 
 كورونا. في ظل أزمة  خاصة

 :دراسةمشكلة ال . 2.1

ض   التعليمية  العملية  على  طرأ  الذي  التغيير  ل 
 
شه    ن  م  شك نقلة  كورونا  فيروس  ملواجهة  االحترازية  الجامعاتد  اإلجراءات  جميع  ذلك    ،تها  في  بما 

عدخيار التعليم ى لإ لجأت كغيرها من الجامعات  التيجامعة تبوك  ر   عن ب  ب  نظام بالكبورد، والذي تم تفعيله في كافة الجامعات السعودية خالل األعوام   ع 

 ( 2020)محمد،  .بل أعضاء هيئة التدريس والطلبةولكن لم يتم االهتمام بدرجة كبيرة بتفعيل النظام بكافة مميزاته من ق   ،السابقة

وآخر  العبيد  دراسة  نتائج  أظهرت  ا لإ التي هدفت  (  2012)  نيحيث  التعليم  ى  واقع  السعودية  اإللكترونيلتعرف على  الجامعات  % من  62  أن    :في 

   ا وأن عدد    ،% ال يستخدمون هذه األنظمة38مقابل    اإللكترونيأعضاء هيئة التدريس يستخدمون أنظمة التعلم  
 

% منهم يتعاملون 8.8بنسبة    ا جد    قليال

( بضرورة 2011(، ودراسة مزروع )2016(، ودراسة البالص ي )2019الدراسات كدراسة الشمري )كما أوصت العديد من    .مع هذه األنظمة بشكل فعال

مما يعكس أهمية دراسة اتجاهات الطلبة نحو أنظمة  ؛مةاملستخد   اإللكترونيإجراء الدراسات بصفة دورية لقياس اتجاهات الطالب نحو أنظمة التعلم 

التعلم   االتجا  ،اإللكترونيإدارة  هذه   فمعرفة 
 
ت املرجو  لصن    امهم    ا مؤشر    د  عهات  الفوائد  معرفة  في  يساعد  القرار  القرارات  اع  واتخاذ  منها  واملتحققة  ة 

 املستقبلية لإلبقاء عليها أو تطويرها أو استبدالها. 

عدل التعليم  ع  ج  على  وتحرص وزارة التعليم      مما  ؛ه الظروف الراهنةت  للمستقبل وليس مجرد خيار بديل فرض    ااستراتيجي    ا خيار   عن ب 
 
ب العمل يتطل

تطويره      ،على 
التغيوتبن  ثقافة  التعليمة  يي  البيئة  مع  للتعامل  املجتمع  داخل  ر  اإللكترونير  دون  باألزماتب  ة  ي    ؛طها    مما 

اتجاهات عز  معرفة  أهمية  ز 

 (2020 )وكالة األنباء السعودية، .مةتخد  املس اإللكترونياملستفيدين تجاه أنظمة التعلم 

أسلوب    د  ع  وي   العاملي  املستخد    اإحصائي    االتحليل  للمقاييس  البناء  صدق  من  التحقق  في  أحد  يسهم  بوصفه  والنفسية  التربوية  البحوث  في  مة 

امل الرياضية  وتصنيف  هاألساليب  تنظيم  الباحثين على  تنمية قدرة  يقوم على  والذي  العاملية  مة  البنية  تعكس  نتائج  والحصول على  العلمية  الظواهر 

امل مفردات  بين  البينية  العالقات  لدراسة  الحاجة  تظهر  البحوث  هذه  نتائج  ضوء  في  تتخذ  التي  القرارات  وألهمية  الدراسة،  موضع  قاييس  للمتغيرات 

 .ها وبالتالي دقة القرارات املتخذة في ضوئهائمة للتحقق من صدق بنااملستخد  

املنطلق جاءت فكرة هذ التعلم    ؛لدراسةا   ه فمن هذا  إدارة  نظام  توظيف  نحو  الطلبة  اتجاهات  البنائي ملقياس  الصدق   اإللكتروني للتحقق من 

 اإللكتروني )بالكبورد( باستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي، وكذلك الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم  

عد)بالكبورد( في التعليم   . عن ب 
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 : أسئلة الدراسة . 3.1

 إلجابة عن األسئلة التالية: ى ا لإ  لدراسةا  سعىتو 

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونيما دالالت صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم  .1  ؟عن ب 

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونيما اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم  .2  ؟عن ب 

 :  دراسةأهداف ال . 4.1

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونيالتحقق من صدق البناء ملقياس اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم  .1  . عن ب 

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونياتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم عن الكشف  .2  . عن ب 

 :  دراسةأهمية ال . 5.1

 : األهمية النظرية •

 )بالكبورد( واالستفادة منها في العملية التعليمية.  اإللكترونياالتجاهات الحديثة في استخدام أنظمة إدارة التعلم  ةالحالي  لدراسةواكب ا ت .1

 ؛ ناء املقاييس واألدواتفي تعريف الباحثين بدالالت صدق البناء باستخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي املتعلق بب  ةالحالي  دراسةسهم الت  .2

 ثري البحث العلمي في هذا املجال. مما ي  

 : األهمية التطبيقية •

الت .1 ق    ةالحالي  دراسةسهم  استخدامها من  يمكن  أداة  توفير  إدارة في  نظام  توظيف  نحو  الطلبة  اتجاهات  الكشف عن  في  والقائمين  الباحثين  بل 

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونيالتعلم   . عن ب 

عنت .2 التعليم    كشف  نحو  الطلبة  عداتجاهات  ب  ي    عن  للطالب  قد  الذي  ر  م  ب  التعلم    ع  إدارة  ظل    (بالكبورد)  اإللكترونينظام  الراهنة   في  الظروف 

 )جائحة كورونا(. 

عدوالتعليم    اإللكترونيعمادة التعلم    اوخصوص  -ولين بالجامعة  ؤ عطي املست .3 عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام )بالكبورد( في   ا مؤشر    -عن ب 

عدالتعليم   . عن ب 

  ت   .4
اإل قد  الجوانب  تعزيز  العمل على  في  تسهم  التي  التوصيات  ا   يجابيةم  نظام  والتخلص من  استفادة ممكنة من  أقص ى  لتحقيق  السلبية  لجوانب 

 )بالكبورد(. اإللكترونيإدارة التعلم 

 :دراسةمصطلحات ال . 6.1

 (: Factorial Structureالبنية العاملية ) •

وهو طريقة إحصائية للتحقق من    ،( يتم الوصول إليه باستخدام التحليل العاملي(Construct Validityمن أشكال صدق البناء    شكل  عبارة عن  

  أن العبارات ت  
 
  وال ت    امعين    ا ل بعد  مث

 
جة من نتائج التحليل العاملي حصائية املستخر  وسيتم التعبير عنه من خالل املؤشرات اإل   ، (2020ل غيره )الحارثي،  مث

 التوكيدي. 

