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لدى  Moodleهدف البحث إىل الكشف عن فاعلية برانمج تدرييب عن بُعد، يف تنمية مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  املستخلص:
عضو من  (30)واتبع البحث املنهج البحث التجرييب القائم على تصميم اجملموعة الواحدة، ومتثلت عينة البحث من  أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء.

اإللكرتوين أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء، ولتحقيق ذلك قام الباحث إبعداد برانمج تدرييب عن بُعد لتنمية مهارات استخدام نظام إدارة التعلم 
Moodle  هيئة التدريس، ومت تصميم )اختبار حتصيلي موضوعي لقياس اجلوانب املعرفية، وبطاقة مالحظة للجانب املهاري األدائي(، لدى أعضاء

بني متوسطي درجات أفراد جمموعة البحث  (0,05)حيث مت تطبيقهما قبلياً وبعدايً. وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بلي والبعدي ألدوات البحث لصاحل التطبيق البعدي؛ مما يؤكد فاعلية الربانمج التدرييب عن بُعد يف تنمية مهارات استخدام نظام إدارة يف التطبيقني الق

 . وعلى ضوء النتائج اليت توصل هلا البحث قدم الباحث جمموعة من التوصيات واملقرتحات  Moodleالتعلم اإللكرتوين 
 التدريب عن بُعد.  – Moodleنظام إدارة التعلم اإللكرتوين  –تدرييب برانمج  تفتاية::املكلمات ال

 
The Effectiveness of a Remote Training Program in Developing the Skills of using the 

Moodle E-learning Management System among Faculty Members of Shaqra University 

By Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sadhan (2) 
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Abstract: The aim of this research is to discover the effectiveness of a remote training program in developing 
the skills of using the Moodle E-learning Management System among faculty members of Shaqra University. 
This research followed the experimental research methodology based on one group design. The research sample 
consisted of (30) faculty members of Shaqra University. To achieve the aim of this research, a remote training 
program to develop the skills of using the Moodle E-Learning Management System among the faculty members 
was prepared by the researcher, and an objective achievement test to measure the cognitive aspects and an 
observation card to measure the performance skills were designed, which were applied pre and post the training 
program. It is found from the results that there are statistically significant differences at the (0.05) level between 
the mean scores of the members of the research group in the pre and post applications of the research tools in 
favor of the post application. This confirms the effectiveness of the remote training program in developing the 
skills of using the Moodle E-Learning Management System. In the light of the research results, the researcher 
presented a set of recommendations and suggestions. 
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 املقدمة: 

التعليم واالرتقاء مبستواه ضرورة ال غىن عنها للمؤسسات التعليمية ابعتباره أيسر السبل لتحقيق هنضة حضارية  يشكل تطوير
تسااااعد يف مواجهاااة حتااادايت العصااار وجمااااراة تطاااور التعلااايم، وهاااةا يااادعو املؤسساااات التعليمياااة إىل إعاااادة النظااار يف عناصااار النظاااام 

 فة اجلديد إليه والعمل على حتسينه وتطويره.التعليمي، واملداخل اليت يرتكز عليها، وإضا
واملتتبع حلركة التقدم السريع يف جمال تكنولوجياا املعلوماات مان انحياة، وجماال تكنولوجياا التعلايم مان انحياة أخارى يالحا  أ  

وجاود العدياد مان اندماجاً قد حدث بني اجملالني، وقد أدى حدوث هاةا االنادماإ إىل وهاور أفاقااً جديادة رحباة للتعلايم متثلات يف 
وتكنولوجياااا التعلااايم، ومااان هاااةه املساااتحديفت الاااتعلم  "Technological Innovations" املساااتحديفت يف جماااال التكنولوجياااا

، الااةي يتطلااب ابلضاارورة وجااود نظااام تعليمااي قااادر علااى القيااام  دوار وووااائف جدياادة تتناسااب مااع E-Learningاإللكاارتوين 
 (.2011دين،متطلبات التقدم التقين. )زين ال

فالتعلم اإللكرتوين تطور مهم، وتوجه عاملي تسعى له الدول لتطوير أنظمتها التعليمية للوصول إىل تعلم عصري فعال يسااعد 
علااى حتوياال بيئااة الصااف التقليديااة إىل بيئااة انجحااة متفاعلااة تساااعد املااتعلم علااى التفاعاال اإلتااا  ماان خااالل توويااف املسااتحديفت 

تعلاايم والااتعلم لتحقيااق ترجااات تعلاام إتابيااة. حيااث ساااهم الااتعلم اإللكاارتوين يف تاااوز العديااد ماان املشااكالت التقنيااة يف عملياايت ال
اخلاصة بتقدمي اخلدمات التعليمية يف اجملتمع، ودعم نظم التعليم عن بُعد وتفريد التعليم وتلبية حاجاته، حىت أصبح منظومة تعليمية 

لنساق العاام، الاةي ال حتاده قياود الزماا  واملكاا  وضارورات االتصاال املباشار داخال الفصااول هلاا عناصارها وأدوا اا وتعمال يف إااار ا
 (. 2014بدوي،)الدراسية التقليدية. 

فالتعلم اإللكرتوين أصبح من أكثر املوضاوعات انتشااراً علاى املساتويني النظاري والتطبيقاي يف جماال تكنولوجياا التعلايم، خاصاة 
، Covid - 19حتدايت كبرية على مستوى احلياة بشكل عام والتعليم بشكل خاص؛ نتيجة جائحة  منالعامل اليوم  هيشهدمع ما 

فقد أوجدت هةه اجلائحة "األنظمة التعليمية يف مجيع الدول بال استثناء املتقدمة منها والنامية ابألزمة العاملية احلالية.  حيث أتثرت
بلااداً ويف مجيااع  190 بليااو  ماان ااااليب العلاام يف أكثاار ماان 1,6 تضاارر منااه  ااووهااو مااا  ظاام التعلاايم يف التاااري ،أكاارب انقطااان يف نُ 

 (. 2020هيئة األمم املتحدة،من الطالب يف العامل") %94القارات، وأثرت عمليات إغالق املدارس وغريها من أماكن التعُلم على 
 منظومة التعلايم واكتشااف أ ااي جديادة مما فرض على املؤسسات التعليمية حول العامل توويف املستحديفت التكنولوجية يف

بعد أ  ألغى هةا الوابء العااملي التعلايم يف قاعاات الدراساة التقليدياة؛ واالنتقاال للقاعاات والفصاول االفرتاضاية مان خاالل املنصاات 
لتعليمية يف ول هةه األزماة، التعليمية اإللكرتونية املتنوعة عرب اإلنرتنت، وتطبيق منظومة التعليم عن بُعد؛ لضما  استمرار العملية ا

وللحفاااع علااى اهليئااة التدريسااية والطااالب ماان انتقااال العاادوى. حيااث اعتمااد التعلاايم عاان بُعااد اسااتخدام األدوات التعليميااة التقنيااة 
املتطااورة يف عمليااة التاادريس مااع تااوفر منصااات تعليميااة وبرجميااات إلكرتونيااة متخصصااة يشاارف عليهااا كفاااءات عاليااة املسااتوى تعماال 

إيصاال التعلايم إىل الطاالب داخال الفصاول اإللكرتونياة االفرتاضاية ابساتخدام تقنياات املعلوماات واالتصااالت التفاعلياة لتاوفري  علاى
 بيئة تعليمية متعددة املصادر.

لاى وقد اختةت اململكة العربية السعودية ممثلة بوزارة التعليم خطوات فورية لوضع وتنفية اسرتاتيجيات ختفاف مان أثار الاوابء ع
 ،(Covid - 19)التعلايم، حياث متكنات وزارة التعلايم مان اساتمرار العملياة التعليمياة بنجااء ام أثنااء الظاروف االساتثنائية جلائحاة 

وأثبتت قدر ا وكفاء ا يف أداء مهمتها من دو  توقف عملية التعليم والتعلم، من خالل نظامي التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد. 
لتعلاايم العاااد فقااد اسااتجابت اجلامعااات ماان خااالل توويااف كافااة البااىن التحتيااة واالساارتاتيجيات للتحااول إىل الااتعلم وعلااى مسااتوى ا

اإللكارتوين والتعلايم عاان بُعاد، حياث اسااتخدمت أنظماة متعاددة إلدارة الااتعلم اإللكارتوين مفتوحاة املصاادر أو كانات مغلقاة املصاادر، 
، والتعلاايم عاان بُعااد إىل الااتعلم اإللكاارتوينالتحااول  اسااتوعبت علااى الفااور حتاادايتيت اجلامعااات الاا ماانهااي ف شااقراءجامعااة وماان بينهااا 

، وسعت لتأسيس منصة متكاملاة للاتعلم اإللكارتوين، اعتمادت فيهاا علاى نظاام إدارة وتوويف وسائل تواصل مل تكن متبعة من قبل
 مفتوء املصدر لتفعيل التعليم عن بُعد.  (Moodle)التعلم اإللكرتوين مودل 

أهناا  " األنظمااة الاايت تعماال   (Learning Management Systems( )LMS)ويقصاد  نظمااة إدارة الااتعلم اإللكارتوين 
كمساعد ومعزز للعملية التعليمية حبياث يضاع املعلام املاواد التعليمياة مان مقاررات، وامتحااانت، ومصاادر يف مواقاع النظاام، كماا أ  

 2010اجلرياوي،)إلكرتونية وغريها من النشااات اإللكرتونية الداعماة للماواد الدراساية.  هناك غرفاً للدردشة واحلوار، وملفات إجناز
. حيث تعد أنظمة إدارة التعلم من أهم مكوانت التعلم اإللكرتوين، فهي منظومة متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمياة (16،

 اإللكرتونية عرب الشبكة العاملية للمعلومات "اإلنرتنت".
 Modular Object-Oriented Dynamic هااي اختصااار "Moodle"أ  مااودل (2017)ةكر فااارس وإعاعياال وياا

Learning  التعلم الديناميكية املوجه ابلوحدات الشيئية، وهاو مان أكثار األنظماة اساتخدماً وشاعبية، وهاو نظاام مفتاوء  بيئة مبعىن
جمموعة مرنة من األنشطة، وهو من أكثر منصات العمل حتقيقاً لفكرة  املصدر إلدارة التعلم، وميتاز بواجهة متعددة اللغات، ويقدم

 التكامل بني املوارد البشرية ونظم املعلومات.
يعمال علاى إدارة كافاة عملياات الاتعلم مان تساجيل،  اجملانياة، والاةي اإللكرتوين التعلم إدارة أنظمة من Moodleنظام  ويعد

علم، والتواصاال بااني املعلاام واملتعلمااني، وبااني املتعلمااني بعضااهم الاابع  ماان خااالل أ اااي وجدولااة، وإاحااة للمحتااوى، وتتبااع أداء املاات
 (.2014التفاعل املتزامنة وغري املتزامنة، مما يفيد يف التفاعل والتغةية الراجعة )صبيحي، وعوض، واملرسي،

ملااحال الساتمرار العمليااة  ت السااعودية كاأمروقاد تزاياد االعتماااد علاى أنظمااة إدارة الاتعلم واكتااوى اإللكارتوين يف تتلااف اجلامعاا
برامج التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد يف  ، حيث أصبحت(Covid - 19)التعليمة يف ول ما يواجهه العامل من انتشار فايروس 

وباادأ الرتكيااز  ؛راتااهمسااألة مناقشااة أ يتااه ومرب  تاااوزتتسااعى لااه مجيااع اجلامعااات، و  وخياااراً اساارتاتيجياً،ملموساااً، "اجلامعااات واقعاااً 
 . (2018". )الزين، ينصب أكثر فأكثر على مسألة جودته وفاعليته وحتسني أداء ترجاته

لةا فإ  هةه املرحلة تتطلب دراسة متطلبات هةا النون من التعليم هبدف أتسيسه على أساس متيناة، ورةياة واضاحة، وحشاد 
ئااة الااتعلم اإللكاارتوين والتعلاايم عاان بُعااد غايااة يف التعقيااد، فهااي ماازيج ماان مجياع املصااادر والعمليااات الاايت تساااعد علااى جناحااه، كااو  بي

التقنيااة، واإلدارة، والتنظاايم، وأصااول التاادريس، كمااا أهنااا  ااة جديااد ماان إدارة املعرفااة وثقافااة التعلاايم والااتعلم، ممااا يتطلااب النظاار إىل 
 . (2012،)العسيليذا أريد هلا النجاء. الصورة الكلية الكاملة لتلك البيئة وحتديد مكوان ا والعالقة بينها إ

فعلااى الاارغم ماان أ  مؤسسااات التعلاايم قااد حققاات إجنااازاً مقبااواًل يف جمااال نشاار واسااتخدام التكنولوجيااا، إال أنااه مااازال أمامهااا 
عليها، واألسلوب الكثري للقيام به، ال بد أ  يتوجه الرتكيز بصفة متجددة إىل نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائها وتعلمها والتدريب 

 .(2020،129الدهشا ،)األمثل يف تشغيلها واالستفادة منها. 
 يواكباه تاب أ  واالتصااالت، املعلوماات جماال اساتخدام تقنياات يف الكماي التقادم أ  االساتنتاإ ميكان سابق ماا خاالل من

 يئة املقومات اليت  يوجب الةي األمر ،احلديثة وأدوا ا هةه التقنيات استخدام على أعضاء هيئة التدريس مهارات يف نوعي تقدم
تساعد على  تدريبية ودورات برامج تصميممتكنهم من االستجابة واالستيعاب الكامل حلاجة املرحلة احلالية واملستقبلية، من خالل 

ريب املهين أحد أ  التد (Wen & Lin, 2014)حتقيق التوويف البناء لتلك التقنيات يف العملية التعليمية. حيث يةكر وين ولني 
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اإللكارتوين والتعلايم عاان بُعاد، حياث اسااتخدمت أنظماة متعاددة إلدارة الااتعلم اإللكارتوين مفتوحاة املصاادر أو كانات مغلقاة املصاادر، 
، والتعلاايم عاان بُعااد إىل الااتعلم اإللكاارتوينالتحااول  اسااتوعبت علااى الفااور حتاادايتيت اجلامعااات الاا ماانهااي ف شااقراءجامعااة وماان بينهااا 

، وسعت لتأسيس منصة متكاملاة للاتعلم اإللكارتوين، اعتمادت فيهاا علاى نظاام إدارة وتوويف وسائل تواصل مل تكن متبعة من قبل
 مفتوء املصدر لتفعيل التعليم عن بُعد.  (Moodle)التعلم اإللكرتوين مودل 

أهناا  " األنظمااة الاايت تعماال   (Learning Management Systems( )LMS)ويقصاد  نظمااة إدارة الااتعلم اإللكارتوين 
كمساعد ومعزز للعملية التعليمية حبياث يضاع املعلام املاواد التعليمياة مان مقاررات، وامتحااانت، ومصاادر يف مواقاع النظاام، كماا أ  

 2010اجلرياوي،)إلكرتونية وغريها من النشااات اإللكرتونية الداعماة للماواد الدراساية.  هناك غرفاً للدردشة واحلوار، وملفات إجناز
. حيث تعد أنظمة إدارة التعلم من أهم مكوانت التعلم اإللكرتوين، فهي منظومة متكاملة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمياة (16،

 اإللكرتونية عرب الشبكة العاملية للمعلومات "اإلنرتنت".
 Modular Object-Oriented Dynamic هااي اختصااار "Moodle"أ  مااودل (2017)ةكر فااارس وإعاعياال وياا

Learning  التعلم الديناميكية املوجه ابلوحدات الشيئية، وهاو مان أكثار األنظماة اساتخدماً وشاعبية، وهاو نظاام مفتاوء  بيئة مبعىن
جمموعة مرنة من األنشطة، وهو من أكثر منصات العمل حتقيقاً لفكرة  املصدر إلدارة التعلم، وميتاز بواجهة متعددة اللغات، ويقدم

 التكامل بني املوارد البشرية ونظم املعلومات.
يعمال علاى إدارة كافاة عملياات الاتعلم مان تساجيل،  اجملانياة، والاةي اإللكرتوين التعلم إدارة أنظمة من Moodleنظام  ويعد

