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بحوث ودراسات

136 العدد:

ملخ�ص البحث:

��ص���تهدف �لبح���ث �حل���ايل �لتعرف عل���ى فاعلية 
برنامج للتدريب �الإلكرتوين با�صتخد�م �أ�صلوب ت�صجيل 
�ل�صا�ص���ة عل���ى �إك�ص���اب بع����س مه���ار�ت نظ���ام �إد�رة 
�لتعل���م �الإلكرتوين Blackboard ل���دى �أمناء مر�كز 
م�ص���ادر �لتعلم، وق���د تكونت عين���ة �لبحث من )30( 
�أمين���ًا من �أمناء مر�كز م�ص���ادر �لتعلم مت تق�ص���يمهم 
بطريقة ع�ص���و�ئية �إىل جمموعت���ني ، �الأوىل : جتريبية 
وتتك���ون م���ن)15( ف���رًد� ، و�لثانية : �ص���ابطة وتتكون 
من)15( ف���ردً�، ومتثل���ت �أدو�ت �لبحث فى ��ص���تبانة 
للتع���رف عل���ى �مله���ار�ت �لالزم���ة ال�ص���تخد�م �أمن���اء 
مر�كز م�ص���ادر �لتعلم لنظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين 
حت�ص���يلي  �ختب���ار  �إىل  باالإ�ص���افة   ،  Blackboard

لقيا�س حت�ص���يل �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم للجو�نب 
 Blackboard ملعرفية �ملرتبطة بنظ���ام �إد�رة �لتعلم�
وبطاقة مالحظة لقيا�س �جلانب �ملهاري الأمناء مر�كز 
م�صادر �لتعلم للجو�نب �ملهارية �ملرتبطة بنظام �إد�رة 
�لتعل���م Blackboard، وبعد جم���ع �لبيانات وحتليلها 
با�صتخد�م �الأ�ص���اليب �لو�صفية مت معاجلتها �إح�صائيا 
با�ص���تخد�م معادلة �لك�ص���ب �ملعدل )لبالك( لتحديد 
م���دى فاعلي���ة �لرنام���ج �لتدريب���ي، و�ختب���ار )م���ان 
ويتن���ى( لتحديد �لفروق ب���ني �ملجموعت���ني �لتجريبية 
و�ل�ص���ابطة ، و�ختبار )ويلكوك�ص���ون( لتحديد �لفروق 
بني رتب درجات �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي يف  درجات 
�الختبار �لتح�صيلي للمجموعة �لتجريبية وقد �أ�صفرت 

نتائج �لبحث عن عدد من �لنتائج كاالآتي:

عن���د . 1 �إح�ص���ائية  دالل���ة  ذ�ت  ف���روق  وج���ود 
م�ص���توى )0.01( بني متو�ص���طي رتب درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�ص���ابطة فى �لقيا�س 
�لبع���دي لالختب���ار �لتح�ص���يلي وذلك ل�ص���الح 

�ملجموعة �لتجريبية.
عن���د . 2 �إح�ص���ائية  دالل���ة  ذ�ت  ف���روق  وج���ود 

م�ص���توى )0.01( بني متو�ص���طي رتب درجات 
�ملجموعت���ني �لتجريبية و�ل�ص���ابطة يف �لقيا�س 
ل�ص���الح  وذل���ك  �ملالحظ���ة  لبطاق���ة  �لبع���دي 

�ملجموعة �لتجريبية.
وج���ود ف���روق ذ�ت دالل���ة �إح�ص���ائية ب���ني رتب . 3

درج���ات �لقيا�ص���ني �لقبلي و�لبع���دي  لالختبار 
�لتح�صيلي الأفر�د �ملجموعة �لتجريبية و�جتهت 

تلك �لفروق ل�صالح �لقيا�س �لبعدي.

كم���ا �أ�ص���ارت �لنتائ���ج �إىل �أن �لرنام���ج �لتدريبي 
�الإلك���رتوين كان فع���ااًل ول���ه �أث���ر �إيجاب���ي يف تنمي���ة 
�مله���ار�ت، مقارنة بالطريقة �لتقليدية، باالإ�ص���افة �إىل 
�أن ��ص���تخد�م �لرنامج �لتدريبي قد �ص���اعد �ملتدربني 
قدر�ته���م  ح�ص���ب  �ملع���ارف  و�كت�ص���اب  �لتعل���م  عل���ى 
و�ص���رعاتهم يف �لتعل���م ، حي���ث ميك���ن هذ� �الأ�ص���لوب 
م���ن �إمكاني���ة عر�س �ملحتوى �لتعليم���ي �أكرث من مرة ، 

مقارنة بالطريقة �لتقليدية.

وقد خ���رج �لبح���ث بعدد م���ن �لتو�ص���يات �أهمها: 
�لتو�ص���ع يف ��ص���تخد�م من���ط �لتدري���ب �الإلك���رتوين، 
باالإ�ص���افة �إىل عق���د دور�ت تدريبي���ة الأمن���اء مر�ك���ز 

فاعلية برنامج للتدريب االإلكرتوين 
با�صتخدام اأ�صلوب ت�صجيل ال�صا�صة على اإك�صاب بع�ص مهارات نظام اإدارة التعلم 

االإلكرتوين Blackboard لدى اأمناء مراكز م�صادر التعلم

الدكتور �صلطان بن هويدي املطريي

كلية �لرتبية - جامعة �مللك �صعود
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Black�  م�ص���ادر �لتعلم نحو تفعيل نظام �إد�رة �لتعلم
وتنمي���ة �الجتاه���ات  �لتعليمي���ة،  �لعملي���ة  board يف 

�الإيجابية نحو ��صتخد�مه يف كافة �ملر�حل �لتعليمية.