 (: Attitudeاالتجاه ) •

بديها الفرد نتيجة مروره بخبرة معينة نحو موضوع أو قضية معينة إما بالقبول أو الرفض أو املعارضة، فمقياس االتجاه ما  هو االستجابة التي ي  

 (.2003هو إال وسيلة ملعرفة موقف الفرد نحو موضوع االتجاه )شحاتة وآخرون، 

إجرائي   إدارة   اويمكن تعريفه  اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام  التعليم    (بالكبورد)  اإللكترونيالتعلم    بأنه:  عدفي  ب  أثناء جائحة   عن 

 . (بالكبورد) اإللكترونيدارة التعلم إ كورونا، والذي يقاس من خالل الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على عبارات مقياس اتجاهات الطلبة نحو نظام 

 (:  Blackboardبالكبورد ) اإللكترونينظام إدارة التعلم  •

الدراسيةوج  عبارة عن نظام تعليمي رقمي م    :بأنه  فعر  ي   املناهج  افتراضية وتوفير   ،ه نحو  بيئة تعلم  املتعددة وإنشاء  الوسائط  ويعمل على تكامل 

 ( Lui, 2016) .اتصال تفاعلي

إجرائي   التعلم    اويمكن تعريفه  إدارة  أنظمة  أحد  أو غير    ،بجامعة تبوك  اإللكترونيبأنه:  متزامن بحيث يستطيع عضو هيئة ويعمل بشكل متزامن 

وبين   والطالب  التدريس  هيئة  عضو  بين  بالتواصل  ويسمح  متعددة،  وسائط  باستخدام  خالله  من  العلمي  واملحتوى  الدراس ي  املقرر  عرض  التدريس 

ر  ة متنوعة و إلكترونيمجموعة الطالب املسجلين في نفس املقرر بوسائل  ب   أدوات النظام بطريقة تفاعلية. ع 

 :دراسةحدود ال . 7.1

•  
 
 في ظل جائحة كورونا.  م2020/2021ق هذا البحث في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي ب  الحدود الزمانية: ط

 يقتصر هذا البحث على استطالع اتجاهات الطلبة في جامعة تبوك. الحدود املكانية: •
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 اإللكترونيملقياس اتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم  العامليةالحدود املوضوعية: يقتصر هذا البحث على التحقق من البنية  •

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونيوالتعرف على اتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم  ،)بالكبورد(  أثناء جائحة كورونا.  عن ب 

)بالكبورد( في  اإللكترونييقتصر البحث الحالي على طلبة البكالوريوس في جامعة تبوك، والذين يستخدمون نظام إدارة التعلم  الحدود البشرية: •

عدالتعلم   أثناء جائحة كورونا.  عن ب 

 دراسة منهج ال .2

بل العديد من الدراسات املرتبطة بموضوع  فقد تم انتهاج املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته واستخدامه من ق    ؛اوأهدافه  دراسةطبيعة الى  لإ   ا نظر  

ها وتحليل البيانات ع  م  بعد ج    (بالكبورد)  اإللكترونييعتمد على وصف البيانات املتعلقة باتجاهات الطلبة نحو توظيف نظام إدارة التعلم  هو  و   ،البحث

ن تحديد سمات  حيث يتضم    ،من الصدق البنائي للمقياس. فمنهج البحث الوصفي يدرس املوقف كما هو موجود في وضعه الحالي  جة والتحققاملستخر  

 (. Williams, 2007) .على أساس املالحظة ظاهرة معينة بناء  

 :دراسةمجتمع ال . 1.2

من طلبة البكالوريوس في جامعة تبوك في اململكة العربية السعودية واملسجلين في الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي   دراسةن مجتمع التكو  

  ( ي  1والجدول ) ؛وطالبة ا( طالب  22131والبالغ عددهم ) ه 1442/1443
 ن توزيع مجتمع البحث حسب كليات الجامعة. بي 

 توزيع أفراد املجتمع حسب كليات الجامعة  :(1جدول )

 النسبة املئوية   املجموع  الكلية 

 % 15 3355 التربية واآلداب 

 % 7 1567 الهندسة 

 % 4 863 العلوم الطبية التطبيقية 

 % 22 4996 إدارة األعمال 

 % 4 807 الطب 

 % 4 993 التصاميم والفنون 

 % 3 420 الصيدلة 

 % 11 2538 الشريعة واألنظمة 

 % 21 4562 العلوم

 % 9 2030 الحاسبات وتقنية املعلومات 

 %100 22131 املجموع 

 :    دراسةعينة ال . 2.2

ال أداة  الجائحة فقد تم تعميم  الجامعة  دراسةبسبب  األداة    ،عن طريق  بإرسال رابط  ر  وذلك  ب   اطالب    (430)حيث استجاب    ،اإللكترونيالبريد    ع 

  ( ي  2والجدول )  ؛وطالبة  اطالب    (413)استبانة غير صالحة، وبالتالي أصبح مجموع عينة البحث    (17)  تم استبعاد  ،وطالبة
ن توزيع أفراد العينة حسب بي 

 . دراسةب أعداد الطلبة في مجتمع الس  وهي تقترب من ن   ،كليات الجامعة

 توزيع أفراد العينة حسب كليات الجامعة  :(2جدول)

 النسبة املئوية  التكرار  الكلية 

 % 10 41 التربية واآلداب 

 % 7 23 الهندسة 

 % 9 32 العلوم الطبية التطبيقية 

 % 21 89 إدارة األعمال 

 % 4 18 الطب 

 % 7 31 التصاميم والفنون 

 % 3 15 الصيدلة 

 % 16 68 الشريعة واألنظمة 

 % 7 29 العلوم

 % 16 67 الحاسبات وتقنية املعلومات 

 %100 413 املجموع 

 :دراسةأداة ال . 3.2

 وذلك وفق الخطوات التالية: ،)بالكبورد( اإللكترونيتم بناء مقياس اتجاه نحو نظام إدارة التعلم    
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التعلم   • إدارة  نظام  استخدام  دليل  األولى: مراجعة  التدريس من خالل موقع عمادة  املوج    (بالكبورد)  اإللكترونيالخطوة  للطلبة وألعضاء هيئة  ه 

عدوالتعليم  اإللكترونيالتعلم   في جامعة تبوك.  عن ب 

املعني   • السابقة  والدراسات  النظري  األدب  مراجعة  الثانية:  االتجالخطوة  بمفهوم  التعلم  ة  إدارة  نظام  نحو  كدراسة    ؛(بالكبورد)  اإللكترونياه 

 .ا( وغيره2016ودراسة )الغنيم،  ( 2016، ودراسة )الرندي، وأبا الخيل، (2015 (، ودراسة )السدحان،2011)الجراح، 

التعلم   • إدارة  الطلبة نحو نظام  اتجاهات  الثالثة: صياغة عبارات مقياس  تكو    (،بالكبورد)  اإللكترونيالخطوة  األولية من  والذي    ( 41)ن في صورته 

 )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.  الخمسة بدائل الملقياس ليكرت ذي  اعبارة تمت صياغتها وفق  

للتحقق من  ؛( محكمين من أهل االختصاص في التربية وعلم النفس وتكنولوجيا التعليم 8تم عرض املقياس بصورته األولية على ) عة:الخطوة الراب •

العبارات اللغوي ئوبنا  ،مناسبة  عبارة    ،ها  كل  انتماء  املومدى  املحد  إلى  لهاجال  االتجاه   ،د  عبارات  صياغة  ملعايير  وأي  ومطابقتها  أو   ،  تعديالت 

 مقترحات يمكن إضافتها لتغطية عبارات املقياس.  