علم، والتواصاال بااني املعلاام واملتعلمااني، وبااني املتعلمااني بعضااهم الاابع  ماان خااالل أ اااي وجدولااة، وإاحااة للمحتااوى، وتتبااع أداء املاات
 (.2014التفاعل املتزامنة وغري املتزامنة، مما يفيد يف التفاعل والتغةية الراجعة )صبيحي، وعوض، واملرسي،

ملااحال الساتمرار العمليااة  ت السااعودية كاأمروقاد تزاياد االعتماااد علاى أنظمااة إدارة الاتعلم واكتااوى اإللكارتوين يف تتلااف اجلامعاا
برامج التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد يف  ، حيث أصبحت(Covid - 19)التعليمة يف ول ما يواجهه العامل من انتشار فايروس 

وباادأ الرتكيااز  ؛راتااهمسااألة مناقشااة أ يتااه ومرب  تاااوزتتسااعى لااه مجيااع اجلامعااات، و  وخياااراً اساارتاتيجياً،ملموساااً، "اجلامعااات واقعاااً 
 . (2018". )الزين، ينصب أكثر فأكثر على مسألة جودته وفاعليته وحتسني أداء ترجاته

لةا فإ  هةه املرحلة تتطلب دراسة متطلبات هةا النون من التعليم هبدف أتسيسه على أساس متيناة، ورةياة واضاحة، وحشاد 
ئااة الااتعلم اإللكاارتوين والتعلاايم عاان بُعااد غايااة يف التعقيااد، فهااي ماازيج ماان مجياع املصااادر والعمليااات الاايت تساااعد علااى جناحااه، كااو  بي

التقنيااة، واإلدارة، والتنظاايم، وأصااول التاادريس، كمااا أهنااا  ااة جديااد ماان إدارة املعرفااة وثقافااة التعلاايم والااتعلم، ممااا يتطلااب النظاار إىل 
 . (2012،)العسيليذا أريد هلا النجاء. الصورة الكلية الكاملة لتلك البيئة وحتديد مكوان ا والعالقة بينها إ

فعلااى الاارغم ماان أ  مؤسسااات التعلاايم قااد حققاات إجنااازاً مقبااواًل يف جمااال نشاار واسااتخدام التكنولوجيااا، إال أنااه مااازال أمامهااا 
عليها، واألسلوب الكثري للقيام به، ال بد أ  يتوجه الرتكيز بصفة متجددة إىل نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائها وتعلمها والتدريب 

 .(2020،129الدهشا ،)األمثل يف تشغيلها واالستفادة منها. 
 يواكباه تاب أ  واالتصااالت، املعلوماات جماال اساتخدام تقنياات يف الكماي التقادم أ  االساتنتاإ ميكان سابق ماا خاالل من

 يئة املقومات اليت  يوجب الةي األمر ،احلديثة وأدوا ا هةه التقنيات استخدام على أعضاء هيئة التدريس مهارات يف نوعي تقدم
تساعد على  تدريبية ودورات برامج تصميممتكنهم من االستجابة واالستيعاب الكامل حلاجة املرحلة احلالية واملستقبلية، من خالل 

ريب املهين أحد أ  التد (Wen & Lin, 2014)حتقيق التوويف البناء لتلك التقنيات يف العملية التعليمية. حيث يةكر وين ولني 



فاعلية برنامج تدريبي عن ُبعد يف تنمية مهارات   ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 5المجلد )13(  العـدد )2( 4

عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سدحان

املتطلبااااات قصاااارية املاااادى لتحسااااني قاااادرات العاااااملني يف فاااارتت قصاااارية، وتزوياااادهم ابملعااااارف الكافيااااة، واملهااااارات الالزمااااة، وتعااااديل 
االتاهااات إذا تطلااب األماار ملواجهااة أيااة تغااريات  تملااة قريباااً يف بيئااة العماال، وأتهيلااه للمنافسااة املهنيااة علااى املاادى البعيااد. ويشااري 

إىل أ  قياام مؤسساات  (Altimari, Plastina, Cronin, Servidio, Caria& Pedrazzoli, 2012)ي وآخارو  التيماري 
التعلاايم العاااد بقبااول الااتعلم اإللكاارتوين وتبااين تقنياتااه، واسااتعداد أعضاااء هيئااة التاادريس إىل التفاعاال معهااا، والتاادرب عليهااا ماان أهاام 

 وسائل التحول  و التعلم اإللكرتوين.
 خاالل مان اساتخدام هاةا التقنياات واألنظماة اإللكرتونياة مهاارات تنمياة علاى الدراساات عادد مان ركازت فقاد اجملاال هةا ويف
إىل قياس فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية بع  مهارات استخدام الفصاول  (2019)حيث هدفت دراسة الرحيلي  .التدريبية الربامج

ام املنهج شبه التجرييب القائم على تصميم اجملموعة الواحدة، وتكونات عيناة الدراساة مان االفرتاضية ملعلمي املرحلة الثانوية، ابستخد
معلماً، وأوهرت نتائج الدراسة فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية أفراد الدراسة يف اجلانب املعريف واملهاري الستخدام الفصول  (18)

هادفت إىل تصاميم بارانمج تادرييب إلكارتوين يف اساتخدام نظاام إدارة الاتعلم بدراساة  (2015)االفرتاضية. كما قاام الشاايع واحليادري 
(Blackboard)  وقياس فاعليته والرضى عنه لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، ومشلات الدراساة
ء وارتفاان درجاة الرضاا عناه. ومان جاناب آخار عضواً من هيئة التدريس ابجلامعة، وقاد أوهارت الدراساة فاعلياة الاربانمج املقارت  (42)

إىل إعااداد باارانمج مقاارتء يف اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين مااوودل وقياااس أثااره علااى  (2015)هاادفت دراسااة عبااد الوهاااب 
لربانمج املقرتء يف التحصيل والقدرة على اإلجناز لدى االب التعلم التجاري بكلية الرتبية بسوهاإ، وأوهرت نتائج الدراسة فاعلية ا

إىل تااادريب أعضااااء هيئاااة  (2014)اساااتخدام نظاااام إدارة الاااتعلم اإللكااارتوين ماااوودل يف التااادريس. يف حاااني هااادفت دراساااة ساااليما  
التااادريس جبامعاااة ايباااة علاااى اساااتخدام نظاااام إدارة الاااتعلم واكتاااوى اإللكااارتوين )جساااور(، ومعرفاااة فاعليتاااه يف تنمياااة مهاااارات الاااتعلم 

عضاااو هيئاااة تااادريس، واعتمااادت الدراساااة علاااى املااانهج الوصااافي  (21)عااايهم املعلومااااو. وتكونااات عيناااة الدراساااة مااان اإللكااارتوين وو 
التحليلااي واملاانهج شاابه التجاارييب، وأوهاارت الدراسااة افتقااار أعضاااء هيئااة التاادريس للمعلومااات ومهااارات الااتعلم اإللكاارتوين والااوعي 

التدرييب اإللكارتوين، كماا أوهارت الدراساة فاعلياة التادريب اإللكارتوين علاى اساتخدام  مبفاهيمه واملعلوماتية املرتبطة مبحتوى الربانمج
نظاااام إدارة الاااتعلم )جساااور( يف تنمياااة التحصااايل املعاااريف واألداء العملاااي ملهاااارات الاااتعلم اإللكااارتوين. ويف الساااياق ذاتاااه قاااام الساااعيد 

 Blackboardدام نظاااااام الفصاااااول االفرتاضاااااية بدراساااااة هااااادفت إىل قيااااااس أثااااار بااااارانمج تااااادرييب عااااان بُعاااااد ابساااااتخ (2014)
collaborat))،  (30)حيث مت اختيار عينة عشوائية من معلمي ومعلمات االجتماعياات يف منطقاة اجلهاراء التعليمياة بلاه عاددها 

دولاااة  معلااام ومعلماااة. وأوهااارت نتاااائج الدراساااة فاعلياااة الاااربانمج التااادرييب عااان بُعاااد يف حتساااني درجاااة أداء معلماااي االجتماعياااات يف
 الكويت.

اساتخدم  جماال يف أعضااء هيئاة التادريس مهاارات تنمياة يف التدريبياة الاربامجأ ياة  تضاحت الساابق العارضلاةا فإناه مان خاالل 
وأصبحت هناك حاجة إىل تدريب يتضمن املعرفة هبةه التقنيات املعاصرة وتطبيقا ا  املختلفة، اوأدوا أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين 

 م؛ من خالل تقدمي برامج تعليمية وتدريبية مبا يكفل إعداد أعضاء هيئة التدريس للتوافق مع هةه املتغريات ومواكبتها.  يف التعلي

 :البحثمشكلة 

والتعليم عان  لكرتوينالتعلم اإل على معتمدة جديدة أساليب إىل يف التعليم التقليدية األساليب من التعليمية املنظومة حتول إ 
 مؤسساات التعلايم العااد الساعودية، حياث بادأ كثاري منهاا تساعى الياه هاو هادف   ؛يف دعام الاربامج التعليمياة املقدماة وتوويفاه بُعد،
 القدرات تنمية يف اجلودة، وتسهم عالية إلكرتونية أكادميية خدمات تُقد ِّم متطورة وعاملية، إلكرتونية تعلم بنظم التحتية البنية بتعزيز

 وأحرزت ،ملموسة جهوًدا بةلت اليتالسعودية  اجلامعات من شقراء جامعة وتعد   اإللكرتوين. عم التحولوتد اجلامعة، يف التعليمية
الاتعلم اإللكارتوين  إدارة ظاامنخاالل  مان ،أتسيس تعليم متكامل معتمد علاى هاةه التقنيااتو اإللكرتوين مالتعل يف جمال كبرياً  تقدًما

Moodle يةإلدارة العملية التعليمية اإللكرتون.  
  فاال باد مان أ اإللكارتوين، الاتعلم تطبيقاات توويافحتاول ساريع  او  مان شاقراء جامعة يف التعلم بيئات تشهده ما ضوء ويف

مان  مملاا هلاللتعامال ماع هاةه األنظماة؛  يصحب هةا التحول عناية فائقة بتنمية كفاايت ومهارات أعضاء هيئة التادريس يف اجلامعاة
 علاى اجلامعاة يف التادريس هيئاة أعضااء تادريب عاديُ  املنطلاق هاةا مانو  وجناحاه. ة النظاام التعليمايدور مهم ورئايس يف حتقياق فاعليا

 ويف أياديهم متنااول يف تكاو  تاب أ  الايت املهماة األساس من التعليمية العملية خلدمة وتوويفها التعليم تكنولوجيا استخدام كيفية
يااة ابلتعاماال مااع األجهاازة واألدوات واملااواد التعليم ر ماان أي وقاات مضااىمطالباااً أكثاا عضااو هيئااة التاادريس أصاابحإذ  ،خااربا م جمماال

أوصات حياث  ،لةلك توصي العديد من الدراسات بضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعاات علاى اساتخدامها وكفاء ا.
وويااف اسااتخدام نظااام ضاارورة تاادريب أعضاااء هيئااة التاادريس ورفااع مسااتوى اهتمامااا م حااول ت (2020)دراسااة سااليما  وسااليما  

(Moodle) .دي وداد وهةا ما يؤكده (Dee & Daly,2009)  نه من املهم تنمية مهارات عضو هيئة التدريس لالستفادة من 
  ة. األكادميي البيئة التعليمية داخل اجلامعة، وتعزيز املناهج الدراسية والربامجتكنولوجيا التعلم اإللكرتوين احلديثة، مما ينعكس على حتسني 

عاادد ماان املااؤمترات علااى ضاارورة تطااوير الااربامج التدريبيااة يف املؤسسااات التعليميااة مبااا  أكاادت توصاايات قاادوماان جانااب آخاار ف
املااؤمتر الاادود االفرتاضااي ملسااتقبل التعلاايم الرقمااي يف الااوان  يتناسااب مااع متغااريات البيئااة التعليميااة التقنيااة؛ حيااث أكاادت توصاايات

 .ة مبااا يتناسااب مااع املرحلااة احلاليااةمسااتوى املهااارات والقاادرات التقنياا ماان دريب أثناااء اخلدمااة للرفااعابالهتمااام ابلتاا (2020)العاار  
وأكدت توصيات مؤمتر اليونسكو " التعلايم العااد يف القار  احلاادي والعشارو " علاى ضارورة تطاوير مهاارات أعضااء هيئاة التادريس 

املااؤمتر الاادود أوصاى ، و (UNESCO IESALC,2019) والعشاارين. ابجلامعاات علمياااً، ومهنيااً ملواجهااة حتادايت القاار  احلاادي
الكاوادر الواعياة  إلعادادتوفري فارص ، و لكرتوينثقافة التعلم اإلابلعمل على نشر  (2013)  والتعليم عن بُعدلكرتوينالثالث للتعلم اإل

 .لكرتوينجمال تطبيقات التعلم اإل وأتهيلها يف
، حيااث ابت وأتهاايلهم لتوويااف التقنيااة احلديثااة مبااا  قااق األهااداف املنشااودة التاادريس أعضاااء هيئااةتااربز أ يااة  يئااة  ممااا ساابق

ميكن صياغة عليه و ضرورة. لكرتوين مرتبعاً على قمة التعليم، ويعطى  لياً وعاملياً أ ية متميزة، ومل يعد األخة به خياراً بل التعلم اإل
 الرئيس التاد  السؤاليف  البحثمشكلة 

لدى أعضاء هةئ: التدريس جبامد:  (Moodle)اإللكورن ي التدلم م  ددري ي للكورن ي ع  بعدد  ي دنمة: ماارات اتتخدام ظاام لاار  فاعلة: بران ما
 ؟شقراء

 ويتفرن من هةا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
 ضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء؟ املراد إكساهبا ألع Moodleما املهارات الالزمة الستخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  -1
أعضاااء لاادى  Moodleلتنميااة مهااارات اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين  عاان بُعااد مااا التصااور املقاارتء للااربانمج التاادرييب -2

 ؟هيئة التدريس جبامعة شقراء
لادى  Moodleارة الاتعلم اإللكارتوين يف تنمية اجلوانب املعرفية ملهاارات اساتخدام نظاام إد عن بُعد ما فاعلية الربانمج التدرييب -3

 أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء؟
لادى  Moodleيف تنمية اجلوانب األدائية ملهارات استخدام نظام إدارة الاتعلم اإللكارتوين  عن بُعد ما فاعلية الربانمج التدرييب -4

 ؟أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء
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 وأحرزت ،ملموسة جهوًدا بةلت اليتالسعودية  اجلامعات من شقراء جامعة وتعد   اإللكرتوين. عم التحولوتد اجلامعة، يف التعليمية
الاتعلم اإللكارتوين  إدارة ظاامنخاالل  مان ،أتسيس تعليم متكامل معتمد علاى هاةه التقنيااتو اإللكرتوين مالتعل يف جمال كبرياً  تقدًما

Moodle يةإلدارة العملية التعليمية اإللكرتون.  
  فاال باد مان أ اإللكارتوين، الاتعلم تطبيقاات توويافحتاول ساريع  او  مان شاقراء جامعة يف التعلم بيئات تشهده ما ضوء ويف

مان  مملاا هلاللتعامال ماع هاةه األنظماة؛  يصحب هةا التحول عناية فائقة بتنمية كفاايت ومهارات أعضاء هيئة التادريس يف اجلامعاة
 علاى اجلامعاة يف التادريس هيئاة أعضااء تادريب عاديُ  املنطلاق هاةا مانو  وجناحاه. ة النظاام التعليمايدور مهم ورئايس يف حتقياق فاعليا

 ويف أياديهم متنااول يف تكاو  تاب أ  الايت املهماة األساس من التعليمية العملية خلدمة وتوويفها التعليم تكنولوجيا استخدام كيفية
يااة ابلتعاماال مااع األجهاازة واألدوات واملااواد التعليم ر ماان أي وقاات مضااىمطالباااً أكثاا عضااو هيئااة التاادريس أصاابحإذ  ،خااربا م جمماال

أوصات حياث  ،لةلك توصي العديد من الدراسات بضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعاات علاى اساتخدامها وكفاء ا.
وويااف اسااتخدام نظااام ضاارورة تاادريب أعضاااء هيئااة التاادريس ورفااع مسااتوى اهتمامااا م حااول ت (2020)دراسااة سااليما  وسااليما  

(Moodle) .دي وداد وهةا ما يؤكده (Dee & Daly,2009)  نه من املهم تنمية مهارات عضو هيئة التدريس لالستفادة من 
  ة. األكادميي البيئة التعليمية داخل اجلامعة، وتعزيز املناهج الدراسية والربامجتكنولوجيا التعلم اإللكرتوين احلديثة، مما ينعكس على حتسني 

عاادد ماان املااؤمترات علااى ضاارورة تطااوير الااربامج التدريبيااة يف املؤسسااات التعليميااة مبااا  أكاادت توصاايات قاادوماان جانااب آخاار ف
املااؤمتر الاادود االفرتاضااي ملسااتقبل التعلاايم الرقمااي يف الااوان  يتناسااب مااع متغااريات البيئااة التعليميااة التقنيااة؛ حيااث أكاادت توصاايات

 .ة مبااا يتناسااب مااع املرحلااة احلاليااةمسااتوى املهااارات والقاادرات التقنياا ماان دريب أثناااء اخلدمااة للرفااعابالهتمااام ابلتاا (2020)العاار  
وأكدت توصيات مؤمتر اليونسكو " التعلايم العااد يف القار  احلاادي والعشارو " علاى ضارورة تطاوير مهاارات أعضااء هيئاة التادريس 

املااؤمتر الاادود أوصاى ، و (UNESCO IESALC,2019) والعشاارين. ابجلامعاات علمياااً، ومهنيااً ملواجهااة حتادايت القاار  احلاادي
الكاوادر الواعياة  إلعادادتوفري فارص ، و لكرتوينثقافة التعلم اإلابلعمل على نشر  (2013)  والتعليم عن بُعدلكرتوينالثالث للتعلم اإل

 .لكرتوينجمال تطبيقات التعلم اإل وأتهيلها يف
، حيااث ابت وأتهاايلهم لتوويااف التقنيااة احلديثااة مبااا  قااق األهااداف املنشااودة التاادريس أعضاااء هيئااةتااربز أ يااة  يئااة  ممااا ساابق

ميكن صياغة عليه و ضرورة. لكرتوين مرتبعاً على قمة التعليم، ويعطى  لياً وعاملياً أ ية متميزة، ومل يعد األخة به خياراً بل التعلم اإل
 الرئيس التاد  السؤاليف  البحثمشكلة 

لدى أعضاء هةئ: التدريس جبامد:  (Moodle)اإللكورن ي التدلم م  ددري ي للكورن ي ع  بعدد  ي دنمة: ماارات اتتخدام ظاام لاار  فاعلة: بران ما
 ؟شقراء

 ويتفرن من هةا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
 ضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء؟ املراد إكساهبا ألع Moodleما املهارات الالزمة الستخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  -1
أعضاااء لاادى  Moodleلتنميااة مهااارات اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين  عاان بُعااد مااا التصااور املقاارتء للااربانمج التاادرييب -2

 ؟هيئة التدريس جبامعة شقراء
لادى  Moodleارة الاتعلم اإللكارتوين يف تنمية اجلوانب املعرفية ملهاارات اساتخدام نظاام إد عن بُعد ما فاعلية الربانمج التدرييب -3

 أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء؟
لادى  Moodleيف تنمية اجلوانب األدائية ملهارات استخدام نظام إدارة الاتعلم اإللكارتوين  عن بُعد ما فاعلية الربانمج التدرييب -4

 ؟أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء
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عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سدحان

 فرضيات البحث:

 صياغة الفروض التالية على ضوء مشكلة البحث ميكن 
 نييف التطبيقالبحث  موعةأفراد جمدرجات  يبني متوسط (α ≤0.05)داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 ختبار التحصيل للجانب املعريف.والبعدي يف ا القبلي
جمموعة البحث يف التطبيقني  بني متوسطي درجات أفراد (α ≤0.05)داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

  .Moodleملهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  القبلي والبعدي يف بطاقة مالحظة األداء

 :البحثهدف 
 اىل حتقيق األهداف التالية  البحث احلاد سعى
اإللكاااارتوين نظااااام إدارة الااااتعلم م اسااااتخدايف تنميااااة اجلانااااب املعااااريف ملهااااارات التعااارف علااااى فاعليااااة الااااربانمج التاااادرييب عاااان بُعااااد  -1

Moodle .لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء 
التعااارف علاااى فاعلياااة الاااربانمج التااادرييب عااان بُعاااد يف تنمياااة اجلاناااب األدائاااي ملهاااارات اساااتخدام نظاااام إدارة الاااتعلم اإللكااارتوين  -2

Moodle .لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة شقراء 

 أهمية البحث: 
  ية البحث يف اآلو تكمن أ

تااازامن هاااةا البحاااث ماااع اهتماااام املساااؤولني يف الوقااات احلاضااار بتطاااوير كفااااايت أعضااااء هيئاااة التااادريس ومهاااارا م يف اساااتخدام  -1
 .ملواكبة التطور احلادث يف التعليم ،تكنولوجيا التعلم اإللكرتوين

م اجلانااب األكاارب واألهاام يف تطااوير العمليااة التعليميااة أ يااة الفئااة الاايت يتناوهلااا، وهاام أعضاااء هيئااة التاادريس، والااةي يعااول علاايه -2
 والبحثية واإلدارية ابجلامعة.

 مماثلة. ، يف ختطية وتنفية برامج تدريبيةأعضاء هيئة التدريس ابجلامعةالقائمني على برامج تطوير  البحثقد يستفيد من نتائج  -3
وبنااااء بااارامج تدريبياااة أخااارى لرفاااع كفااااءة أعضااااء هيئاااة يسااااعد البااااحثني يف إجاااراء املزياااد مااان البحاااوث والدراساااات يف تصاااميم  -4

 التدريس والطالب يف جمال توويف املستحديفت التكنولوجية يف التعليم.
 إبعاداد التقين والتقدم املعريف التطور يعد هةا البحث استجابة للعديد من توصيات املؤمترات العربية والدولية اليت تدعو مواكبة -5

 . املستحديفت التكنولوجية يف التعليم عم للتعامل األفراد و يئة

 حدود البحث:
 اقتصر البحث على ما يلي 

 ها.1442احلدود الزمانية  اُبق البحث يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 
 احلدود املكانية  جامعة شقراء.

  .احلدود البشرية  عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء
الاايت مت حتديادها يف قائمااة  ،Moodleيتمثاال يف التادريب علااى مهاارات اسااتخدام نظاام إدارة الااتعلم اإللكارتوين وعية  احلادود املوضا

 املهارات اليت أعدت هلةا الغرض.

 مصطلحات البحث: 

 :Effectivenesالتفاعلة: 

، وياتم حتدياد يف أحاد املتغاريات التابعاةمدى األثر الةي ميكن أ  حتدثاه املعاجلاة التجريبياة بوصافها متغارياً مساتقاًل ماؤثراً  "هي
 .(23،  2011)والنجار  ،". )شحاتهحجم هةا األثر إحصائياً عن اريق مربع إيتا

 :Training Programلربانم  التدري ي ا

جال واخلربات، والنشااات اليت تقدم للعااملني يف املنظماات العاماة أو اخلاصاة، مان أ واملهارات جمموعة املعارف" يُعرف  نه 
 (.29، 2011، )مقابلةتطوير أدائهم وخربا م يف جمال أعماهلم، ويعود ابلنفع على املتدرب، وعلى املنظمة، و قق أهدافها".

إجرائياااً علااى أنااه  جمموعااة ماان األساااليب واألنشااطة والتاادريبات، منظمااة وتططااة، يااتم عرضااها ابساارتاتيجية  ه الباحااثيُعرفااو 
نظاااام إدارة الاااتعلم اإللكااارتوين  اساااتخدام ضااااء هيئاااة التااادريس جبامعاااة شاااقراء علاااى مهااااراتالتااادريب عااان بُعاااد، هبااادف تااادريب أع

Moodle ،اجلانبني املعريف واألدائي.يف  وتنميتها 

 اإلطار النظري:

 :Management System (LMS) Learning أظام: لاار  التدلم

 هنا " جمموعة من الربامج احلاساوبية الايت متكان  (2016)تعددت تعريفات أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين فقد عرفها صوافطة 
املعلم من إدارة تعلم البته إلكرتونياً عرب شبكة اإلنرتنت أو الشابكة اكلياة، وتعمال كمسااند ومعازز للعملياة التعليمياة، حياث متكان 

ة ألعماال الطلباة، وغريهاا مان اخلادمات املعلم من ختزين املواد التعليمية جبميع أشاكاهلا، كماا أهناا حتتاوي علاى غارف للحاوار وحافظا
ابهنااااا" برجميااااات تؤمتاااات إدارة نشااااااات التعلاااايم  (2009)(، ويعرفهااااا إامياااازي 307اإللكرتونياااة الداعمااااة للعمليااااة التعليميااااة. )ص  

ت". )ص  والاتعلم، ماان حيااث املساااقات، والتفاعال، والتاادريبات، والتمااارين، وتعتاارب أحااد أهام حلااول التعلاايم اإللكاارتوين يف اجلامعااا
أ  أنظماااة إدارة الاااتعلم هاااي " بااارامج تطبيقياااة، أو تكنولوجياااا معتمااادة علاااى اإلنرتنااات تساااتخدم يف  (2009)(. وذكاارت اجلااارف 67

 التخطية، وتنفية، وتقومي عملية تعلم  ددة، وعادة ما يزود نظام إدارة التعلم املعلم بطريقة إلنشاء وتقدمي اكتوى، ومراقبة مشاركة
 (.10 أدائهم ". )ص  الطالب، وتقومي

 وهناك عدد كبري من أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين، واليت ميكن تصنيفها إىل صنفني رئيسيني  ا 
تارية، تسعى إىل حتقيق أكرب قدر مان الاربح املاادي مان األنظماة  شركة متتلكها اليت األنظمة وهي أناًل: األظام: مغلق: املصدر:

ل إعطاء املستخدم امللفات التنفيةية للربجمية واالحتفااع لنفساها بشافرة املصادر هلاةه الربجمياات، وهاةا اليت تقوم إبنتاجها، من خال
يقف عقبة أمام املستخدم لتطوير الربجمية مبا يتالءم مع احتياجاته اخلاصة، ومن مث فإ  الربجميات التجارية مغلقة املصدر هي أنظمة 

 Web CT, Blackboard, Top Class, Learningمان أمثلتهاا  و كاة للنظاام. ابال ماادي للجهاة املالميكان اساتخدامها مبق
Space, Harf.  ،(.2016) عبد العااي 

وهةه األنظمة تشتمل على معظم خصائص األنظمة التجارية إضاافة إىل كوهناا جمانياة، ومفتوحاة  اثظةاً: األظام: متفتوي: املصدر:
يها من قبل اآلخرين، وتدر اإلشارة إىل أ  املقصود بربانمج جماين مفتاوء املصادر املصدر الربجمي حبيث ميكن تطويرها واإلضافة عل

هااو عاادم وجااود رسااوم علااى حتميلااه ماان االنرتناات واسااتخدامه، مااع إمكانيااة تعديلااه برجمياااً ليخاادم أهاادافك، ولكاان خاادمات الاادعم 
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 مصطلحات البحث: 

 :Effectivenesالتفاعلة: 

، وياتم حتدياد يف أحاد املتغاريات التابعاةمدى األثر الةي ميكن أ  حتدثاه املعاجلاة التجريبياة بوصافها متغارياً مساتقاًل ماؤثراً  "هي
 .(23،  2011)والنجار  ،". )شحاتهحجم هةا األثر إحصائياً عن اريق مربع إيتا

 :Training Programلربانم  التدري ي ا

جال واخلربات، والنشااات اليت تقدم للعااملني يف املنظماات العاماة أو اخلاصاة، مان أ واملهارات جمموعة املعارف" يُعرف  نه 
 (.29، 2011، )مقابلةتطوير أدائهم وخربا م يف جمال أعماهلم، ويعود ابلنفع على املتدرب، وعلى املنظمة، و قق أهدافها".

إجرائياااً علااى أنااه  جمموعااة ماان األساااليب واألنشااطة والتاادريبات، منظمااة وتططااة، يااتم عرضااها ابساارتاتيجية  ه الباحااثيُعرفااو 
نظاااام إدارة الاااتعلم اإللكااارتوين  اساااتخدام ضااااء هيئاااة التااادريس جبامعاااة شاااقراء علاااى مهااااراتالتااادريب عااان بُعاااد، هبااادف تااادريب أع

Moodle ،اجلانبني املعريف واألدائي.يف  وتنميتها 

 اإلطار النظري:

 :Management System (LMS) Learning أظام: لاار  التدلم

 هنا " جمموعة من الربامج احلاساوبية الايت متكان  (2016)تعددت تعريفات أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين فقد عرفها صوافطة 
املعلم من إدارة تعلم البته إلكرتونياً عرب شبكة اإلنرتنت أو الشابكة اكلياة، وتعمال كمسااند ومعازز للعملياة التعليمياة، حياث متكان 

ة ألعماال الطلباة، وغريهاا مان اخلادمات املعلم من ختزين املواد التعليمية جبميع أشاكاهلا، كماا أهناا حتتاوي علاى غارف للحاوار وحافظا
ابهنااااا" برجميااااات تؤمتاااات إدارة نشااااااات التعلاااايم  (2009)(، ويعرفهااااا إامياااازي 307اإللكرتونياااة الداعمااااة للعمليااااة التعليميااااة. )ص  

ت". )ص  والاتعلم، ماان حيااث املساااقات، والتفاعال، والتاادريبات، والتمااارين، وتعتاارب أحااد أهام حلااول التعلاايم اإللكاارتوين يف اجلامعااا
أ  أنظماااة إدارة الاااتعلم هاااي " بااارامج تطبيقياااة، أو تكنولوجياااا معتمااادة علاااى اإلنرتنااات تساااتخدم يف  (2009)(. وذكاارت اجلااارف 67

 التخطية، وتنفية، وتقومي عملية تعلم  ددة، وعادة ما يزود نظام إدارة التعلم املعلم بطريقة إلنشاء وتقدمي اكتوى، ومراقبة مشاركة
 (.10 أدائهم ". )ص  الطالب، وتقومي

 وهناك عدد كبري من أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين، واليت ميكن تصنيفها إىل صنفني رئيسيني  ا 
تارية، تسعى إىل حتقيق أكرب قدر مان الاربح املاادي مان األنظماة  شركة متتلكها اليت األنظمة وهي أناًل: األظام: مغلق: املصدر:

ل إعطاء املستخدم امللفات التنفيةية للربجمية واالحتفااع لنفساها بشافرة املصادر هلاةه الربجمياات، وهاةا اليت تقوم إبنتاجها، من خال
يقف عقبة أمام املستخدم لتطوير الربجمية مبا يتالءم مع احتياجاته اخلاصة، ومن مث فإ  الربجميات التجارية مغلقة املصدر هي أنظمة 

 Web CT, Blackboard, Top Class, Learningمان أمثلتهاا  و كاة للنظاام. ابال ماادي للجهاة املالميكان اساتخدامها مبق
Space, Harf.  ،(.2016) عبد العااي 

وهةه األنظمة تشتمل على معظم خصائص األنظمة التجارية إضاافة إىل كوهناا جمانياة، ومفتوحاة  اثظةاً: األظام: متفتوي: املصدر:
يها من قبل اآلخرين، وتدر اإلشارة إىل أ  املقصود بربانمج جماين مفتاوء املصادر املصدر الربجمي حبيث ميكن تطويرها واإلضافة عل