املقياس   • أصبح  وبالتالي  العبارات،  بعض  تعديل  وكذلك  العبارات  بعض  صياغة  إعادة  تم  فقد  املحكمين  اقتراحات  على  بناء   الخامسة:  الخطوة 

 40يتكون من )
 
ن )  ؛البعد األول: االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي  :ثالثة أبعاد  على  ( عبارة موزعة عبارة، والبعد   (15ويتضم 

الجامعي التدريس  في  بالكبورد  لنظام  الجامعي  األستاذ  استخدام  نحو  االتجاه  )  ؛الثاني:  ن  استخدام    ( 16ويتضم  الثالث: معوقات  والبعد  عبارة، 

ن ) ؛تدريس الجامعينظام بالكبورد في ال  عبارات.   (9ويتضم 

 إجراءات التطبيق:  . 4.2

إلكتروني   األداة  تصميم  النهائية من خالل  تم  بصورتها  العينة  :األول   ؛احتوت على قسمين  قدو   ،Google Formا  األولية ألفراد  بالبيانات   ، يتعلق 

 هد    :والثاني
 
ى لإ االستجابات    إدخالثم  ،  ا عن طريق الجامعةعينة البحث إلكتروني  ى  لإ وقد تم إرسال األداة   .جمع املعلومات املتعلقة بأبعاد املقياسى  ل إ   ف

 استخراج النتائج بعد ذلك.  ثم  ،لتحليل البيانات Rوبرنامج   SPSSلحاسب اآللي باستخدام برنامج ا 

 تصحيح املقياس: . 5.2

التالي النحو  للبدائل على  وزن  إعطاء  =  :تم  بشدة  =،  5)موافق  بشدة =2، غير موافق =3، محايد =4موافق  مع مراعاة عكس    ،(1، غير موافق 

 (. 3م للحكم على اتجاهات الطلبة كما بالجدول )تحديد املدى املستخد   ترتيب األوزان للعبارات السالبة في املقياس، كما تم  

 الوزن النسبي لالستجابات وفق التدريج الخماس ي :(3جدول )

 املتوسط  الوصف 

 4.21-5.00 ا مرتفع جد  

 3.41-4.20 مرتفع

 2.61-3.40 متوسط 

 1.81-2.60 منخفض 

 1.00-1.80 ا منخفض جد  

 معامالت التمييز للعبارات:  . 6.2

املصحح   االرتباط  معامل  باستخدام  للعبارات  التمييز  معامالت  استخراج  من    Corrected item-total correlationتم  بعد  كل  لعبارات  وذلك 

 أبعاد املقياس.

 البعد األول: االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي •

 معامالت التمييز لعبارات البعد األول  :(4) جدول 

 معامل التمييز العبارة  م 

   0.51 . تتوفر أدلة إرشادية واضحة لكيفية استخدام نظام بالكبورد 1

 0.70 . ة بمصادر التعلماستخدام نظام بالكبورد يوفر لي بيئة غني   2

ر  ل الوصول إليها سه  مواعيد املحاضرات واملهام الخاصة باملقرر واضحة وي   3 ب   0.57 . نظام بالكبورد ع 

 0.68 . يوفر نظام بالكبورد بيئة تعليمية أفضل من الفصول التقليدية 4

 أستطيع الوصول إلى املحاضرة االفتراضية املسج   5
 
ر  ر حضوري لة في حال تعذ ب   0.43 . نظام بالكبورد ع 

ب ر  أستطيع رفع الواجبات بسهولة  6  0.58 .نظام بالكبورد ع 

7  
 
  يوفر نظام بالكبورد معلومات عن مستوى أدائي للواجبات التي أ

 0.49 . مهاقد 

 0.64 .تساعد منتديات النقاش التي يوفرها نظام بالكبورد على توفير فرصة جيدة للتفاعل مع األساتذة والزمالء 8

ر  ة اإللكترونيتغطي االختبارات  9 ب   0.61 . نظام بالكبورد جميع جوانب التعلم ع 

ر  التعلم  10 ب   نظام بالكبورد ر   ع 
 
  ع  ف

 
 من مستوى تحصيلي الدراس ي خالل فترة ت

 
 0.63 . مي بواسطتهعل

ب ر   اإللكترونير خدمة البريد يس   ت   11  0.67 .نظام بالكبورد التواصل مع أساتذتي وزمالئي ع 

 0.69 . التعلم من خالل نظام بالكبورد ساعدني أكثر على إدارة وتنظيم وقتي 12
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ر  آلية الحضور والغياب وطريقة احتسابه  13 ب   0.55 . نظام بالكبورد واضحة ومحددة ع 

ب ر  إنجاز املهام  14  0.06 . ا أطول من التعلم التقليدينظام بالكبورد يستغرق وقت   ع 

ب ر  أرغب في االستمرار بالتعلم  15  0.65 . نظام بالكبورد في سنوات تعليمي املقبلة ع 

( باستثناء  2011)عالم،    ـل  افأعلى( وفق    0.40إلى    0.20ن املدى املقبول )من  م  يتضح من الجدول أن جميع معامالت التمييز لعبارات البعد األول ض  

أما باقي العبارات فتراوحت معامالت تمييزها   ،وبالتالي تم استبعاد هذه الفقرة   ،وهو معامل تمييز منخفض  ( 0.06)حيث جاء معامل تمييزها    (14)العبارة  

 م ذات تمييز جيد.ي  فجميعها ق   ؛(0.43_0.70بين )

 بورد في التدريس الجامعيالبعد الثاني: استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالك •

 معامالت التمييز لعبارات البعد الثاني   :(5) جدول 

 معامل التمييز العبارة  م 

ر   (وتسليم الواجبات  ، مثل مواعيد االختبارات )يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع اإلعالنات الخاصة باملقرر  1 ب  نظام   ع 

 .بالكبورد

0.57 

ر  يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات التفاعل املتاحة  2 ب   0.68 .واملدونات  ،منتديات النقاش :مثل  ،نظام بالكبورد ع 

  ي   3
ر  م أعضاء هيئة التدريس نبذة تعريفية عنهم قد  ب   0.58 . نظام بالكبورد ع 

ر  يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع كل ما يتعلق باملقرر الدراس ي  4 ب  والخطة    ،كتوصيف املقرر  ؛ نظام بالكبورد ع 

 . الزمنية لتوزيع موضوعات املقرر 

0.62 

ب ر  د أعضاء هيئة التدريس املحتوى العلمي للمقرر زو  ي   5 :  مثل  ،نظام بالكبورد بصيغ مختلفة للملفات  ع 

(word،pdf،ppt،flash) 

0.59 

 0.62 .يهتم أعضاء هيئة التدريس بعرض ملفات وسائط متعددة ومقاطع فيديو إلثراء املقرر من خالل نظام بالكبورد 6

ر  يوفر أعضاء هيئة التدريس روابط إلكترونية ملصادر التعلم تدعم املقررات  7 ب   0.68 . نظام بالكبورد ع 

ر  يوفر أعضاء هيئة التدريس املراجع العلمية املرتبطة بموضوعات املقرر  8 ب   0.64 . نظام بالكبورد ع 

ب ر  يتيح أعضاء هيئة التدريس املشاركة بالدردشة الكتابية أو الصوتية في املحاضرة االفتراضية  9  0.50 .نظام بالكبورد ع 

يتيح أعضاء هيئة التدريس للطالب املشاركة فيما بينهم وإجراء األنشطة املشتركة من خالل املجموعات التفاعلية   10

 . في الفصل االفتراض ي

0.69 

  ي   11
ر  م أعضاء هيئة التدريس أكثر من محاولة لتسليم الواجب قد  ب   0.52 . نظام بالكبورد ع 

ب ر  ة اإللكتروني يحرص أعضاء هيئة التدريس على وضع زمن االختبار املناسب لالختبارات   12  0.63 .نظام بالكبورد ع 

13  
 
ر   يحرص أعضاء هيئة التدريس على التقييم ووضع الدرجات مباشرة ب   0.55 .نظام بالكبورد ع 

ر  يتم الرد على استفساراتي من أعضاء هيئة التدريس بسرعة  14 ب   0.63 .نظام بالكبورد ع 

ر  ة الستطالع اآلراء اإللكتروني يستخدم أعضاء هيئة التدريس االستبانات  15 ب   0.60 . نظام بالكبورد ع 