هااو عاادم وجااود رسااوم علااى حتميلااه ماان االنرتناات واسااتخدامه، مااع إمكانيااة تعديلااه برجمياااً ليخاادم أهاادافك، ولكاان خاادمات الاادعم 
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)سااااياف،  Moodle, Atutor,Dokeos الفااااين، والصاااايانة، والتاااادريب حتتاااااإ إىل ميزانيااااة، وقااااد تكااااو  مكلفااااة. وماااان أمثلتااااه 
 (.13، ص   2014والقحطاين،

 ممةزات أظام: لاار  التدلم اإللكورن ي:

يشري األدب الرتبوي إىل عدد من املميزات ألنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين اليت قد تساعد يف حتقيق األهاداف التعليمياة. فقاد 
 أحاد األركاا  األساساية يف اجلامعاات احلديثاة؛ مان خاالل ماا يقدماه مان أدواتاه نظام إدارة الاتعلم اإللكارتوين (2011)اعترب السلوم 

عاادد ماان  (2011)املختلفااة، الاايت تساااعد علااى إتاااد بيئااات تعلاام تفاعليااة تسااهم يف حتقيااق األهااداف التعليميااة. ويااةكر القااواعي 
 امليزات كما يلي 

 سهولة تنصيب النظام والتعامل مع مفرداته وتتبعه. -
 ة تفاعلية ومهام تتلفة موجهة للمعلم والطالب.توفري بيئ -
 القدرة على التطور ومالئمة املتطلبات املعرفية والتقنية احلديثة. -
 االحتواء على وحدات نشاي داعمة للعملية التعليمية، مثل  املنتدايت، واملصادر، واالختبارات. -
 رتوين والوسائة املتعددة.قدرة النظام على التعامل مع شر ة واسعة من أدوات التعلم اإللك -
 سهولة حتميل امللفات، وترابطها مع الربجميات املساعدة اليت تعمل مع شبكات اإلنرتنت. -
 وجود قوالب جاهزة معدة مسبقاً لالستخدام، ومتنوعة الشكل العلمي، والشكل املعريف. -
 .) 19وتتلفة.)ص  توفري البنية الربجمية السليمة لعرض املقررات اإللكرتونية ضمن  اذإ متعددة -

 :Moodleظاام لاار  التدلم اإللكورن ي 

 Modular Object Oriented Dynamicمنصاة تعلام مفتوحاة املصادر، وهاو اختصاار لاااا  )  Moodleيعتارب نظاام 
Learning Environment  ة (، ويتمتع النظام مبرونة عالية وبرجميات جمانية، وميكن استخدامه إلنشاء موقع خاص على شابك

اإلنرتنااااات ملقاااااررات تعليمياااااة فعالاااااة ديناميكياااااة عااااارب اإلنرتنااااات، وذلاااااك ملاااااا يتمياااااز باااااه مااااان ميااااازات إدارة الاااااتعلم الشااااااملة واآلمناااااة. 
 (.2018)خيمي،

بارانمج مسااعد يف تطاوير البيئاة التعليمياة، وقاد اساتخدم يف تادريب عبارة عان " Moodle   نظام  2009))ويشري عاشور 
األبعاد، ويتم التواصل من خالله بني الطالب واملعلم بطرق تفاعلية  التصميم ثالثيلى اكتساب مهارات االب تكنولوجيا التعليم ع

 (. 9شيقة يف عرض اكتوى التعليمي". )ص  
يتضاامن خاادمات ذات ممياازات قااد يتفااوق بعضااها علااى األنظمااة التجاريااة "Moodle أ  نظااام  2009))ويضاايف إعاعياال 

سااات التعليميااة الاايت تطبااق التعلاايم اإللكاارتوين، والساابب يكماان يف أنااه مااع تزايااد أعاادد الطااالب يف املغلقااة، حيااث تسااتخدمه املؤس
، فيااتم حتديثااه بشااكل مسااتمر، ودو  أي تكلفااة Moodleاملؤسسااة، باادأت تظهاار مشااكالت مااع تلااك الاانظم التجاريااة، أمااا نظااام 

 .(561ص  ) ."الستخدامه مع توفريه بعدد كبري من اللغات العاملية
 ( كما يلي 2008، عتما ، وعوض، 2015كما يةكرها )عبدالوهاب،   Moodleخص خصائص نظام وتتل
 نظام مفتوء املصدر ال يهدف للربح. -
 قابل للتطوير من قبل املطورين اآلخرين. -
 سهولة االستخدام للمتعلمني واملعلمني. -

 ماتيكيا.إنشاء اختبارات ذاتية للطالب، ويقوم النظام بتصحيحها وتسجيل الدرجات اوتو  -
  .توافر مجيع وسائل االتصال ابملتعلمني -
 .تسليم املعلم للواجبات بدال من ارساهلا ابلربيد االلكرتوين -
 .البحث يف املوضوعات اليت أثريت سابقا ذات الصلة ابكتوى -
 وجود ميزة عرض املقررات االلكرتونية  كثر من صيغة. -
 . Scormمدعم ملعيار سكورم  -

 ةئ: التدريس أثناء اخلدم::أمهة: ددريب أعضاء ه

يتميااز العصاار احلااديث بتغااريات مسااتمرة، ممااا يسااتوجب ضاارورة إعااادة تنميااة القااوى العاملااة ملواجهااة تلااك التغااريات واسااتيعاهبا 
ملساؤوليات أكاارب يف  والتأهياالوالتكياف ماع مقتضاايا ا، ويسااعد التادريب يف مسااايرة التغاريات ويااؤدي إىل حتساني األداء يف احلاضار 

(    التاادريب  قااق إتقااا  العماال، وأداء املهااارات بتميااز وإتقااا ، والوصااول إىل 2015تقبل. وهااةا مااا يؤكااده الااديب واحلياااد )املساا
مراتب اجلودة املرجوة، كما يعد من الوسائل واألدوات اليت تسهم يف تنمية املهارات لدى الرتبويني اليت تعلهم قادرين على استفادة 

ويشااري  والتقنيااة، وتوويفهااا يف ممارسااا م، وتنميااة مهااارا م، وتعااريفهم  حاادث األساااليب اجلدياادة املتطااورة. ماان املسااتجدات العلميااة
إىل أ  التطاوير املهااين  تال حياازاً كبارياً يف الوقاات احلااد؛ نظااراً أل يتااه يف  (Simon & Campbelll, 2012)سااميو  وكامباال 

فاع على جودة مستوى معرفة أعضاء هيئة التدريس ومهاارا م، وتنميتهاا وفاق التطاور عمليات التعليم والتدريب املهين والتقين، واحل
 ( جمموعة من املربرات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس منها 2010ويةكر الشخشري ) التكنولوجي ومستحديفته.

 ية.التطور السريع يف جمال املعارف واملعلومات وأثره الواضح على نواتج العملية التعليم -
 ضرورة الوصول بكفاايت عضو هيئة التدريس إىل حدود اجلودة املطلوبة سواء يف تدريسه وحبوثه وخدمة جمتمعه. -
 االنفجار املعريف الكبري وعدم القدرة على مواكبته مما يستدعي معه مواكبته من خالل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس. -
 األكمل. يسهل على عضو هيئة التدريس القيام مبهامه على الوجه ص املختلفة ممامبتكرة يف جماالت التخصاستحداث وسائل تدريس  -
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس وصقل اجليد منها والتعرف على السلبيات كيفية التخلص منها.  -

 :البحثإجراءات 

  :البحثمنا   -1
حتدياد مهاارات اساتخدام نظاام إدارة و ، اإلااار النظاري يف إعاداداملانهج الوصافي التحليلاي ا البحاث استخدم الباحاث يف هاة

يف بناااء الااربانمج كااةلك ، ماان خااالل دراسااة حتليليااة للنظااام للوقااوف علااى أهاام مهااارات اسااتخدامه، و Moodleالااتعلم اإللكاارتوين 
لاى اجملموعاة الواحادة علاى املانهج التجارييب الاةي يقاوم علاى التصاميم شابه التجارييب القاائم ع كما اعتمد .البحثالتدرييب، وأدوات 

one group pre – test –post – test Design  على عيناة تريبياة واحادة مان أعضااء هيئاة  تطبيق الربانمج التدرييبحيث مت
التدريس جبامعة شقراء، ومت تطبيق أدوات البحث )االختبار التحصيلي، بطاقة املالحظة( تطبيقااً قبليااً وبعادايً للتعارف علاى فاعلياة 

 . Moodleيف استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  البحثعلى تنمية اجلوانب املعرفية واألدائية للمتدربني عينة  مج التدرييبالربان
 :نعةنته البحثجمتمع  -2

، اااه1442 ماان العااام اجلااامعي األول متثاال يف مجيااع أعضاااء هيئااة التاادريس جبامعااة شااقراء، يف الفصاال الدراسااي البحااثجمتمااع 
عضو هيئة تادريس، وذلاك بنااًء علاى إحصاائية شاؤو  أعضااء هيئاة التادريس ابجلامعاة، وقاد مت اختياار عيناة  (829)عددهم والباله 
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 ماتيكيا.إنشاء اختبارات ذاتية للطالب، ويقوم النظام بتصحيحها وتسجيل الدرجات اوتو  -
  .توافر مجيع وسائل االتصال ابملتعلمني -
 .تسليم املعلم للواجبات بدال من ارساهلا ابلربيد االلكرتوين -
 .البحث يف املوضوعات اليت أثريت سابقا ذات الصلة ابكتوى -
 وجود ميزة عرض املقررات االلكرتونية  كثر من صيغة. -
 . Scormمدعم ملعيار سكورم  -

 ةئ: التدريس أثناء اخلدم::أمهة: ددريب أعضاء ه

يتميااز العصاار احلااديث بتغااريات مسااتمرة، ممااا يسااتوجب ضاارورة إعااادة تنميااة القااوى العاملااة ملواجهااة تلااك التغااريات واسااتيعاهبا 
ملساؤوليات أكاارب يف  والتأهياالوالتكياف ماع مقتضاايا ا، ويسااعد التادريب يف مسااايرة التغاريات ويااؤدي إىل حتساني األداء يف احلاضار 

(    التاادريب  قااق إتقااا  العماال، وأداء املهااارات بتميااز وإتقااا ، والوصااول إىل 2015تقبل. وهااةا مااا يؤكااده الااديب واحلياااد )املساا
مراتب اجلودة املرجوة، كما يعد من الوسائل واألدوات اليت تسهم يف تنمية املهارات لدى الرتبويني اليت تعلهم قادرين على استفادة 

ويشااري  والتقنيااة، وتوويفهااا يف ممارسااا م، وتنميااة مهااارا م، وتعااريفهم  حاادث األساااليب اجلدياادة املتطااورة. ماان املسااتجدات العلميااة
إىل أ  التطاوير املهااين  تال حياازاً كبارياً يف الوقاات احلااد؛ نظااراً أل يتااه يف  (Simon & Campbelll, 2012)سااميو  وكامباال 

فاع على جودة مستوى معرفة أعضاء هيئة التدريس ومهاارا م، وتنميتهاا وفاق التطاور عمليات التعليم والتدريب املهين والتقين، واحل
 ( جمموعة من املربرات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس منها 2010ويةكر الشخشري ) التكنولوجي ومستحديفته.

 ية.التطور السريع يف جمال املعارف واملعلومات وأثره الواضح على نواتج العملية التعليم -
 ضرورة الوصول بكفاايت عضو هيئة التدريس إىل حدود اجلودة املطلوبة سواء يف تدريسه وحبوثه وخدمة جمتمعه. -
 االنفجار املعريف الكبري وعدم القدرة على مواكبته مما يستدعي معه مواكبته من خالل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس. -
 األكمل. يسهل على عضو هيئة التدريس القيام مبهامه على الوجه ص املختلفة ممامبتكرة يف جماالت التخصاستحداث وسائل تدريس  -
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس وصقل اجليد منها والتعرف على السلبيات كيفية التخلص منها.  -

 :البحثإجراءات 

  :البحثمنا   -1
حتدياد مهاارات اساتخدام نظاام إدارة و ، اإلااار النظاري يف إعاداداملانهج الوصافي التحليلاي ا البحاث استخدم الباحاث يف هاة

يف بناااء الااربانمج كااةلك ، ماان خااالل دراسااة حتليليااة للنظااام للوقااوف علااى أهاام مهااارات اسااتخدامه، و Moodleالااتعلم اإللكاارتوين 
لاى اجملموعاة الواحادة علاى املانهج التجارييب الاةي يقاوم علاى التصاميم شابه التجارييب القاائم ع كما اعتمد .البحثالتدرييب، وأدوات 

one group pre – test –post – test Design  على عيناة تريبياة واحادة مان أعضااء هيئاة  تطبيق الربانمج التدرييبحيث مت
التدريس جبامعة شقراء، ومت تطبيق أدوات البحث )االختبار التحصيلي، بطاقة املالحظة( تطبيقااً قبليااً وبعادايً للتعارف علاى فاعلياة 

 . Moodleيف استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  البحثعلى تنمية اجلوانب املعرفية واألدائية للمتدربني عينة  مج التدرييبالربان
 :نعةنته البحثجمتمع  -2

، اااه1442 ماان العااام اجلااامعي األول متثاال يف مجيااع أعضاااء هيئااة التاادريس جبامعااة شااقراء، يف الفصاال الدراسااي البحااثجمتمااع 
عضو هيئة تادريس، وذلاك بنااًء علاى إحصاائية شاؤو  أعضااء هيئاة التادريس ابجلامعاة، وقاد مت اختياار عيناة  (829)عددهم والباله 
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. وممان اإلنرتنات من أعضااء هيئاة التادريس ممان يتاوفر لاديهم متطلباات التادريب اإللكارتوين عارب (30)قصدية بلغت بطريقة  البحث
 أبدوا الرغبة للمشاركة يف الربانمج.

 :البحثتغريات م -3

، بينما تتمثل املتغريات التابعة يف تنمية )اجلانب املعريف( من املهارات هو الربانمج التدرييبا البحث يعد املتغري املستقل يف هة
الساتخدام نظاام إدارة الااتعلم  -األدائاي( مان املهاارات والايت تقيساها بطاقاة املالحظاة  )واجلانابوالايت يقيساها االختباار التحصايلي، 

  لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء. Moodleاإللكرتوين 
 املراا لكساهبا ألعضاء هةئ: التدريس:  Moodleلتنمة: ماارات اتتخدام ظاام لاار  التدلم اإللكورن ي  الربانم  التدري ي -4

يف  Moodleارة الااتعلم اإللكاارتوين لتنميااة اجلوانااب املعرفيااة واألدائيااة ملهااارات اسااتخدام نظااام إد مت تصااميم الااربانمج التاادرييب
 ؛ وقد استخدم الباحث هةا النموذإ لتميزه ابآلو (ADDIE) ضوء  وذإ تصميم التعليم 

 وضوء خطواته واحتوائه على تغةية راجعة. -
 تطبيقه يف عدد من الدراسات السابقة واليت أثبتت جناحه. -
 تصميم التعليمي التالية اعتماده على أسلوب النظم واحتوائه على املراحل اخلمسة لل -

 : Analysis مريل: التحلةل  –أنالً 
 دضمنت هذه املريل: دنتفةذ جمموع: م  الدملةات يسب الوردةب اآليت:

حتليااال خصاااائص املتااادربني  مت حتليااال خصاااائص الفئاااة املساااتهدفة املتمثلاااة  عضااااء هيئاااة التااادريس مااان خاااالل االااااالن علاااى  -1
ت الشخصية لتحديد مدى إملامهم مبهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، ومدى وإجراء املقابال ،سجال م الوويفية

توافر الكفاايت اليت متكنهم من التدريب عارب البيئاة اإللكرتونياة، ابإلضاافة لتاوافر الدافعياة لاديهم. وقاد أوهارت نتاائج التحليال 
، ووجود دافع للتدريب، والقدرة على حضور التدريب Moodleرغبة الفئة املستهدفة يف التمكن من مهارات استخدام نظام 

 عن بُعد، والتعامل مع احلاسب اآلد واإلنرتنت.
حتلياااال االحتياجااااات التدريبيااااة  متثلاااات االحتياجااااات التدريبيااااة يف وجااااود حاجااااة لتنميااااة مهااااارات اسااااتخدام نظااااام إدارة الااااتعلم  -2

الحتياجاااات ماان خاااالل أداة أعاادت هلاااةا الغاارض، فقاااد مت لاادى أعضااااء هيئااة التااادريس، ومت التوصاال ل Moodleاإللكاارتوين 
 عضااو هيئاااة التاادريس اإلجابااة عنهاااا حياااث يطلااب ماان  Moodleتطبيااق وحتلياال قائمااة املهاااارات الفرعيااة لنظااام إدارة الااتعلم 

ال أحتااإ إليهاا(، وقاد حاددت حساب املتوساطات احلساابية اآلتياة    –منخفضاة  -متوساطة  –أحتاإ إليها بدرجة مرتفعاة )
( فأكثر؛ واملتوسة احلسا  %85) فأكثر ميثل االحتياإ التدرييب بدرجة مرتفعة ، ويقابله الوز  النسيب (3,4)املتوسة احلسا  

(؛ واملتوسة %85( إىل أقل من )%60 ( ميثل االحتياإ بدرجة متوسطة، ويقابله الوز  النسيب )3,4( إىل أقل من )2,4) من
 % (؛60)إىل أقاال ماان  % (40) ميثاال االحتياااإ بدرجااة منخفضااة، ويقابلااه الااوز  النساايب  (2,4)إىل أقاال ماان  (1,6)احلسااا  

 .( %40) ال ميثل احتياإ تدرييب، ويقابله الوز  النسيب أقل من  (1,6) واملتوسة احلسا  أقل من
لادى  Moodleم اإللكارتوين حتديد اهلادف العاام مان الاربانمج التادرييب، واملتمثال يف تنمياة مهاارات اساتخدام نظاام إدارة الاتعل -3

 أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء.
حتليل موضون اكتوى التدرييب  مت حتديد موضون اكتوى يف ضاوء اهلادف العاام للتادريب املتمثال يف تنمياة مهاارات اساتخدام 

 ء.أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقرا لدى Moodleنظام إدارة التعلم اإللكرتوين 

وقااد مار إعااداد قائماة املهااارات  ،Moodle ببنااء املهااارات الالزماة السااتخدام نظاام إدارة الااتعلم اإللكارتوين كماا قاام الباحااث
 بعدد من اخلطوات وهي كالتاد 

 مصادر بناء قائمة املهارات  -أ 
 .        البحثاالاالن على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضون  -
 ال تقنيات التعليم والتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد. آراء املختصني يف جم -
صياغة قائمة املهارات األساسية اليت تب أ  ميتلكها عضو هيئة التدريس ليتمكن من استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  -ب

Moodle( الواجبات مع التعامل مهارات املقرر، إدارة مهارات، النظام إىل للوصول خاصة مهارات، واليت متثلت يف ،
 (.الطالب متابعة مهارات، التفاعلية التواصل أدوات استخدام مهارات، وإدار ا االختبارات إنشاء مهارات

 صور ا استنباي جمموعة من املهارات الفرعية من قائمة املهارات الرئيسة السابقة، حيث توصل الباحث إىل قائمة تضمنت يف -إ
 مهارة  (70)األولية 

صدق قائمة املهارات  للتحقق من صدق قائمة املهارات مت عرضها يف صور ا األولية على جمموعة من اككمني يف تقنيات  -د 
التعليم والتعلم اإللكرتوين؛ وذلك ملراجعتها وإجاز ا، فاقرتحوا بعضًا من التعديالت، وإعادة صياغة بع  املهارات، وقد مت 

 ا اككمو ، لتصل القائمة إىل شكلها النهائي.إجراء التعديالت اليت أشار إليه
ة صاااااحلة الصااااورة النهائيااااة لقائمااااة املهااااارات  بعااااد االنتهاااااء ماااان ضاااابة قائمااااة املهااااارات، أصاااابحت القائمااااة يف صااااور ا النهائياااا -هااااا

 .(58)لالستخدام ومتضمنة 
لااتعلم املتاحااة داخاال نظااام إدارة الااتعلم املعتمااد حتلياال خصااائص البيئااة التدريبيااة اإللكرتونيااة  والاايت تتضاامن حتلياال كافااة أدوات ا -5 

الايت  تاجهاا املادرب واملتادرب  Software، واملتطلباات غاري املادياة Hardwareواملتطلباات املادياة  (،Moodleابجلامعة )نظاام 
إلنرتنااات، ودراساااة كافاااة للتعامااال ماااع هاااةه البيئاااة، والالزماااة إلنتااااإ اكتاااوى الرقماااي، ابإلضاااافة لتحدياااد السااارعة املناسااابة لالتصاااال اب

إمكانياااات بيئاااة التااادريب اإللكرتونياااة، مااان حياااث نوعياااة امللفاااات الااايت ميكااان اساااتخدامها، وأدوات التفاعااال املتااازامن وغاااري املتااازامن، 
 وأدوات التواصل مع املتدربني.

 مريل: التصمةم: ندتضم  اخلطوات التالة:: –اثظةاً 
املتمثال يف تنمياة مهاارات اساتخدام نظاام إدارة  البحث امن خالل اهلدف الرئيس هلة دري ي:حتديد األهداف اإلجرائة: للربانم  الت -1

لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء، ويف ضوء ما مت التوصل إليه مان مهاارات قاام الباحاث  Moodleالتعلم اإللكرتوين 
 Bloomيلهااا وتصاانيفها وفقاااً لتصاانيف بلااوم بصااياغة األهااداف اإلجرائيااة الساالوكية للااربانمج التاادرييب عاان بُعااد، حيااث مت حتل

 –لألهداف املعرفية يف مساتواي ا الثالثاة األوىل )التاةكر، الفهام، والتطبياق(. كماا مت ضابة قائماة األهاداف السالوكية )معرفياة 
ديل يف مهارية( للتأكد من سالمتها من الناحية العلمية وأسلوب تنظيمها، حيث مت عرضاها علاى جمموعاة مان اككماني والتعا

 ضوء ما ذكره اككمني من تعديل أو إضافة.
)الساالوكية(  روعااي عناد تصاميم عناصاار  تاوى الااربانمج أ  يكاو  إنعكاسااً لألهااداف اإلجرائياةدصممةم عنارمر اوتمموى التمدري ي:  -2

نية املعلومات، واملناهج املراد حتقيقها. وقد مت عرض الربانمج التدرييب على جمموعة من اككمني يف جمال تكنولوجيا التعليم وتق
وارق التدريس، وبارامج التادريب؛ والاب مانهم إباداء رأيهام حاول مادى  ارتبااي اكتاوى ابألهاداف، وكفاياة اكتاوى لتحقياق 

. وبعااد عماال التعااديالت البحااثتلااك األهااداف، والصااحة العلميااة للمحتااوى ووضااوحه، ومناساابة اكتااوى خلصااائص جمموعااة 
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وقااد مار إعااداد قائماة املهااارات  ،Moodle ببنااء املهااارات الالزماة السااتخدام نظاام إدارة الااتعلم اإللكارتوين كماا قاام الباحااث
 بعدد من اخلطوات وهي كالتاد 

 مصادر بناء قائمة املهارات  -أ 
 .        البحثاالاالن على األدبيات والبحوث والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضون  -
 ال تقنيات التعليم والتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد. آراء املختصني يف جم -
صياغة قائمة املهارات األساسية اليت تب أ  ميتلكها عضو هيئة التدريس ليتمكن من استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  -ب

Moodle( الواجبات مع التعامل مهارات املقرر، إدارة مهارات، النظام إىل للوصول خاصة مهارات، واليت متثلت يف ،
 (.الطالب متابعة مهارات، التفاعلية التواصل أدوات استخدام مهارات، وإدار ا االختبارات إنشاء مهارات

 صور ا استنباي جمموعة من املهارات الفرعية من قائمة املهارات الرئيسة السابقة، حيث توصل الباحث إىل قائمة تضمنت يف -إ
 مهارة  (70)األولية 

صدق قائمة املهارات  للتحقق من صدق قائمة املهارات مت عرضها يف صور ا األولية على جمموعة من اككمني يف تقنيات  -د 
التعليم والتعلم اإللكرتوين؛ وذلك ملراجعتها وإجاز ا، فاقرتحوا بعضًا من التعديالت، وإعادة صياغة بع  املهارات، وقد مت 

 ا اككمو ، لتصل القائمة إىل شكلها النهائي.إجراء التعديالت اليت أشار إليه
ة صاااااحلة الصااااورة النهائيااااة لقائمااااة املهااااارات  بعااااد االنتهاااااء ماااان ضاااابة قائمااااة املهااااارات، أصاااابحت القائمااااة يف صااااور ا النهائياااا -هااااا

 .(58)لالستخدام ومتضمنة 
لااتعلم املتاحااة داخاال نظااام إدارة الااتعلم املعتمااد حتلياال خصااائص البيئااة التدريبيااة اإللكرتونيااة  والاايت تتضاامن حتلياال كافااة أدوات ا -5 

الايت  تاجهاا املادرب واملتادرب  Software، واملتطلباات غاري املادياة Hardwareواملتطلباات املادياة  (،Moodleابجلامعة )نظاام 
إلنرتنااات، ودراساااة كافاااة للتعامااال ماااع هاااةه البيئاااة، والالزماااة إلنتااااإ اكتاااوى الرقماااي، ابإلضاااافة لتحدياااد السااارعة املناسااابة لالتصاااال اب

إمكانياااات بيئاااة التااادريب اإللكرتونياااة، مااان حياااث نوعياااة امللفاااات الااايت ميكااان اساااتخدامها، وأدوات التفاعااال املتااازامن وغاااري املتااازامن، 
 وأدوات التواصل مع املتدربني.

 مريل: التصمةم: ندتضم  اخلطوات التالة:: –اثظةاً 
املتمثال يف تنمياة مهاارات اساتخدام نظاام إدارة  البحث امن خالل اهلدف الرئيس هلة دري ي:حتديد األهداف اإلجرائة: للربانم  الت -1

لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء، ويف ضوء ما مت التوصل إليه مان مهاارات قاام الباحاث  Moodleالتعلم اإللكرتوين 
 Bloomيلهااا وتصاانيفها وفقاااً لتصاانيف بلااوم بصااياغة األهااداف اإلجرائيااة الساالوكية للااربانمج التاادرييب عاان بُعااد، حيااث مت حتل

 –لألهداف املعرفية يف مساتواي ا الثالثاة األوىل )التاةكر، الفهام، والتطبياق(. كماا مت ضابة قائماة األهاداف السالوكية )معرفياة 
ديل يف مهارية( للتأكد من سالمتها من الناحية العلمية وأسلوب تنظيمها، حيث مت عرضاها علاى جمموعاة مان اككماني والتعا

 ضوء ما ذكره اككمني من تعديل أو إضافة.
)الساالوكية(  روعااي عناد تصاميم عناصاار  تاوى الااربانمج أ  يكاو  إنعكاسااً لألهااداف اإلجرائياةدصممةم عنارمر اوتمموى التمدري ي:  -2

نية املعلومات، واملناهج املراد حتقيقها. وقد مت عرض الربانمج التدرييب على جمموعة من اككمني يف جمال تكنولوجيا التعليم وتق
وارق التدريس، وبارامج التادريب؛ والاب مانهم إباداء رأيهام حاول مادى  ارتبااي اكتاوى ابألهاداف، وكفاياة اكتاوى لتحقياق 

. وبعااد عماال التعااديالت البحااثتلااك األهااداف، والصااحة العلميااة للمحتااوى ووضااوحه، ومناساابة اكتااوى خلصااائص جمموعااة 
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( يكاو  قاد االسرتاتيجياتكمني املتمثلة يف )إضافة وتعديل بع  موضوعات اكتوى، وإضافة بع  الالزمة يف ضوء آراء اك
 حتقق صدق  توى الربانمج.

مت حتديااد املهاام واألنشاطة والتاادريبات اإللكرتونياة يف كاال جازء ماان أجازاء الااربانمج التادرييب، واملطلااوب  دصممةم أظشممط: التمدريب: -3
كانات هاةه   . ساواءً Moodleالتادريب اإللكرتونياة القائماة علاى نظاام إدارة الاتعلم اإللكارتوين  إجنازها من املتدربني ضمن بيئة

و مع املدرب. وقد مت تصميمها يف ضوء األهاداف اإلجرائياة "السالوكية" املاراد أاألنشطة متعلقة ابلتفاعل مع بعضهم البع ، 
 حتقيقها.

 افه املوضوعة مسبقاً فقد متثلت األدوات يف التاد ملعرفة مدى حتقيق الربانمج ألهددصمةم أانات القةاس:  -4
 البعدي(. –االختبار التحصيلي املعريف )القبلي  -
 البعدي(. –) القبلي  بطاقة مالحظة األداء. -

 ابلتفصيل يف اجلزء اخلاص  دوات البحث. األداتني هاتنيوسوف يتناول الباحث 
وساائة املتعاددة الايت سابق حتديادها واختيارهاا يف مرحلاة التصاميم، علاى ملفاات اليف هاةه املرحلاة مت احلصاول مريلم: اإلظتما :  -اثلثاً 

واليت تعمل على إيفرة دافعية املتدربني ابستخدام تتلاف الوساائة املتعاددة داخال الاربانمج التادرييب، حياث اساتعا  الباحاث بابع  
والفيااااديوهات اجلاااااهزة ماااان علااااى  الصااااور الثابتااااة، لقطااااات شاشااااة واسااااتخدامها للتعبااااري عاااان املوضااااون لتحقيااااق األهااااداف املرجااااوة،

YouTube،  ومت إنتاااإ بعاا  الوسااائة املتعااددة غااري املتااوفرة، والاايت توضااح خطااوات أداء املهااارات الالزمااة السااتخدام نظااام إدارة
  . Moodle  التعلم اإللكرتوين

، وذلاك مان خاالل تساجيل أفاراد عيناة بحاثاليف هةه املرحلة قام الباحث بتنفية الربانمج التدرييب علاى عيناة مريل: التنتفةذ:  -رابداً 
والااةي ميكاان الوصااول إليااه ماان خااالل موقااع اجلامعااة  ، Moodleيف الااربانمج التاادرييب علااى نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين البحااث

 الوصول إىل النظام من خالل األجهزة النقالة الةكية يف أي وقت ويف أي مكا  . البحثاإللكرتوين، وميكن ألفراد عينة 
لتقااومي الااربانمج التاادرييب ومعرفااة ماادى حتقااق أهدافااه مت االسااتعانة بنااوعني ماان أنااوان التقااومي، التقااومي البنااائي  :مريلمم: التقمموم - خامسمماً 

. وأمااا هم وتعااديل املسااار أثناااء تاادريبهموتااوجيه البحااث عينااةوالتقااومي النهااائي. فأمااا التقااومي البنااائي فيااتم ماان خااالل سااؤال املتاادربني 
، البحااثمت حتلياال نتااائج  ،()قبلياااً وبعاادايً  البحااث أداو، وتطبيااق البحااثالتاادرييب علااى عينااة لنهااائي فبعااد تطبيااق الااربانمج مي االتقااو 

 .Moodleوحتديد مدى فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين 
 :البحثأانات  -5

  كما يلي   مرت هبا عملية إعدادها، وميكن تلخيص اخلطوات اليتأداتني عتمد الباحثواختبار فروضه، ا البحثلتحقيق أهداف 
 أناًل: لعداا نبناء االختبار التحصةلي:

، وعلاى ضاوء اكتاوى البحاثيف هةه اخلطوة مت بناء االختبار التحصيلي على ضوء األهداف السلوكية املتوقعة من أفراد عينة 
ختبااار يف صااورته ، وتكااو  االاملوضاوعي ماان نااون اختيااار مان متعااددمااد الباحاث علااى نااون االختبااار العلماي للااربانمج التاادرييب، واعت

 فقرة. وقد اتبع الباحث اخلطوات التالية يف بناء االختبار التحصيلي  (35)األولية من 
(، املاارتبة مبهااارات وبعاادايً  –)قبلياااً  البحااثحتديااد هاادف االختبااار  يهاادف االختبااار إىل قياااس التحصاايل املعااريف لاادى عينااة  -

 ؛، وقااد اقتصاار االختبااار علااى قياااس ثااالث مسااتوايت فقااة للجانااب املعااريفMoodleاسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين 
 . البحثوفقاً لتصنيف بلوم ومعاجلة النتائج إحصائياً لقياس مدى التغري لدى أفراد عينة 

يث تكو  مراعية للدقة العلمياة واللغوياة، و اددة وواضاحة وخالياة مان صياغة فقرات االختبار  متت صياغة أسئلة االختبار حب -
 الغموض، وممثلة للمحتوى واألهداف املرجو قياسها.