16  
 
  أ

ب ر  ل أداء أعضاء هيئة التدريس في الفصول االفتراضية فض   0.69 . نظام بالكبورد عن الفصول التقليدية ع 

الثاني ض   البعد    ؛ (0.50_0.69حيث تراوحت قيم معامالت التمييز بين )  ،ن املدى املقبول م  يتضح من الجدول أن جميع معامالت التمييز لعبارات 

 م ذات تمييز جيد. ي  فجميعها ق  

 البعد الثالث: معوقات استخدام نظام بالكبورد في التدريس الجامعي   •

 معامالت التمييز لعبارات البعد الثالث  :(6) جدول 

 معامل التمييز العبارة  م 

 0.35 ق استخدامي لنظام بالكبورد و يع اإلنترنت ضعف االتصال بشبكة  1

 0.38 ترفع من تكاليف استخدام نظام بالكبورد  اإلنترنتتكلفة استخدام  2

 0.47 أواجه مشاكل فنية في استخدام نظام بالكبورد والتعامل معه  3

 0.42 عدم توفير دورات تدريبية كافية حول استخدام نظام بالكبورد  4

ب ر  ال تتوافر حلول كافية وسريعة للمشاكل التي تواجنهي  5  0.56 نظام بالكبورد من فريق الدعم  ع 

ب ر  ة اإللكتروني أواجه صعوبة في إجراء االختبارات   6  0.45 نظام بالكبورد  ع 

ب ر  بعض املقررات ال تصلح للتعلم  7  0.60 نظام بالكبورد ع 

 0.59 عالقاتي االجتماعية مع زمالئي وأساتذتيضعف استخدام نظام بالكبورد ي   8

 0.58 ضعف إملام أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات استخدام نظام بالكبورد ومهارات التعامل معه  9

  ؛ (0.35_0.60حيث تراوحت قيم معامالت التمييز بين )  ؛ن املدى املقبول م  يتضح من الجدول أن جميع معامالت التمييز لعبارات البعد الثالث ض  

 م ذات تمييز مقبول. ي  جميعها ق  ف

 املعالجة اإلحصائية للبيانات: . 7.2

ع • اإل   ن لإلجابة  البرنامج  استخدام  تم  األول  ونمذجة    Lavaan Packageباستخدام حزمة    Rحصائي  السؤال  الكامنة  املتغيرات  بتحليل  الخاصة 

 وذلك إلجراء التحليل العاملي التوكيدي.  ؛البنائيةاملعادلة 
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االجتماعية    عن   لإلجابة • العلوم  في  اإلحصائية  الحزمة  استخدام  تم  الثاني  اإل   SPSSالسؤال  املتوسطات  لحساب  واستخراج  الوصفية  حصاءات 

 الحسابية واالنحرافات املعيارية لعبارات املقياس.

 عرض النتائج ومناقشتها  .3

األول:    .1.3 بالسؤال  املتعلقة  التعلم  "النتائج  إدارة  نظام  توظيف  نحو  تبوك  جامعة  طلبة  اتجاهات  ملقياس  البناء  صدق  دالالت   اإللكتروني ما 

 ". ؟عن ُبعدفي التعليم  (بالكبورد)

لتحقق من صدق املقاييس التي تشتمل على أبعاد ى ا لإ الذي يهدف بصورة عامة  حليل العاملي التوكيدي  استخدام التلإلجابة عن هذا السؤال تم  

  حيث يقتض ي استخدام هذا األسلوب تحديد املتغيرات املشاهدة التي ت    ؛أو مكونات
 
 ؛ ع بها تلك املتغيراتوكذلك العوامل الكامنة التي تتشب    ،ل الظاهرةمث

 . وذلك للتحقق من البنية العاملية للمقياس

إ و  برنامج    CFAجراء  تم  )األول   ؛عوامل  ةلثالث  Rباستخدام  بالكبورد  نظام  طبيعة  نحو  االتجاه   :(Factor1 من    (14)ن  ويتضم    ؛ بالرمز  عبارة 

(a1_a15  العبارة بعد حذف   )a14  الثاني والعامل  تمييزها،  انخفاض معامل  األ   :بسبب  بالكبورد  استخدام  لنظام  الجامعي  ن ويتضم    ؛ ((Factor2ستاذ 

(16)  ( بالرمز من  الثالثb1_b16عبارة  والعامل   ،):  ( بالكبورد  نظام  استخدام  )  (9)ن  يتضم  و   ؛(Factor3معوقات  بالرمز من  ذلك  و   ؛(C1_C9عبارات 

ح ض  و   (. 7بالجدول ) م 

 عن اتجاهات الطلبة نحو نظام بالكبورد ر عب  العوامل الكامنة للمقياس والتي ت :(7جدول )

 عدد العبارات   املتغيرات املشاهدة  العوامل الكامنة  

Factor1 االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد (a1 _ a15 ) 14 

Factor2  استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد (b1 _b16 ) 16 

Factor3  معوقات استخدام نظام بالكبورد (c1 _c9) 9 

 Factorع العبارات )حيث بلغت نتائج تشب    ؛ (DWLS)  ااستخدام طريقة تقدير بارامترات النموذج بطريقة املربعات الصغرى املوزونة قطري  كما تم  

Loadings(8كما بالجدول ) ( على العوامل الكامنة. 

 العوامل الكامنة للنموذجع العبارات على تشب   :(8) جدول 

 ع العبارات تشب   املؤشرات  تشبع العبارات  املؤشرات 

a1<--- Factor1 0.65 b7<--- Factor2 0.86 
a2<--- Factor1 0.83 b8<--- Factor2 0.84 
a3<--- Factor1 0.76 b9<--- Factor2 0.66 
a4<--- Factor1 0.84 b10<--- Factor2 0.82 
a5<--- Factor1 0.61 b11<--- Factor2 0.68 
a6<--- Factor1 0.72 b12<--- Factor2 0.80 
a7<--- Factor1 0.66 b13<--- Factor2 0.70 
a8<--- Factor1 0.76 b14<--- Factor2 0.78 
a9<--- Factor1 0.79 b15<--- Factor2 0.76 

a10<--- Factor1 0.80 b16<--- Factor2 0.86 
a11<--- Factor1 0.83 c1<--- Factor3 0.61 
a12<--- Factor1 0.84 c2<--- Factor3 0.64 
a13<--- Factor1 0.69 c3<--- Factor3 0.75 
a15<--- Factor1 0.83 c4<--- Factor3 0.64 
b1<--- Factor2 0.73 c5<--- Factor3 0.79 
b2<--- Factor2 0.82 c6<--- Factor3 0.76 
b3<--- Factor2 0.73 c7<--- Factor3 0.89 
b4<--- Factor2 0.77 c8<--- Factor3 0.85 
b5<--- Factor2 0.74 c9<--- Factor3 0.81 
b6<--- Factor2 0.79   

الجدول تشب   الكامنة جميعها ض  يتضح من  العوامل  العبارات على  املقبولةم  ع  القيم  أعلى درجة تشب    ؛ن  بلغت  الثالث 0.89ع )فقد  العامل  ( على 

ر  )بعض املقررات ال تصلح للتعلم    :على  التي تنص    C7للعبارة   ب  وبلغت أقل درجة   "،معوقات استخدام النظام"لبعد الثالث  ى ا لإ نظام بالكبورد( املنتمية    ع 

العامل0.61ع )تشب   للعبار   ين( على  املسج    :التي تنص على  a5  ة األول والثالث  االفتراضية  املحاضرة  إلى  الوصول   )أستطيع 
 