 وضع تعليمات االختبار  بعد صياغة بنود االختبار وضعت تعليمات االختبار، لتوضح اريقة تسجيل اإلجابة ومكاهنا. -
يقاايس مااا وضااع لقياسااه، ولقااد حتقااق الباحااث ماان صاادق االختبااار عاان اريااق  صاادق االختبااار  يعااد االختبااار صااادقاً إذا كااا  -

عارض االختباار يف صاورته األولياة علااى جمموعاة مان اككماني املتخصصاني يف تكنولوجيااا التعلايم واارق التادريس، حياث قاااموا 
الباحاث بعا  التعاديالت  إببداء آرائهم ومالحظا م حول مناسبة فقرات االختبار، وصاالحية االختباار للتطبياق. وقاد أجارى

 فقرة. (30)ر التحصيلي يف صورته النهائية مكوانً من ك أصبح االختبااليت اتفق اككمو  عليها، وبةل
ماان أعضاااء هيئااة التاادريس، ومت حساااب معاماال  (15)ثبااات االختبااار  مت تطبيااق االختبااار علااى عينااة اسااتطالعية مكونااة ماان  -

وهاو معامال يادل علاى أ  االختباار يفبات إىل  ،(0,87 )أ  معامال االرتبااي لالختباار  الثبات بطريقاة التجزئاة النصافية، وتباني
 حد كبري.

لكااال فقااارة مااان فقااارات االختباااار التحصااايلي،  ختباااار  مت حسااااب معاااامالت الساااهولةلال والصاااعوبةحسااااب معامااال الساااهولة  -
 ث سهولتها.وبةلك وصفت مجيع األسئلة  هنا مناسبة من حي ،(0.90 – 0.25)وتراوحت ما بني 

 وهي معامالت متييز مقبولة. (0.40 - 0.22) حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار، وقد تراوحت بني  -
 حتديد زمن االختبار  مت حساب زمن أتدية االختبار من خالل املعادلة التالية  -
 زمن أول ممتحن+ زمن آخر ممتحنزمن االختبار=  -

                  2 
 : Moodle اً: لعداا نبناء بطاق: املاليا: ملاارات اتتخدام ظاام لاار  التدلم اإللكورن ياثظة

 ؛لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء Moodle مت إعداد بطاقة مالحظة مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين
 للخطوات التالية   بعد االاالن على عدد من الدراسات اليت اهتمت هبةا اجملال، وفقاً 

 اهلدف م  بطاق: املاليا::     -1
 ا. اكااددة يف هااةMoodleاملتاادربني( يف مهااارات اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين )قياااس أداء أعضاااء هيئااة التاادريس 

 .البحث
 مصاار بناء متفراات بطاق: املاليا:: -2

التوصل إليها مسبقاً؛ لةا فقد مت بناء مفردات البطاقة وفق مفردات  أُعتمد يف بناء بطاقة املالحظة على قائمة املهارات اليت مت
 القائمة وعناصرها.

 نرف بطاق: املاليا:: -3
بعد حتديد املهارات املرد مالحظتها يف ضاوء قائماة املهاارات متات صاياغتها يف صاورة إجرائياة أدائياة واضاحة قابلاة للمالحظاة 

 مهارات الضوابة التالية والقياس، وقد روعي عند الصياغة اإلجرائية لل
 صياغة األداء صياغة إجرائية قابلة للمالحظة والقياس. -
 بداية العبارة بفعل سلوكي يف زمن املضارن. -
 أ  تقيس كل عبارة سلوكاً  دداً وواضحاً.  -
 أ  تكو  األدوات الفرعية توصيفاً للمهارات األدائية الرئيسة. -



فاعلية برنامج تدريبي عن ُبعد يف تنمية مهارات   ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 13المجلد )13(  العـدد )2( 12

عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سدحان

يث تكو  مراعية للدقة العلمياة واللغوياة، و اددة وواضاحة وخالياة مان صياغة فقرات االختبار  متت صياغة أسئلة االختبار حب -
 الغموض، وممثلة للمحتوى واألهداف املرجو قياسها.

 وضع تعليمات االختبار  بعد صياغة بنود االختبار وضعت تعليمات االختبار، لتوضح اريقة تسجيل اإلجابة ومكاهنا. -
يقاايس مااا وضااع لقياسااه، ولقااد حتقااق الباحااث ماان صاادق االختبااار عاان اريااق  صاادق االختبااار  يعااد االختبااار صااادقاً إذا كااا  -

عارض االختباار يف صاورته األولياة علااى جمموعاة مان اككماني املتخصصاني يف تكنولوجيااا التعلايم واارق التادريس، حياث قاااموا 
الباحاث بعا  التعاديالت  إببداء آرائهم ومالحظا م حول مناسبة فقرات االختبار، وصاالحية االختباار للتطبياق. وقاد أجارى

 فقرة. (30)ر التحصيلي يف صورته النهائية مكوانً من ك أصبح االختبااليت اتفق اككمو  عليها، وبةل
ماان أعضاااء هيئااة التاادريس، ومت حساااب معاماال  (15)ثبااات االختبااار  مت تطبيااق االختبااار علااى عينااة اسااتطالعية مكونااة ماان  -

وهاو معامال يادل علاى أ  االختباار يفبات إىل  ،(0,87 )أ  معامال االرتبااي لالختباار  الثبات بطريقاة التجزئاة النصافية، وتباني
 حد كبري.

لكااال فقااارة مااان فقااارات االختباااار التحصااايلي،  ختباااار  مت حسااااب معاااامالت الساااهولةلال والصاااعوبةحسااااب معامااال الساااهولة  -
 ث سهولتها.وبةلك وصفت مجيع األسئلة  هنا مناسبة من حي ،(0.90 – 0.25)وتراوحت ما بني 

 وهي معامالت متييز مقبولة. (0.40 - 0.22) حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار، وقد تراوحت بني  -
 حتديد زمن االختبار  مت حساب زمن أتدية االختبار من خالل املعادلة التالية  -
 زمن أول ممتحن+ زمن آخر ممتحنزمن االختبار=  -

                  2 
 : Moodle اً: لعداا نبناء بطاق: املاليا: ملاارات اتتخدام ظاام لاار  التدلم اإللكورن ياثظة

 ؛لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء Moodle مت إعداد بطاقة مالحظة مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين
 للخطوات التالية   بعد االاالن على عدد من الدراسات اليت اهتمت هبةا اجملال، وفقاً 

 اهلدف م  بطاق: املاليا::     -1
 ا. اكااددة يف هااةMoodleاملتاادربني( يف مهااارات اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين )قياااس أداء أعضاااء هيئااة التاادريس 

 .البحث
 مصاار بناء متفراات بطاق: املاليا:: -2

التوصل إليها مسبقاً؛ لةا فقد مت بناء مفردات البطاقة وفق مفردات  أُعتمد يف بناء بطاقة املالحظة على قائمة املهارات اليت مت
 القائمة وعناصرها.

 نرف بطاق: املاليا:: -3
بعد حتديد املهارات املرد مالحظتها يف ضاوء قائماة املهاارات متات صاياغتها يف صاورة إجرائياة أدائياة واضاحة قابلاة للمالحظاة 

 مهارات الضوابة التالية والقياس، وقد روعي عند الصياغة اإلجرائية لل
 صياغة األداء صياغة إجرائية قابلة للمالحظة والقياس. -
 بداية العبارة بفعل سلوكي يف زمن املضارن. -
 أ  تقيس كل عبارة سلوكاً  دداً وواضحاً.  -
 أ  تكو  األدوات الفرعية توصيفاً للمهارات األدائية الرئيسة. -



فاعلية برنامج تدريبي عن ُبعد يف تنمية مهارات   ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 15المجلد )13(  العـدد )2( 14

عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سدحان

 ااء كما يلي:أربع مستوايت م  األالتقدير الكمي لبطاق: املاليا:: مت حتديد  -4
 تااؤد(مل  –ضااعيف  –جيااد  – )ممتااازمت وضااع مقياااس رابعااي متاادرإ لقياااس مسااتوى أداء املهااارات وهااةا املقياااس املتاادرإ هااو 

 ، صفر( على الرتتيب.1، 2، 3)ويقابله الدرجات 
 خالل: ردق نثبات بطاق: املاليا:: قام البايث ابلتأكد م  ردق نثبات بطاق: املاليا: م  -5

مت عرضها على عدد من اككمني إلبداء آرائهم حول مدى مالئمة البطاقة ملا وضعت ألجلاه،  أواًل  صدق بطاقة املالحظة 
بنااداً يف  (58)حيااث بلااه عاادد بنودهااا اككمني.وماادى وضااوء صااياغتها وتعااديل مااا يرونااه مناسااباً، ومت إجااراء التعااديالت وفااق آراء 

 صور ا النهائية.
اص ببطاقااة املالحظااني حلساااب معاماال الثبااات اخلاابااات بطاقااة املالحظااة  قااام الباحااث ابسااتخدام اريقااة االتفاااق بااني يفنياااً  ث

ماان أعضاااء هيئااة التاادريس، ماان خااالل مالحظااني، وقااد مت حساااب ثبااات  (15)املالحظااة، حيااث قااام الباحااث بتطبيااق األداة علااى 
  Cooper كوبراملالحظني حسب معادلة  

 x 100عدد مرات االتفاق          نسبة االتفاق =   
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف                      

 وهةا يدل على ارتفان ثبات بطاقة املالحظة.      (  %92)  وقد بله معامل االتفاق

 نتائج البحث وتفسريها:

 لإلجاب: على السؤال األنل م  أتئل: البحث نالذي ظصه:
 املراا لكساهبا ألعضاء هةئ: التدريس جبامد: شقراء؟ Moodleالالزم: التتخدام ظاام لاار  التدلم اإللكورن ي ما املاارات  -1

الباحااث إىل األدب الرتبااوي، والدراسااات السااابقة، مت اشااتقاق قائمااة مبهااارات اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم  ماان خااالل رجااون
ئااة التاادريس جبامعااة شااقراء، ومت التأكااد ماان صاادقها عاان اريااق عرضااها علااى ، الااالزم توافرهااا لاادى أعضاااء هيMoodleاإللكاارتوين 

جمموعة من اككمني املختصني يف تكنولوجيا التعليم، واملناهج وارق التدريس، ويف ضوء آرائهم ومقرتحا م، مت التوصل إىل الصورة 
جماااالت رئيسااة ( 6)، واشااتملت القائمااة علااى Moodleالنهائيااة لقائمااة املهااارات الالزمااة السااتخدام نظااام إدارة الااتعلم اإللكاارتوين 

وباةلك متات اإلجاباة علاى الساؤال األول مهارة فرعية.  وقد مت توضيح ذلك يف اجلزء اخلاص إبجراءات الدراساة.  (58) يتفرن منها
 من أسئلة البحث.

 نلإلجاب: على السؤال الثا ي م  أتئل: البحث نالذي ظصه:
لمدى أعضماء هةئم: التمدريس  Moodle  التمدري ي عم  بعدمد لتنمةم: مامارات اتمتخدام ظامام لاار  المتدلم اإللكمورن ي ما التصور املقمور  للمربانم -2

 جبامد: شقراء ؟

قااام الباحااث إبعااداد باارانمج تاادرييب مقاارتء يهاادف إىل تنميااة اجلوانااب املعرفيااة واألدائيااة ملهااارات اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم 
هيئاااة التااادريس جبامعاااة شاااقراء، حياااث مت بنااااء الاااربانمج وفاااق النماااوذإ العاااام لتصاااميم التعلااايم  لااادى أعضااااء Moodleاإللكااارتوين 

(ADDIE)،  .وبةلك متت اإلجابة على السؤال الثاين من أسئلة البحث.وقد مت توضيح ذلك يف اجلزء اخلاص إبجراءات الدراسة 
 نلإلجاب: على السؤال الثالث م  أتئل: البحث نالذي ظصه:

أعضمماء هةئمم:  لممدى Moodle ي دنمةمم: ااواظممب املدرفةمم: ملاممارات اتممتخدام ظاممام لاار  الممتدلم اإللكممورن ي  عمم  بعدممد الممربانم  التممدري ي فاعلةمم: ممما 
 ؟التدريس جبامد: شقراء

 داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى توجاااد فاااروق ذات داللاااةالفااارض الصااافري" ال  صاااحة الساااؤال مت اختباااار لإلجاباااة علاااى هاااةا
(α≤0.05)  ساااطي درجاااات أفاااراد جمموعاااة البحاااث يف التطبيقاااني القبلاااي والبعااادي يف اختباااار التحصااايل للجاناااب املعاااريفباااني متو ."

تخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مرتابطتني، وذلك للتعرف على داللة الفروق بني وللتحقق من صحة الفرض مت اس
 يوضااح التاااد 1))الختبااار التحصاايل للجانااب املعااريف. واجلاادول رقاام متوسااطي درجااات التطبيااق القبلااي ودرجااات التطبيااق البعاادي 

  ائج اليت مت التوصل إليهاالنت
 (1جدول رقم )

 ومتوسة التطبيق البعدي الختبار التحصيل للجانب املعريف اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسة التطبيق القبلي
 التدلةق ستوى الدالل:م قةم: ت االحنراف املدةاري املتوتط احلسايب* القةاس
 17,38 53,75  قبلي

  0,01دالة عند مستوى  0.000 4,10
 11,92 68,89 بعدي

 درجة 100 * مت حتويل املتوسة ليصبح من 

(، ممااا يشااري إىل وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااني 0,01) ( أ  قيمااة )ت( دالااة عنااد مسااتوى1يتضاح ماان اجلاادول رقاام )
 ومتوسة التطبيق البعدي الختبار التحصيل للجانب املعريف، وكانت تلك الفروق لصاحل التطبيق البعدي.متوسة التطبيق القبلي 

وللتحقق من فاعلية املعاجلة )استخدام الربانمج التدرييب( ابلنسبة لتنمياة بعا  اجلواناب املعرفياة ملهاارات اساتخدام نظاام إدارة 
وهاى  (،1,48، وبلغات نسابة الكساب املعادل ) Blackالكسب املعدل لبالك ، مت استخدام معادلة  Moodleالتعلم اإللكرتوين 

عاان بُعااد يف تنميااة اجلوانااب املعرفيااة  فاعليااة الااربانمج التاادرييب( الااةي حاادده بااالك، ممااا يشااري إىل 1,20ماان احلااد الفاصاال ) أعلااى
يااتم وبااةلك  (.التاادريس جبامعاة شااقراء أعضاااء هيئااةعينااة البحاث ) لاادى Moodleملهاارات اسااتخدام نظااام إدارة الاتعلم اإللكاارتوين 

بني متوساطي درجاات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة الالةي ينص على  " األول الفرض رف 
 دراسااةوتتفااق هااةه النتيجااة مااع نتااائج  ".أفااراد جمموعااة البحااث يف التطبيقااني القبلااي والبعاادي يف اختبااار التحصاايل للجانااب املعااريف

أفراد جمموعة ، واليت أشارت إىل فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية اجلانب املعريف لدى 2014)، ودراسة سليما  )(2019) حيليالر 
فاعلياة بارامج التادريب اإللكارتوين يف حتقياق الايت أوضاحت 2015) ق كةلك مع نتائج دراسة الشايع واحليادري )، كما تتفالبحث

 التنمية املهنية.
 ى السؤال الرابع م  أتئل: البحث نالذي ظصه:نلإلجاب: عل

أعضمماء هةئمم:  لممدى Moodle ي دنمةمم: ااواظممب األاائةمم: ملاممارات اتممتخدام ظاممام لاار  الممتدلم اإللكممورن ي  عمم  بعدممد فاعلةمم: الممربانم  التممدري ي ممما
 ؟التدريس جبامد: شقراء

 داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ذات داللاااة توجاااد فاااروق اللإلجاباااة علاااى هاااةا الساااؤال مت اختباااار صاااحة الفااارض الصااافري" 
(α≤0.05)  بني متوسطي درجات أفراد جمموعة البحث يف التطبيقني القبلاي والبعادي يف بطاقاة مالحظاة األداء ملهاارات اساتخدام

". وللتحقاااق مااان صاااحة الفااارض مت اساااتخدام اختباااار )ت( لداللاااة الفاااروق باااني جمماااوعتني Moodleالاااتعلم اإللكااارتوين  إدارةنظاااام 
رتابطتااني، وذلااك للتعاارف علااى داللااة الفااروق بااني متوسااطي درجااات التطبيااق القبلااي ودرجااات التطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة م

 ( التاد يبني النتائج اليت مت التوصل إليها  2مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين. واجلدول رقم )
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أعضمماء هةئمم:  لممدى Moodle ي دنمةمم: ااواظممب املدرفةمم: ملاممارات اتممتخدام ظاممام لاار  الممتدلم اإللكممورن ي  عمم  بعدممد الممربانم  التممدري ي فاعلةمم: ممما 
 ؟التدريس جبامد: شقراء

 داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى توجاااد فاااروق ذات داللاااةالفااارض الصااافري" ال  صاااحة الساااؤال مت اختباااار لإلجاباااة علاااى هاااةا
(α≤0.05)  ساااطي درجاااات أفاااراد جمموعاااة البحاااث يف التطبيقاااني القبلاااي والبعااادي يف اختباااار التحصااايل للجاناااب املعاااريفباااني متو ."

تخدام اختبار )ت( لداللة الفروق بني جمموعتني مرتابطتني، وذلك للتعرف على داللة الفروق بني وللتحقق من صحة الفرض مت اس
 يوضااح التاااد 1))الختبااار التحصاايل للجانااب املعااريف. واجلاادول رقاام متوسااطي درجااات التطبيااق القبلااي ودرجااات التطبيااق البعاادي 

  ائج اليت مت التوصل إليهاالنت
 (1جدول رقم )

 ومتوسة التطبيق البعدي الختبار التحصيل للجانب املعريف اختبار )ت( لداللة الفروق بني متوسة التطبيق القبلي
 التدلةق ستوى الدالل:م قةم: ت االحنراف املدةاري املتوتط احلسايب* القةاس
 17,38 53,75  قبلي

  0,01دالة عند مستوى  0.000 4,10
 11,92 68,89 بعدي

 درجة 100 * مت حتويل املتوسة ليصبح من 

(، ممااا يشااري إىل وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااني 0,01) ( أ  قيمااة )ت( دالااة عنااد مسااتوى1يتضاح ماان اجلاادول رقاام )
 ومتوسة التطبيق البعدي الختبار التحصيل للجانب املعريف، وكانت تلك الفروق لصاحل التطبيق البعدي.متوسة التطبيق القبلي 

وللتحقق من فاعلية املعاجلة )استخدام الربانمج التدرييب( ابلنسبة لتنمياة بعا  اجلواناب املعرفياة ملهاارات اساتخدام نظاام إدارة 
وهاى  (،1,48، وبلغات نسابة الكساب املعادل ) Blackالكسب املعدل لبالك ، مت استخدام معادلة  Moodleالتعلم اإللكرتوين 

عاان بُعااد يف تنميااة اجلوانااب املعرفيااة  فاعليااة الااربانمج التاادرييب( الااةي حاادده بااالك، ممااا يشااري إىل 1,20ماان احلااد الفاصاال ) أعلااى
يااتم وبااةلك  (.التاادريس جبامعاة شااقراء أعضاااء هيئااةعينااة البحاث ) لاادى Moodleملهاارات اسااتخدام نظااام إدارة الاتعلم اإللكاارتوين 

بني متوساطي درجاات ( α≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات داللة الالةي ينص على  " األول الفرض رف 
 دراسااةوتتفااق هااةه النتيجااة مااع نتااائج  ".أفااراد جمموعااة البحااث يف التطبيقااني القبلااي والبعاادي يف اختبااار التحصاايل للجانااب املعااريف

أفراد جمموعة ، واليت أشارت إىل فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية اجلانب املعريف لدى 2014)، ودراسة سليما  )(2019) حيليالر 
فاعلياة بارامج التادريب اإللكارتوين يف حتقياق الايت أوضاحت 2015) ق كةلك مع نتائج دراسة الشايع واحليادري )، كما تتفالبحث

 التنمية املهنية.
 ى السؤال الرابع م  أتئل: البحث نالذي ظصه:نلإلجاب: عل

أعضمماء هةئمم:  لممدى Moodle ي دنمةمم: ااواظممب األاائةمم: ملاممارات اتممتخدام ظاممام لاار  الممتدلم اإللكممورن ي  عمم  بعدممد فاعلةمم: الممربانم  التممدري ي ممما
 ؟التدريس جبامد: شقراء

 داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ذات داللاااة توجاااد فاااروق اللإلجاباااة علاااى هاااةا الساااؤال مت اختباااار صاااحة الفااارض الصااافري" 
(α≤0.05)  بني متوسطي درجات أفراد جمموعة البحث يف التطبيقني القبلاي والبعادي يف بطاقاة مالحظاة األداء ملهاارات اساتخدام

". وللتحقاااق مااان صاااحة الفااارض مت اساااتخدام اختباااار )ت( لداللاااة الفاااروق باااني جمماااوعتني Moodleالاااتعلم اإللكااارتوين  إدارةنظاااام 
رتابطتااني، وذلااك للتعاارف علااى داللااة الفااروق بااني متوسااطي درجااات التطبيااق القبلااي ودرجااات التطبيااق البعاادي لبطاقااة مالحظااة م

 ( التاد يبني النتائج اليت مت التوصل إليها  2مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين. واجلدول رقم )
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 (2جدول رقم )
 التطبيق البعدي لطاقة مالحظة مهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين وسة التطبيق القبلي ومتوسةاختبار )ت( لداللة الفروق بني مت

 التعليق مستوى الداللة قيمة ت اال راف املعياري املتوسة احلسا * القياس املهارات

 33,02 68,22 قبلي الوصول إىل النظام
 3,38 96,44 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 4,69

 18,78 51,02 قبلي إدارة املقرر
 8,72 91,67 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 12,17

 24,55 54,31 قبلي التعامل مع الواجبات
 5,96 92,64 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 8,49

 19,99 48,57 قبلي إنشاء االختبارات وإدار ا
 5,91 92,78 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 11,39

استخدام أدوات التواصل 
 التفاعلية

 19.35 47,52 قبلي
 5,81 92,82 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 11,27

 29.56 57.59 قبلي متابعة الطالب
 8,81 90.93 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 6,12

 20,22 52,26 قبلي الدرجة الكلية للمهارات
 4,71 92,66 بعدي 0,01دالة عند مستوى  0,000 10,41

 درجة 100 * مت حتويل املتوسة ليصبح من 

يف املهارات  )الوصول إىل النظام، إدارة املقارر، التعامال  (0,01) ( أ  قيم )ت( دالة عند مستوى2يتضح من اجلدول رقم )
تواصل التفاعلية، متابعة الطالب(، وكةلك يف الدرجة الكلية ملهارات مع الواجبات، إنشاء االختبارات وإدار ا، استخدام أدوات ال

استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسة التطبيق القبلي ومتوساة التطبياق 
دام نظام إدارة التعلم اإللكارتوين، وكاةلك يف البعدي للمجموعة التجريبية يف درجات تلك املهارات لبطاقة مالحظة مهارات استخ

 تطبيق البعدي.الدرجة الكلية ملهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، وكانت تلك الفروق لصاحل ال
ارة وللتحقق من فاعلية املعاجلة )استخدام الربانمج التدرييب( ابلنسبة لتنمياة بعا  اجلواناب املعرفياة ملهاارات اساتخدام نظاام إد

نسااااابة الكساااااب املعااااادل لااااابالك  ، وبلغاااااتBlack، مت اساااااتخدام معادلاااااة الكساااااب املعااااادل لااااابالك  Moodleالاااااتعلم اإللكااااارتوين 
Black أكاارب ماان احلااد الفاصاال  وهااي(، 1,25) إدارة الااتعلم اإللكاارتوين للدرجااة الكليااة لبطاقااة مالحظااة مهااارات اسااتخدام نظااام

عان بُعاد يف تنمياة اجلواناب األدائياة ملهاارات اساتخدام نظاام إدارة ة الربانمج التدرييب الةي حدده بالك، مما يشري إىل فاعلي (1.20)
 (.أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراءعينة البحث ) لدى ،Moodleاإللكرتوين التعلم 

 وىإحصاائية عناد مسات توجاد فاروق ذات داللاة الالاةي يانص علاى  " الثااين وقباول الفارض الباديل الفارض يتم رف وبةلك 
بااني متوسااطي درجااات أفااراد جمموعااة البحااث يف التطبيقااني القبلااي والبعاادي يف بطاقااة مالحظااة األداء ملهااارات  (α≤0.05) داللااة

 ".Moodleالتعلم اإللكرتوين  إدارةاستخدام نظام 
يف حتساني درجااة ، والاايت أشاارت إىل فاعلياة الاربانمج التاادرييب عان بُعاد (2014)وتتفاق هاةه النتيجاة مااع نتاائج دراساة الساعيد 

والايت أوهارت فاعلياة التادريب اإللكارتوين علاى اساتخدام  (2014)أداء أفراد جمموعة البحث. كما تتفق كةلك مع دراساة ساليما  
 نظام إدارة التعلم اإللكرتوين يف تنمية األداء العملي ملهارات التعلم اإللكرتوين الالزمة الستخدامه.

الساابقة للسااؤالني الثالاث والرابااع ميكان القاول أ  الااربانمج التادرييب عان بُعااد قاد حقااق ومان هناا يتضااح أناه مان خااالل النتاائج 
، وميكن أ  تعزى Moodleيف تنمية اجلانبني املعريف واألدائي ملهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  أهدافه، وله أثر إتا 

 النتائج إىل اآلو 
، أدى إىل إعاااداد بااارانمج تااادرييب (ADDIE) ضاااوء النماااوذإ العاااام للتصاااميم التعليماااي تصاااميم الاااربانمج التااادرييب عااان بُعاااد يف -1

مناسب لتحقياق األهاداف التعليمياة، ولطبيعاة اكتاوى التادرييب، حياث روعاي فياه خصاائص املتادربني، وساعى لتلبياة حاجاا م 
 . التدريبية

 هو مطلوب منهم بعد االنتهاء من الربانمج التدرييب.معرفة املتدربني ألهداف الربانمج ووضوحها؛ مما جعلهم مهتمني مبا  -2
عاان بُعااد ماان خااالل قاعااة التاادريب االفرتاضااية ساااعد علااى عاارض اكتااوى التاادرييب للمتاادربني بطريقااة  تقاادمي الااربانمج التاادرييب -3

 متزامنة؛ يتالزم فيها الصوت والصورة ، مما انعكس على أتثري وفاعلية الربانمج التدريي.
لصوت، والفيديو، تنون أساليب التدريب الةي مت تقدميها للمتدربني حيث استخدمت ملفات ايف الربانمج، و جودة اكتوى  -4

 ، مما ساعد على نقل املعرفة للمتدربني.واحلوار وأسلوب املناقشة
ة دافعيتهم عمل على زايد Moodleنظام إدارة التعلم اإللكرتوين رغبة املتدربني من أعضاء هيئة التدريس يف معرفة أدوات  -5

 .النظاملتحصيل اجلوانب املعرفية واألدائية ملهارات استخدام 
مما ميكنهم على االاالن على موضوعات الربانمج يف للحقيبة التدريبية،  إمكانية وصول املتدربني يف أي وقت وأي مكا  -6

 الوقت واملكا  الةي يناسبهم تبعاً لظروفهم الشخصية.

 التوصيات: 

  يوصي الباحث مبا يلي  يف ضوء نتائج البحث
تطااوير باارامج التاادريب مبااا يتناسااب مااع متغااريات العصاار احلااديث، وتوويااف الفصااول االفرتاضااية التفاعليااة يف تقاادمي الاادورات  -

 أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم. التطويرية لرفع كفاءة
 لتدريب عن بُعد. تدريب أعضاء هيئة التدريس، والكوادر التدريبية يف جامعة شقراء على كيفية ا -
توفري التدريب الكايف أثناء اخلدمة ألعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم، لزايدة االستفادة من املستحديفت التكنولوجية خلدمة  -

 العملية التعليمية؛ وتشجيعهم على ذلك.
 قد اليت األعطال فنية الداعمة ملواجهةتوفري البنية التحتية املناسبة الستخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، مع توفري الكوادر ال -

 .النظام على تطرأ
 إعداد أدلة ملهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، لتعميمها على أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات ابجلامعة.  -

 املقرتحات:
 إجراء دراسة مماثلة تتناول فئة مستهدفة أخرى كالطالب والطالبات.  -
 ية التدريب عن بُعد يف تنمية مهارات استخدام أنظمة أخرى إلدارة التعلم اإللكرتوين.دراسة فعال -
 اتاه أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية  و أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين.  -
 كرتوين.التحدايت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية يف استخدام أنظمة إدارة التعلم اإلل -
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الساابقة للسااؤالني الثالاث والرابااع ميكان القاول أ  الااربانمج التادرييب عان بُعااد قاد حقااق ومان هناا يتضااح أناه مان خااالل النتاائج 
، وميكن أ  تعزى Moodleيف تنمية اجلانبني املعريف واألدائي ملهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين  أهدافه، وله أثر إتا 

 النتائج إىل اآلو 
، أدى إىل إعاااداد بااارانمج تااادرييب (ADDIE) ضاااوء النماااوذإ العاااام للتصاااميم التعليماااي تصاااميم الاااربانمج التااادرييب عااان بُعاااد يف -1

مناسب لتحقياق األهاداف التعليمياة، ولطبيعاة اكتاوى التادرييب، حياث روعاي فياه خصاائص املتادربني، وساعى لتلبياة حاجاا م 
 . التدريبية

 هو مطلوب منهم بعد االنتهاء من الربانمج التدرييب.معرفة املتدربني ألهداف الربانمج ووضوحها؛ مما جعلهم مهتمني مبا  -2
عاان بُعااد ماان خااالل قاعااة التاادريب االفرتاضااية ساااعد علااى عاارض اكتااوى التاادرييب للمتاادربني بطريقااة  تقاادمي الااربانمج التاادرييب -3

 متزامنة؛ يتالزم فيها الصوت والصورة ، مما انعكس على أتثري وفاعلية الربانمج التدريي.
لصوت، والفيديو، تنون أساليب التدريب الةي مت تقدميها للمتدربني حيث استخدمت ملفات ايف الربانمج، و جودة اكتوى  -4

 ، مما ساعد على نقل املعرفة للمتدربني.واحلوار وأسلوب املناقشة
ة دافعيتهم عمل على زايد Moodleنظام إدارة التعلم اإللكرتوين رغبة املتدربني من أعضاء هيئة التدريس يف معرفة أدوات  -5

 .النظاملتحصيل اجلوانب املعرفية واألدائية ملهارات استخدام 
مما ميكنهم على االاالن على موضوعات الربانمج يف للحقيبة التدريبية،  إمكانية وصول املتدربني يف أي وقت وأي مكا  -6

 الوقت واملكا  الةي يناسبهم تبعاً لظروفهم الشخصية.