 ل

 
تعذ ر  ر حضوري  ة في حال  ب   ع 

ق استخدامي و يع  اإلنترنت)ضعف االتصال بشبكة    :التي تنص على  C1، والعبارة  "االتجاه نحو طبيعة النظام"لبعد األول  ى ا لإ نظام بالكبورد( واملنتمية  

   ؛ أما باقي التشبعات فتنحصر قيمتها بين هاتين القيمتين "،معوقات استخدام النظام"عد  ب  ى  لإ املنتمية  و لنظام بالكبورد(  
 
عات العبارات  عتبر تشب  حيث ت

   (Harrington, 2009).ها د  للمعايير التي حد   اممتازة وفق   (0.70)عات العبارات فوق وتشب   ،فأعلى جيدة  (0.55) التي تساوي 

املق مؤشراته  تفسير  في  عامل  كل  مساهمة  من  للتأكد  الكامنة  العوامل  بين  االرتباط  معامالت  استخراج  تم    ي    ( 9)  والجدول   ؛سةيكما 
نتائج  بي  ن 

 جة.التحليل املستخر  

 معامالت االرتباط بين العوامل الكامنة :(9) جدول 

 Factor1↔Factor2 Factor1↔Factor3 Factor2↔Factor3 العوامل الكامنة 

 0.51 0.66 0.83 معامل االرتباط 
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قيمته بلغت  والثاني  األول  العامل  بين  االرتباط  معامل  أن  الجدول  من  األول    (،0.83)  يتضح  العامل  الثاني   (،0.66)  والثالثوبين  العامل  وبين 

 فض  حيث ي    ،سةيدل على مساهمة كل عامل في تفسير مؤشراته املقي  مما   (؛0.51)والثالث  
 

 القيمة   لى تزيد معامالت االرتباط بين العوامل الكامنة عل أال

 ( للمقياس. (Discriminant Validityذلك على الصدق التمييزي  فكلما كانت معامالت االرتباط غير مرتفعة دل   ،(2012)تيغزة، ـ ل اوفق    (0.80)

 (. 10مطابقة النموذج املقترح للبيانات مع النموذج املفترض كما في الجدول )كما أسفرت نتائج التحليل اإلحصائي عن مؤشرات جودة 

 مؤشرات جودة مطابقة النموذج املقترح التجاهات طلبة الجامعة نحو نظام بالكبورد   :(10) جدول 

 مطابقة جيدة  مطابقة مقبولة  القيمة املحسوبة املؤشر 

χ2/df    3.92 2 ≤ χ2/df ≤ 5 0 ≤ χ2/df ≤ 2 

مؤشر الجذر التربيعي ملتوسط  

 ((SRMRمربعات البواقي املعيارية 

0.07 0.08 < SRMR ≤ 0.10 0 ≤ SRMR ≤ 0.08 
 

مؤشر الجذر التربيعي ملتوسط خطأ  

 (RMSEA) التقدير

0.08 0.06 ≤ RMSEA ≤ 0.08 0 ≤ RMSEA ≤ 0.06 

 0.98 0.90 ≤ GFI < 0.95 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 (GFIمؤشر جودة املطابقة ) 

  مؤشر جودة املطابقة املصحح

(AGFI) 

0.97 0.85 ≤ AGFI < 0.90 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 

 0.98 0.90 ≤ TLI < 0.95 0.95 ≤ TLI ≤ 1.00 (TLI) مؤشر املطابقة املعياري 

 0.98 0.90 ≤ CFI < 0.95 0.95 ≤ CFI ≤ 1.00 ( CFI) مؤشر املطابقة املقارن 

  املعياري مؤشر جودة املطابقة  

(NFI) 

0.97 0.90 ≤ NFI < 0.95 0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 

 0.98 0.90 ≤ IFI < 0.95 0.95 ≤ IFI ≤ 1.00 (IFI) مؤشر املطابقة املتزايد 

أن   الجدول  من  ض    يتضح  تقع  املطابقة  جودة  وفق  م  مؤشرات  املقبولة،  الحدود  )2014  )عامر،ـ  ل   ان  (؛  schmacker & Lomax, 2010(؛ 

(Harrington, 2009   بلغت قيمة إذا كانت    ، ((χ2/df   3.92( حيث  للنموذج  أو تساوي   χ2/dfفالبيانات تكون مطابقة  أقل من  بلغت   ،(5) قيمتها  كما 

أو تساوي  م  ( والتي تقع ض  0.07)SRMR قيمة   أقل من  بأن تكون  املقبول  املدى  القيمة حيث تقع هذه    RMSEA  ((0.08بلغت قيمة مؤشر  و   (،0.08)ن 

مما يدل على مطابقة مقبولة للنموذج. باإلضافة إلى ذلك فقد بلغت باقي املؤشرات   (؛0.08)بها بأن تكون أقل من أو تساوي    ىن حدود القطع املوص   م  ض  

ن مدى املطابقة م  قيم ض  حيث تقع جميع هذه ال  ،( على التوالي0.98,0.97,0.98,0.98,0.97,0.98( القيم )GFI,AGFI,TLI,CFI,NFI,IFIلجودة املطابقة )

 ذلك على جودة مطابقة النموذج.  فكلما اقتربت تلك القيم من الواحد الصحيح دل   الجيدة،

 :ثبات املقياس 

 
 

 Composite Reliabilityالثبات املركب  :أوال

 = CR( لكل عامل من عوامل النموذج للتأكد من ثبات البنية العاملية للنموذج باستخدام املعادلة:  CRتم حساب الثبات املركب )
(𝛴𝜆)2

(𝛴𝜆)2+𝛴(1−𝜆2)
 

𝛴(1ع العبارات على العوامل الكامنة،  هو مربع مجموع تشب  2(𝛴𝜆) ن: إ حيث  − 𝜆2) (. 11فجاءت النتائج كما بالجدول ) ؛ هو مجموع تباين الخطأ 

 معامل الثبات املركب ألبعاد النموذج :(11)   جدول 

 Factor1 Factor2 Factor3 الثبات املركب 

CR 0.95 0.96 0.92 

على ثبات البنية العاملية للنموذج )البرق وآخرون،    مما يدل    ؛لكل عامل  ( 0.70)يتضح من الجدول أن ثبات البنية العاملية للنموذج تجاوز القيمة  

2013 .) 

 ( Cronbach's Alphaا: معامل ألفا كرونباخ )ثاني  

املقياسولكل ب    ،املقياس ككل( كمؤشر على ثبات  Cronbach's Alphaتم حساب معامل ألفا كرونباخ )   ( ي  12والجدول )  ؛عد من أبعاد 
ن نتائج  بي 

 معامالت الثبات. 

 معامل الثبات ألبعاد املقياس واملقياس ككل :(12) جدول 

 عدد العبارات  معامل الثبات  البعد  م 

 14 0.91 االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي  األول 

 16 0.94 استخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في التدريس الجامعي الثاني

 9 0.89 معوقات استخدام نظام بالكبورد في التدريس الجامعي  الثالث

 39 0.95 املقياس ككل 

( بين  تراوحت  وللمقياس ككل  لألبعاد  الثبات  أن معامالت  الجدول  إحصائي    ،(0.95_0.89يتضح من  تدل على معامالت مقبولة  قيم  ا، وجميعها 

 (. 2006)أبو عالم، ـ ل اعندما يتعلق األمر باملقاييس التي تتناول االتجاهات وفق   (0.80) لىل أن تزيد قيم معامل الثبات عفض  حيث ي  
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املقياس   أن  يتضح  ما سبق  يتمتع  39املكون من )وفي ضوء  النهائية  في صورته  ت  ( عبارة  البناء  لصدق    بمؤشرات مقبولة 
 
به  مك االسترشاد  ننا من 

عد)بالكبورد( في التعليم  اإللكترونيملعرفة اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم   . عن ب 