 التوصيات: 

  يوصي الباحث مبا يلي  يف ضوء نتائج البحث
تطااوير باارامج التاادريب مبااا يتناسااب مااع متغااريات العصاار احلااديث، وتوويااف الفصااول االفرتاضااية التفاعليااة يف تقاادمي الاادورات  -

 أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم. التطويرية لرفع كفاءة
 لتدريب عن بُعد. تدريب أعضاء هيئة التدريس، والكوادر التدريبية يف جامعة شقراء على كيفية ا -
توفري التدريب الكايف أثناء اخلدمة ألعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم، لزايدة االستفادة من املستحديفت التكنولوجية خلدمة  -

 العملية التعليمية؛ وتشجيعهم على ذلك.
 قد اليت األعطال فنية الداعمة ملواجهةتوفري البنية التحتية املناسبة الستخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، مع توفري الكوادر ال -

 .النظام على تطرأ
 إعداد أدلة ملهارات استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين، لتعميمها على أعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات ابجلامعة.  -

 املقرتحات:
 إجراء دراسة مماثلة تتناول فئة مستهدفة أخرى كالطالب والطالبات.  -
 ية التدريب عن بُعد يف تنمية مهارات استخدام أنظمة أخرى إلدارة التعلم اإللكرتوين.دراسة فعال -
 اتاه أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية  و أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين.  -
 كرتوين.التحدايت اليت تواجه أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية يف استخدام أنظمة إدارة التعلم اإلل -
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 عــة املراجــقائم

 املرجع العربية:
 . التعليم اإللكرتوين من االحرتاف إىل التطبيق واجلودة. مصر  القاهرة  عامل الكتاب.  (2009)إعاعيل، الغريب زاهر  -
 تاب.  (. التعليم اإللكرتوين من االحرتاف إىل التطبيق واجلودة. مصر  القاهرة  عامل الك2009إعاعيل، الغريب زاهر ) -
 من الربة  2020مارس  23. اسرتجع يف Moodle. دليل استعمال املدرسني لنظام إدارة التعليم مفتوء املصدر 2009)إاميزي، مجيل أمحد ) -

https://www.researchgate.net/publication/   . 
(. فعالية برانمج مقرتء يف التعليم اإللكرتوين لتنمية مهارات تصميم االختبارات اإللكرتونية واالتاه  و التقومي 2014)بدوي،  مد عبد اهلادي  -

 .178 - 140(،5) 3اإللكرتوين لدى االب الدراسات العليا. اجمللة الرتبوية الدولية املتخصصة  دار عات للدراسات واألحباث، األرد ، 
. متطلبات تفعيل نظام مقررات مودل اإللكرتونية مبراحل التعليم العام ابململكة العربية السعودية. ورقة مقدمة يف 2009)ايو اجلرف، رميا سعد )م -

 ، الرايض  وزارة الرتبية والتعليم.2009مايو  26 – 24امللتقى األول للتعليم اإللكرتوين. يف الفرتة من 
  -جملة القراءة واملعرفة  جامعة عني مشس  قات استخدام أنظمة التعلم اإللكرتوين يف التعليم العاد.(. معو 2010اجلريوي، عبد اجمليد عبد العزيز ) -

 .33   – 18، 102اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة،  -كلية الرتبية 
فرباير   18العربية السورية، اسرتجع يف(. مقدمة يف التعليم اإللكرتوين. من منشورات اجلامعة االفرتاضية السورية، اجلمهورية 2018خيمي، سامي ) -

 /https://pedia.svuonline.org من الرابة  2020
 .4))3(. مساااتقبل التعلااايم بعاااد جائحاااة كاااوروان  سااايناريوهات استشااارافية. اجمللاااة الدولياااة للبحاااوث يف العلاااوم الرتبوياااة.2020الدهشاااا ، مجاااال علاااي ) -

 http://iafh.net/index.php/IJRES/article/view/225 : من الرابة 2020أغسطس    25اسرتجع يف 
 ، األرد . ، مركز الكتاب األكادميي، عما 1حتديثها وتفعيلها. ي  التدريب يف املؤسسات التعليمية اسرتاتيجيات(. 2015الديب، إبراهيم؛ واحلياد، وليد ) -
بعااا  مهاااارات اساااتخدام الفصاااول االفرتاضاااية ملعلماااي املرحلاااة (. فاعلياااة بااارانمج تااادرييب يف تنمياااة 2019الرحيلاااي، عباااد الااارمحن بااان سااالما  بشااايب  ) -

 .   180  -153، 217اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة،  -كلية الرتبية   -جملة القراءة واملعرفة  جامعة عني مشس  .الثانوية
 .سبة السحابية لدى أعضاء هيئة التدريس(. فاعلية برانمج تدرييب لتنمية مهارات توويف تطبيقات احلو 2018الزين، حنا  بنت أسعد هاشم ) -

    .146 – 107(،  129،)33 جملس النشر العلمي -اجمللة الرتبوية  جامعة الكويت 
      .128 – 118، 187جملة املعرفة  وزارة التعليم، السعودية،  .(. أدوار جديدة للمعلم مع التعليم اإللكرتوين2011زين الدين،  مد ) -
 BLACKBOARD COLLABORAT (. أثر برانمج تدرييب عن بُعد ابستخدام نظام الفصول االفرتاضية2014لرحيم )السعيد، صاحل عبد ا -

 عاااامل الرتبياااة  املؤسساااة العربياااة لالستشاااارات العلمياااة وتنمياااة املاااوارد البشااارية،. يف تنمياااة املهاااارات التدريساااية ملعلماااي االجتماعياااات يف دولاااة الكويااات
45 ،123  137-   .  

التعليم اإللكرتوين وجائزة هيئة األمم املتحدة  دراسة حالة التعليم اإللكرتوين جبامعة امللك سعود. ورقة  (.2011عثما  إبراهيم )فرباير  السلوم، -
م اإللكرتوين ، الرايض، املركز الواين للتعل2011فرباير  24 – 21مقدمة ابملؤمتر الدود الثاين للتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد، يف الفرتة من 

 والتعليم عن بُعد.
التعليمية يف تنمية مهارات تصميم االختبارات  Moodle (. فاعلية استخدام منصة املوصل2020سليما ، صبحي أمحد، وسليما ، موسى ) -

 .  315 - 288، 66 رتبوية والنفسيةمركز البحوث ال -جامعة بغداد جملة البحوث الرتبوية والنفسية  . اإللكرتونية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة وفار
(. فاعليااة التاادريب علااى اسااتخدام نظااام إدارة الااتعلم واكتااوى اإللكاارتوين يف تنميااة الااوعي املعلوماااو ومهااارات الااتعلم 2014سااليما ،  مااد الساايد ) -

  .  190 - 127 ،3كلية الرتبية،   -دراسات تربوية ونفسية  جامعة الزقازيق  جملة .اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة ايبة
(. تقومي تربة امللك خالد يف استخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين البالك بورد. تكنولوجيا 2014سياف، عامر مرتك، القحطاين،  مد عاي  ) -

 . 59  - 1، 24 الرتبية، دراسات وحبوث  اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية، مصر،
 Blackboard (. برانمج تدرييب إلكرتوين مقرتء يف استخدام نظام إدارة التعلم2015 مد، وايرا بنت عبد العزيز احليدري ) الشايع، حصة بنت -

، 16مركز النشر العلمي،  -جملة العلوم الرتبوية والنفسية  جامعة البحرين  .وقياس فاعليته والرضا عنه ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة األمرية نورة
(4، )  372- 402 .    

 ، القاهرة  الدار املصرية.2. معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية. ي 2011)شحاته، حسن، والنجار، زينب ) -
(. مستوى التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة النجاء الوانية من وجهة نظرهم. رسالة ماجستري 2010الشخشري، حال  مود تيسري ) -

 لس، جامعة النجاء.  غري منشورة، انب
(. تطوير بيئة تعلم قائمة على التفاعل اإللكرتوين 2014صبيحى، هبة عوض إبراهيم، أماين  مد عبدالعزيز عوض، و مود عبداملنعم املرسى ) -

اجلمعية املصرية لتكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  ابستخدام الشبكات االجتماعية وأثره يف تنمية مهارات استخدام "املوودل" لدى االب كلية الرتبية.
      . 319 – 293(،2، )24التعليم، 

(. فاعلية التعلم املدمج القائم على نظام إدارة التعلم اإللكرتوين بالكبورد يف تنمية االتاهات  و الفيزايء 2016صوافطة، وليد عبد الكرمي  مود ) -
   . 345 - 295(، 119، )30جملس النشر العلمي، -بوية  جامعة الكويت اجمللة الرت  .لدى البة الكليات الصحية جبامعة امللك سعود

يف اكتساب مهارات التصميم ثالثي األبعاد لدى البة تكنولوجيا التعليم ابجلامعة  Moodle . فاعلية برانمج2009)عاشور،  مد اعاعيل انفع ) -
  اإلسالمية. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة.

، من 2020مارس  4. مسرتجع بتاري  1(. أنظمة إدارة التعليم عن بُعد عرب الشبكات. جملة التعليم اإللكرتوين، 2016عبدالعااي، حسن )  -
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=398  الرابة 

يف التدريس وأثره  "Moodle" تخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين مودل(. فاعلية برانمج مقرتء يف اس2015عبد الوهاب،  مد  مود  مد ) -
كلية الرتبية،   -اجمللة الرتبوية  جامعة سوهاإ   .على اجلانب التحصيلي واملهارى والدافع لإلجناز لدى االب التعليم التجاري بكلية الرتبية بسوهاإ

40 ،51 - 90  . 
 ولوجيا التعليم اإللكرتوين.مكتبة اننسي، دمياي ، مصر.   (. تكن2008عتما ، الشحات، وعوض، أماين) -
جملة العلوم الرتبوية  .(. واقع التعليم اإللكرتوين وحتدايته يف تربة جامعة القدس املفتوحة يف منطقة اخلليل التعليمية2012العسيلي، رجاء زهري خالد ) -

 .  380 -349 (، 1،)13مركز النشر العلمي،  -والنفسية  جامعة البحرين 
 (. التعليم اإللكرتوين  مستحديفت يف النظرية واالسرتاتيجية. عامل الكتب، القاهرة.  2017فارس، جنالء  مد؛ وإعاعيل، عبدالرةف  مد ) -
مؤسسات التعليم (. أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين. ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر مستقبل التعلم اإللكرتوين وحتدايته يف 2011القواعي، عبدالرمحن ) -

 العاد، جامعة فيالدلفيا.
 (. التدريب الرتبوي واألساليب القيادية احلديثة وتطبيقا ا الرتبوية. عما ، دار الشروق، األرد . 2011مقابلة،  مد قاسم ) -
 2020أغسطس  28جع بتاري  وما بعادها آب/أغسطس. مسرت  19 –(. موجز سياساو  التعاليم أثناء جائحة كوفيد 2020هيئة األمم املتحدة )  -

 http://bitly.ws/aeqp .0 ، من الرابة 
، اململكة العربية السعودية، 2020نوفمرب  2 –/ أكتوبر  30(. خالل الفرتة 2020) املؤمتر الدود االفرتاضي ملستقبل التعليم الرقمي يف الوان العر  -

 للمؤمترات واألحباث. شركة إثراء املعرفة
 7 – 4(. التعلم اإللكرتوين والتعلم عن بُعد. املركز الواين للتعلم اإللكرتوين والتعلم عن بُعد ، الرايض، يف الفرت 2013املؤمتر الدود الثالث.) فرباير،  -

 . http://eli.elc.edu.sa/2013/news.html ، من الرابة  2020مارس  25. مسرتجع بتاري  2013فرباير 

 املراجع األجنبية:
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http://iafh.net/index.php/IJRES/article/view/225 

- Al-Garf, R.S. (May 2009). Requirements for Activating the “Moodle” Electronic Courses System at the 
KSA’s General Education Stages (in Arabic). A paper presented at the 1st E-Learning Forum from May 24-
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 ، القاهرة  الدار املصرية.2. معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية. ي 2011)شحاته، حسن، والنجار، زينب ) -
(. مستوى التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة النجاء الوانية من وجهة نظرهم. رسالة ماجستري 2010الشخشري، حال  مود تيسري ) -

 لس، جامعة النجاء.  غري منشورة، انب
(. تطوير بيئة تعلم قائمة على التفاعل اإللكرتوين 2014صبيحى، هبة عوض إبراهيم، أماين  مد عبدالعزيز عوض، و مود عبداملنعم املرسى ) -

اجلمعية املصرية لتكنولوجيا  تكنولوجيا التعليم  ابستخدام الشبكات االجتماعية وأثره يف تنمية مهارات استخدام "املوودل" لدى االب كلية الرتبية.
      . 319 – 293(،2، )24التعليم، 

(. فاعلية التعلم املدمج القائم على نظام إدارة التعلم اإللكرتوين بالكبورد يف تنمية االتاهات  و الفيزايء 2016صوافطة، وليد عبد الكرمي  مود ) -
   . 345 - 295(، 119، )30جملس النشر العلمي، -بوية  جامعة الكويت اجمللة الرت  .لدى البة الكليات الصحية جبامعة امللك سعود

يف اكتساب مهارات التصميم ثالثي األبعاد لدى البة تكنولوجيا التعليم ابجلامعة  Moodle . فاعلية برانمج2009)عاشور،  مد اعاعيل انفع ) -
  اإلسالمية. رسالة ماجستري، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة.

، من 2020مارس  4. مسرتجع بتاري  1(. أنظمة إدارة التعليم عن بُعد عرب الشبكات. جملة التعليم اإللكرتوين، 2016عبدالعااي، حسن )  -
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=398  الرابة 

يف التدريس وأثره  "Moodle" تخدام نظام إدارة التعلم اإللكرتوين مودل(. فاعلية برانمج مقرتء يف اس2015عبد الوهاب،  مد  مود  مد ) -
كلية الرتبية،   -اجمللة الرتبوية  جامعة سوهاإ   .على اجلانب التحصيلي واملهارى والدافع لإلجناز لدى االب التعليم التجاري بكلية الرتبية بسوهاإ

40 ،51 - 90  . 
 ولوجيا التعليم اإللكرتوين.مكتبة اننسي، دمياي ، مصر.   (. تكن2008عتما ، الشحات، وعوض، أماين) -
جملة العلوم الرتبوية  .(. واقع التعليم اإللكرتوين وحتدايته يف تربة جامعة القدس املفتوحة يف منطقة اخلليل التعليمية2012العسيلي، رجاء زهري خالد ) -

 .  380 -349 (، 1،)13مركز النشر العلمي،  -والنفسية  جامعة البحرين 
 (. التعليم اإللكرتوين  مستحديفت يف النظرية واالسرتاتيجية. عامل الكتب، القاهرة.  2017فارس، جنالء  مد؛ وإعاعيل، عبدالرةف  مد ) -
مؤسسات التعليم (. أنظمة إدارة التعلم اإللكرتوين. ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر مستقبل التعلم اإللكرتوين وحتدايته يف 2011القواعي، عبدالرمحن ) -

 العاد، جامعة فيالدلفيا.
 (. التدريب الرتبوي واألساليب القيادية احلديثة وتطبيقا ا الرتبوية. عما ، دار الشروق، األرد . 2011مقابلة،  مد قاسم ) -
 2020أغسطس  28جع بتاري  وما بعادها آب/أغسطس. مسرت  19 –(. موجز سياساو  التعاليم أثناء جائحة كوفيد 2020هيئة األمم املتحدة )  -

 http://bitly.ws/aeqp .0 ، من الرابة 
، اململكة العربية السعودية، 2020نوفمرب  2 –/ أكتوبر  30(. خالل الفرتة 2020) املؤمتر الدود االفرتاضي ملستقبل التعليم الرقمي يف الوان العر  -

 للمؤمترات واألحباث. شركة إثراء املعرفة
 7 – 4(. التعلم اإللكرتوين والتعلم عن بُعد. املركز الواين للتعلم اإللكرتوين والتعلم عن بُعد ، الرايض، يف الفرت 2013املؤمتر الدود الثالث.) فرباير،  -

 . http://eli.elc.edu.sa/2013/news.html ، من الرابة  2020مارس  25. مسرتجع بتاري  2013فرباير 
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