 ". ؟عن ُبعدفي التعليم  (بالكبورد) نياإللكترو ما اتجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم "النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: . 2.3

املق املقياس ككل وألبعاد  العينة على  أفراد  املعيارية الستجابات  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  السؤال تم استخراج   ،ياسلإلجابة عن هذا 

 وقد جاءت نتائج التحليل الوصفي كالتالي: ؛عد من أبعاد املقياسب   لعبارات في كل  ى ا لإ باإلضافة 

 
 

افات املعيارية لكل بعد من أبعاد املقياس وللمقياس ككل   :أوال  املتوسطات الحسابية واالنحر

افات املعيارية لكل بعد من أبعاد املقياس وللمقياس ككل :(13جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي أبعاد املقياس  م 

 0.83 4.06 االتجاه نحو طبيعة نظام بالكبورد في التدريس الجامعي  1

 0.90 3.78 الجامعياستخدام األستاذ الجامعي لنظام بالكبورد في التدريس  2

 0.99 3.10 معوقات استخدام نظام بالكبورد في التدريس الجامعي  3

 0.76 3.65 املقياس ككل 

املتوسط أعلى من  املقياس وللمقياس ككل  الحسابية ألبعاد  املتوسطات  أن  الجدول  التدريج )مرتفع( ض    ،يتضح من  املدى م  حيث تقع في فئة  ن 

 (. 3.40_2.61ن املدى )م  الذي يقع في فئة التدريج )متوسط( ض  الثالث باستثناء البعد  ، (4.20_3.41)

افات املعيارية للعبارات في كل بُ اثاني    :عد من أبعاد املقياس : املتوسطات الحسابية واالنحر

افات املعيارية لعبارات البعد األول  :(14جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة  الرمز 
a1  

 
 0.83 4.33 . ر أدلة إرشادية واضحة لكيفية استخدام نظام بالكبوردتتوف

a2   استخدام نظام بالكبورد ي  
 
 1.16 4.06 . ة بمصادر التعلمر لي بيئة غني  وف

a3   ر  ل الوصول إليها سه  مواعيد املحاضرات واملهام الخاصة باملقرر واضحة وي ب  نظام   ع 

 .بالكبورد

4.52 0.84 

a4   ي  
 
 1.49 3.65 . ر نظام بالكبورد بيئة تعليمية أفضل من الفصول التقليديةوف

a5  
 
ر  ر حضوري أستطيع الوصول إلى املحاضرة االفتراضية املسجلة في حال تعذ ب  نظام   ع 

 .بالكبورد

4.46 0.88 

a6   أستطيع ر 
 
ب ر  ع الواجبات بسهولة ف  0.92 4.37 .نظام بالكبورد ع 

a7   ي  
 
 وف

 
  ر نظام بالكبورد معلومات عن مستوى أدائي للواجبات التي أ

 1.07 4.20 . مهاقد 

a8   تساعد منتديات النقاش التي ي  
 
جيدة للتفاعل مع  رها نظام بالكبورد على توفير فرصة  وف

 . األساتذة والزمالء

3.78 1.24 

a9  
 
  ت

 
ر  ة اإللكترونيي االختبارات غط ب   1.05 4.28 . نظام بالكبورد جميع جوانب التعلم ع 

a10  ر  التعلم ب    ع 
 
  ع  نظام بالكبورد رف

 
 من مستوى تحصيلي الدراس ي خالل فترة ت

 
 1.27  3.98 . مي بواسطتهعل

a11   ت  
ب ر   اإللكترونير خدمة البريد يس   1.20 4.03 .نظام بالكبورد التواصل مع أساتذتي وزمالئي ع 

a12   1.29 3.96 . ني أكثر على إدارة وتنظيم وقتيالتعلم من خالل نظام بالكبورد ساعد 

a13  ر  آلية الحضور والغياب وطريقة احتسابه ب   1.31 3.89 . نظام بالكبورد واضحة ومحددة ع 

a15  ب ر  أرغب في االستمرار بالتعلم  1.52 3.70 . نظام بالكبورد في سنوات تعليمي املقبلة ع 

أن   الجدول  العبارة    يتضح من  الحسابي هي  املتوسط  النظام حسب  الطلبة نحو طبيعة  اتجاهات  )مواعيد   :على  التي تنص    a3أعلى عبارة لدرجة 

وي   واضحة  باملقرر  الخاصة  واملهام  إليها  سه  املحاضرات  الوصول  ر  ل  ب  بالكبورد(  ع  العبارة    ،نظام  نص    a5تليها  املحاضرة   :هاالتي  إلى  الوصول  )أستطيع 

املسج  االفتراض  ية 
 
 ل

 
تعذ ر  ر حضوري  ة في حال  ب  العبارة    ع  ر    :التي نصها  a6نظام بالكبورد(، ثم   )أستطيع 

 
الواجبات بسهولة  ف ر  ع  ب  تليها   ،نظام بالكبورد(  ع 

على  a1العبارة   تنص     :التي 
 
بالكبورد()تتوف نظام  استخدام  لكيفية  واضحة  إرشادية  أدلة  تنص     a9العبارة   ا وأخير    ،ر     :على  التي 

 
  )ت

 
االختبارات غط ي 

ر  ة  اإللكتروني ب  العبارات ض  وقد  نظام بالكبورد جميع جوانب التعلم(،    ع  وقعت  فقد  أما بقية العبارات    ،(ا ن فئة التدريج األعلى )مرتفع جد  م  وقعت هذه 

)مرتفع(م  ض   التدريج  فئة  طبيعة    ؛ن  نحو  الجامعة  طلبة  لدى  إيجابية  اتجاهات  وجود  إلى  يشير  الجراح و   .النظاممما  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتفق 

(، ودراسة محمد 2015(، ودراسة السدحان )2016(، ودراسة الغنيم )2016، ودراسة الرندي وأبا الخيل )Heirdsfield et al,(2011)(، ودراسة  2011)

عداملزايا العديدة التي يوفرها استخدام نظام بالكبورد في التعليم  ويعزى ذلك إلى  (.  2020) وسهولة الوصول والتواصل   ،، وفعاليته في تعلم الطلبةعن ب 

أو غير متزامن، باإلضافة   الطلبة بشكل متزامن  املقرر وزمالئهم من  أساتذة  واالستفادة من   ،مرونة وسهولة استخدامهى  ل إ من خالله بشكل مباشر مع 

ر  لة ضرات املسج  املحا ب    ع 
 
تنظيم الوقت وأداء املهام الدراسية خالل مواعيد  علىر حضورهم مباشرة، كذلك مساعدتهم النظام والرجوع إليها في حال تعذ

ر  دة لألنشطة والواجبات، وتوفير تغذية راجعة حد  م   ب    ،النظام ع 
 
  إلى ما ي   إضافة

 الطلبة. ناسب احتياجاتمه النظام من أدوات فعالة ت  قد 
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افات املعيارية لعبارات البعد الثاني :(15) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة  الرمز 

b1   ،يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع اإلعالنات الخاصة باملقرر )مثل مواعيد االختبارات

ر  نظام  ب   بالكبورد. وتسليم الواجبات( ع 

4.32 0.98 

b2  ر  نظام بالكبورد، مثل: منتديات ب  يستخدم أعضاء هيئة التدريس أدوات التفاعل املتاحة ع 

 النقاش، واملدونات.

3.78 1.30 

b3  .ر  نظام بالكبورد ب  م أعضاء هيئة التدريس نبذة تعريفية عنهم ع   
قد   1.32 3.62 ي 

b4  ر  نظام بالكبورد؛  يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع كل ب  ما يتعلق باملقرر الدراس ي ع 

 كتوصيف املقرر، والخطة الزمنية لتوزيع موضوعات املقرر. 

3.85 1.22 

b5   ب ر  نظام بالكبورد بصيغ مختلفة د أعضاء هيئة التدريس املحتوى العلمي للمقرر ع  زو  ي 

 ( word،pdf،ppt،flashللملفات، مثل: )

4.08 1.13 

b6   أعضاء هيئة التدريس بعرض ملفات وسائط متعددة ومقاطع فيديو إلثراء املقرر من  يهتم

 خالل نظام بالكبورد.

3.67 1.32 

b7  ر  نظام ب  يوفر أعضاء هيئة التدريس روابط إلكترونية ملصادر التعلم تدعم املقررات ع 

 بالكبورد.

3.56 1.36 

b8  ر  نظام  يوفر أعضاء هيئة التدريس املراجع ب  العلمية املرتبطة بموضوعات املقرر ع 

 بالكبورد.

3.63 1.27 

b9   يتيح أعضاء هيئة التدريس املشاركة بالدردشة الكتابية أو الصوتية في املحاضرة

ر  نظام بالكبورد.  ب   االفتراضية ع 

4.39 0.90 

b10  األنشطة املشتركة من  يتيح أعضاء هيئة التدريس للطالب املشاركة فيما بينهم وإجراء

 خالل املجموعات التفاعلية في الفصل االفتراض ي. 

3.86 1.21 

b11  .ر  نظام بالكبورد ب  م أعضاء هيئة التدريس أكثر من محاولة لتسليم الواجب ع   
قد   1.17 3.91 ي 

b12   ب ر   يحرص أعضاء هيئة التدريس على وضع زمن االختبار املناسب لالختبارات اإللكترونية ع 

 نظام بالكبورد.

3.76 1.29 

b13 .ر  نظام بالكبورد ب   ع 
 
 1.33 3.55 يحرص أعضاء هيئة التدريس على التقييم ووضع الدرجات مباشرة

b14 .ر  نظام بالكبورد ب   1.35 3.37 يتم الرد على استفساراتي من أعضاء هيئة التدريس بسرعة ع 

b15  ر  نظام  يستخدم أعضاء هيئة ب  التدريس االستبانات اإللكترونية الستطالع اآلراء ع 

 بالكبورد.

3.67 1.33 

b16   ب ر  نظام بالكبورد عن الفصول ل أداء أعضاء هيئة التدريس في الفصول االفتراضية ع   
فض 

 
أ

 التقليدية.

3.45 1.56 

أن   الجدول  األ   يتضح من  الطلبة نحو استخدام  اتجاهات  العبارة  أعلى عبارة لدرجة  الحسابي هي  املتوسط  للنظام حسب  الجامعي  التي    b1ستاذ 

ر  وتسليم الواجبات    ،مواعيد االختبارات  :مثل  ،)يهتم أعضاء هيئة التدريس بوضع اإلعالنات الخاصة باملقرر   على:تنص   ب  ويليها العبارة  ،نظام بالكبورد(  ع 

b9   ر  )يتيح أعضاء هيئة التدريس املشاركة بالدردشة الكتابية أو الصوتية في املحاضرة االفتراضية  :هاالتي نص ب  عبارة والواقعة  نظام بالكبورد(، أما أقل   ع 

ر  )يتم الرد على استفساراتي من أعضاء هيئة التدريس بسرعة    :التي تنص علىفهي  ن فئة التدريج )متوسط(  م  ض   ب  ا بقية العبارات أم  ،(نظام بالكبورد  ع 

ض  ف )مرتفع(م  وقعت  التدريج  فئة  في   ؛ن  بالكبورد  لنظام  الجامعي  األستاذ  استخدام  نحو  الجامعة  طلبة  لدى  إيجابية  اتجاهات  وجود  إلى  يشير  مما 

يجابي للطلبة نحو  إ بوجود اتجاه    AL-Nofaie,(2020)(، ومع نتيجة دراسة  2019وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشريدة )  .التدريس الجامعي

بل أساتذة املقررات، واالستفادة من  واملتابعة املستمرة من ق    ،التصميم الجيد للمحتوى العلمي  وذلك يرجع إلى  ؛استخدام عضو هيئة التدريس للنظام

 رة. يس  ليب تعليمية متنوعة والتفاعل معها بطرق م  األدوات املتاحة التي يوفرها النظام إلثراء املقررات والتي تساعد على تحقيق أهداف املقرر بأسا

افات املعيارية لعبارات البعد الثالث :(16) جدول   املتوسطات الحسابية واالنحر

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة  الرمز 

C1  1.28 2.29 ضعف االتصال بشبكة اإلنترنت يعوق استخدامي لنظام بالكبورد 

C2  1.35 2.65 استخدام اإلنترنت ترفع من تكاليف استخدام نظام بالكبورد تكلفة 

C3  1.28 3.52 أواجه مشاكل فنية في استخدام نظام بالكبورد والتعامل معه 

C4  1.34 3.31 عدم توفير دورات تدريبية كافية حول استخدام نظام بالكبورد 

C5  ب ر  نظام بالكبورد من فريق الدعم ال تتوافر حلول كافية وسريعة للمشاكل التي  1،28 3.12 تواجنهي ع 

C6  ب ر  نظام بالكبورد  1.23 3.93 أواجه صعوبة في إجراء االختبارات اإللكترونية ع 

C7 ب ر  نظام بالكبورد  1.59 2.75 بعض املقررات ال تصلح للتعلم ع 

C8  1.53 3.22 زمالئي وأساتذتياستخدام نظام بالكبورد ي ضعف عالقاتي االجتماعية مع 

C9   ضعف إملام أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات استخدام نظام بالكبورد ومهارات التعامل

 معه 

3.14 1.38 



  سليمان & القاض ي                                                          ....تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم اإللكتروني )بالكبورد(البنية العاملية ملقياس اتجاهات طلبة جامعة  

 404-388، ص: 2021 -2، العدد10املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 400 

 

العبارة   الحسابي هي  املتوسط  النظام حسب  أعلى عبارة لدرجة معوقات استخدام  أن  الجدول  )أواجه صعوبة في   :التي تنص على   C6يتضح من 

ر  ة  اإللكترونيإجراء االختبارات   ب  ت  نظام بالكبورد(   ع  إجراء االختبارات  والتي  البحث يواجهون صعوبة في  أفراد عينة  أن  إلى  ر  ة  اإللكترونيشير  ب   ، النظام   ع 

أن أفراد عينة البحث يواجهون مشاكل :  التي تنص على   C3تليها العبارة   )أواجه مشاكل فنية في استخدام نظام بالكبورد والتعامل معه( والتي تشير إلى 

 فنية في استخدام النظام والتعام
 
  C1هي العبارة  ن فئة التدريج )منخفض(  م  وأقل عبارة كانت ض    ،ا يعوق استخدامهم للنظامل معه ويعتبرون ذلك معوق

نص   بشبكة    :هاالتي  االتصال  ضعف  و يع  اإلنترنت)ضعف  يواجهون  ال  البحث  عينة  أفراد  أن  إلى  تشير  والتي  بالكبورد(  لنظام  استخدامي  شبكة   اق  في 

يع  نترنتاإل وبالتالي    اإلنترنت للنظامو ال  استخدامهم  العبارات    ،ق  باقي  ض  ف أما  )متوسط(م  جاءت  التدريج  فئة  جزئي    .ن  النتيجة  نتيجة  وتتفق هذه  ا مع 

التحول الطارئ للتعلم ويرجع ذلك إلى  ؛وجود معوقات الستخدام النظام بدرجة متوسطةفي ( 2018(، ودراسة الرويلي )2016دراسة الرندي وأبا الخيل )

عداإللكتروني والتعليم   املغير بسبب الجائحة  عن ب 
 
  ،تجربة جديدة لكثير من الطلبة د  ع  والذي ي   ،اط له مسبق  خط

 
عن قلة الخبرة السابقة لديهم في  فضال

  وعدم معرفة أفراد عينة البحث بالخدمات التي ت    ،اإللكترونيالتعامل مع أنظمة التعلم  
 
إدا وف عدوالتعليم    اإللكترونيرة التعلم  رها  والدورات التي   عن ب 

  ت  
 مها.قد 

 ملخص النتائج: . 3.3

عد)بالكبورد( في التعليم    اإللكترونياملتوسط العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو توظيف نظام إدارة التعلم   • وهو متوسط   ،(3.65)  هو  عن ب 

 الذي يشير إلى اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث. ن فئة التدريج )مرتفع( م  يقع ض  

ن فئة التدريج م  وهو متوسط يقع ض    ،(4.06املتوسط العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو طبيعة نظام )بالكبورد( في التدريس الجامعي هو ) •

 لبحث نحو طبيعة النظام. الذي يشير إلى وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة ا )مرتفع( 

األ  • العام التجاهات طلبة جامعة تبوك نحو استخدام  الجامعي هو )املتوسط  التدريس  الجامعي لنظام )بالكبورد( في  وهو متوسط    ،(3.78ستاذ 

 الذي يشير إلى اتجاه إيجابي لدى أفراد عينة البحث. ئة التدريج )مرتفع( ن فم  يقع ض  

ن  م  وهو متوسط يقع ض    ،(3.10طلبة جامعة تبوك نحو معوقات استخدام نظام )بالكبورد( في التدريس الجامعي هو )املتوسط العام التجاهات   •

 وجود معوقات بدرجة متوسطة لدى أفراد عينة البحث. ى ل إ الذي يشير  فئة التدريج )متوسط(

 التوصيات واملقترحات:   . 4.3

ر  العمل على زيادة الدعم الفني للطالب وإيجاد الحلول الكافية للمشاكل الفنية التي تواجههم  • ب   نظام )بالكبورد(. ع 

   ،توفير دورات تدريبية كافية حول استخدام نظام )بالكبورد( وكيفية التعامل مع أدوات النظام •
 
ة اإللكترونيفيما يتعلق بإجراء االختبارات    وخاصة

ر   ب   . النظام ع 

التعلم   • إدارة  األزمات  اإللكترونيعدم االقتصار على استخدام نظام  الخدمات    ،)بالكبورد( وقت  النظاماإللكترونيواالستفادة من  التي يوفرها    ؛ة 

  ،للبيئة التعليمة ا تعزيز  
 
  ،لتطورات التكنولوجية الحديثةل ومواكبة

 
 وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو النظام. في ظل   خاصة

يمكن الوثوق به في الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام إدارة  و   ،الذي يتمتع بمؤشرات جيدة لصدق البناءالستفادة من املقياس  ا  •

الجامعي   ،)بالكبورد(  اإللكترونيالتعلم   التدريس  في  النظام  الستخدام  القوة  مواطن  تعزيز  ثم  م    ،ومن  تالفي  على  في والعمل  الضعف  واطن 

 )بالكبورد(.  اإللكترونيوذلك من أجل تحقيق األهداف املنشودة من تطبيق نظام إدارة التعلم  ؛استخدامه

 )بالكبورد( في التدريس الجامعي.  اإللكترونيام إدارة التعلم إجراء دراسات عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام نظ •

والطالب   • التدريس  هيئة  أعضاء  احتياجات  عن  دراسات  ا لإ إجراء  والتعلم  ى  ر  لتعليم  ب  التعلم    ع  إدارة  على    اإللكترونينظام  والعمل  )بالكبورد( 

 توفيرها.

التعلم   • إدارة  الدراسات حول استخدام نظام  املزيد من  الجامعي  كترونياإللإجراء  التدريس  وتحديد معوقات   ،للتأكد من فعاليته  ؛)بالكبورد( في 

 استخدام النظام. 

 املراجع:

 
 

  :: املراجع العربيةأوال

1. ( املعال، وأمل، سليمان  التحليل اإلحصائي    (.2013البرق، عباس، عايد،  املبتدئين في استخدام    . Structural Equation Modeling(SEM)دليل 

 األردن: إثراء للنشر والتوزيع.

2. ( يوسف  املقصود  عبد  رباب  التعلم 2016البالص ي،  إدارة  نظام  استخدام  نحو  حائل  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  بورد   -(.  بالك 

Blackboard120-103 :(69) :. دراسات عربية في التربية وعلم النفس . 
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ان:  دار املسيرة للنشر والتوزيع.االستكشافي والتوكيدي التحليل العاملي (. 2012تيغزة، أمحمد بوزيان ) .3  . عم 

األردنية نحو استخدام برمجية بالك بورد )2011الجراح، عبد املهدى علي سعد ) .4 -دراسات( في تعلمهم.  Blackboard(. اتجاهات طلبة الجامعة 

 . 1304-1293  :)ملحق( 38 :العلوم التربوية

5. ( ليلى سعيد  درجة  2020الجنهي،  نموذج  (.  في ضوء  بعد  الطارئ عن  تدريسهن  في  واستخدامه  بالكبورد  العليا عن نظام  الدراسات  رضا طالبات 

 . 303-261 : (4) 3 :املجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية نجاح نظام املعلومات لديلون وماكلين.

 رياض. ( ال2، )طبناء االستبيانات وقياس االتجاهات(. 2020الحارثي، زايد بن عجير) .6

(. اتجاهات الطلبة نحو استخدام نظام بالك بورد للتعلم اإللكتروني من قبل طلبة البكالوريس في 2016الرندي، بشاير سعود و أحمد، أبا الخيل ) .7

 .329-301 :(16) :بحوث في علم املكتبات واملعلومات كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت.

حسين .8 بن شريتح  العزيز  عبد  )2018)  الرويلي،  بورد  البالك  اإللكتروني  التعلم  إدارة  نظام  استخدام  معوقات   .)Blackboard  كلية طالب  لدى   )

 . 512-475 : (1)34 :كلية التربية التربية في جامعة امللك سعود.

في العملية التعليمية من وجتهي نظر طلبة   Blackboard system(Bbs)بورد(. فاعلية استخدام نظام البالك 2015الساعي، أحمد جاسم يعقوب ) .9
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Abstract: The current research aimed to verify the Construct Validity of  the Tabuk University Student Attitudes Scale 
towards the use of the Blackboard E-learning management system in distance education and to reveal students 
’attitudes toward employing the system during the Corona pandemic, using the descriptive and analytical approach by 
building a trend scale consisting of (39) statements distributed on three dimensions:  the trend towards the nature of 
the Blackboard system in university teaching, the university professor’s use of  the  Blackboard  system  in university  
teaching, the obstacles to using the Blackboard system in university teaching, where (430) students participated in it.  
And a student from the University of Tabuk. And using the confirmatory factor analysis, which gives result in 
acceptable indicators of the validity of the construction, the results also showed a positive trend among the members of 
the research sample towards the nature of the system,And  towards the university professor’s use of the system, and 
the presence of obstacles in using the Blackboard system with a medium degree, in light of which the research 
presented a set of recommendations, most notably the work on increase  technical support for students, and finding 
adequate solutions to the technical problems they face through the Blackboard system.  

Keywords: Factorial Structure; Attitude Scale; Distance education; Blackboard. 
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