املقدمة:

يع���د �لتدري���ب �أح���د �لو�ص���ائل �الأ�صا�ص���ية لتطوير 
�ملو�رد �لب�ص���رية يف �أى موؤ�ص�صة ب�صكل عام و�ملوؤ�ص�صات 
�لتعليمي���ة ب�ص���كل خا����س، حي���ث يه���دف �لتدريب �إىل 
ت�ص���جيع �ملوظفني وتطوي���ر �إمكاناتهم، و م�ص���اعدتهم 
على �الأد�ء ب�ص���كل �أف�ص���ل، ويعد �لتدري���ب �الإلكرتوين 
�أح���د �الأدو�ت �ملهم���ة �لت���ى متك���ن  م���ن ن�ص���ر �ملعرفة 
�مل�ص���تمرة و�ملهار�ت لكل من �ملدر�ء و�ملعلمني على حد 
.)Roy،A، and Raymond، L ،2008،89 (صو�ء�

ونظ���ر� للتط���ور�ت �لتكنولوجي���ة �لت���ى حدثت فى 
�ص���تى مناحي �حلي���اة فقد �نعك�س ذل���ك على �لتدريب 
�أي�ص���ا و�أ�ص���بح هناك ما ي�ص���مى بالتدريب �الإلكرتوين  
و�ل���ذي ب���د�أت فكرته يف �النت�ص���ار يف �ل���دول �ملتقدمة 
ح�ص���ب  �لع���امل  دول  خمتل���ف  �إىل  حملت���ه  وو��ص���ل 
�الإمكان���ات �ملتاح���ة ) �لنفي�ص���ة 2007، 61( ، كما �أن 
�حلاج���ة �لناجت���ة عن زيادة �أعد�د �ل�ص���كان و�لتو�ص���ع 
�جلغر�يف وتقنني �مل�صروفات و�صبطها وكذلك �أحقية 
جمي���ع �أفر�د �ملجتم���ع يف �النتماء للموؤ�ص�ص���ة �لتعليمية 
و�حل�ص���ول على فر�ص���ة �لتعليم و�لتدريب، جعلت من 
�ل�صروري تبني ��ص���رت�تيجيات جديدة ميكن �العتماد 
عليها يف تطوير �ملجتمعات ب�صكل عام )�الإد�رة �لعامة 
 للتدريب و�البتعاث - وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ل�صعودية،

 )1 ،2008 (

�أن  �إىل   )47  ،45 )�لغ���ر�ب،2003،  و�أ�ص���ارت 
م���ن �أه���م �لعو�مل �لتي ت�ص���اعد على فاعلي���ة �لتدريب 
�الإلكرتوين هي �لقدرة عل���ى �نتقاء �لر�مج �لتدريبية 
�ملنا�ص���بة �لتي تفي باحتياجات �ملتدربني وحتقق �مليزة 
�لتناف�صية للموؤ�ص�صة، بحيث حتتفظ بحما�س �ملتدربني 
حتى �لنهاية لتحقيق �لنتائج �ملرجوة ، وقد �أ�صارت �إىل 
�أن هناك ثالثة �حتماالت للح�صول على هذه �لر�مج؛ 

�إما �ص���ر�وؤها �أو �إعد�دها �أو �ال�ص���رت�ك يف �الإعد�د مع 
جه���ة خارجية وفق���ًا حلاجة �ملوؤ�ص�ص���ة �لفعلي���ة ، ولكل 

عيوبه ومز�ياه .

وم���ن �الأمور �ملهم���ة د�خل منظوم���ة �لتعليم وجود 
�أمني مركز م�ص���ادر �لتعلم �ص���من �لعنا�ص���ر �لرئي�صة 
للموقف �لتعليمي ، باعتباره خبريً� وم�صاعد� للمعلمني 
و�ملتعلمني يف �إد�رة وتوظيف �مل�صتحدثات �لتكنولوجية 
يف مو�قف �لتعليم �ملختلفة )�ل�صريف ، 2011 ، -144

.)145

�مل�ص���تحدثات  يف  �ملت�ص���ارع  �لتط���ور  ويق�ص���ى 
�لتكنولوجي���ة ب�ص���فة عام���ة وعمليتي �لتعلي���م و�لتعلم 
ب�ص���فة خا�صة، ب�ص���رورة تطوير م�ص���توى �أمني مركز 
م�ص���ادر �لتعلم لك���ي يو�كب هذ� �لتط���ور، مما يجعله 
�أف�ص���ل يف �مل�ص���تقبل، ول���ن يت���م ه���ذ� �إال بالتدري���ب 
�الإلك���رتوين �لذي يك�ص���به �لق���درة و�لثق���ة يف �لتعامل 
ف���ى جم���ال عمل���ه  �لتقني���ة �حلديث���ة  �مله���ار�ت  م���ع 

)�ملو�صوى،2010، 4(.

ويرى )�لد�يل، 2009 ، 154( �أن م�ص���توى تاأهيل 
�لهيئ���ة �لعاملة مبر�كز م�ص���ادر �لتعلم ي�ص���كل عامال 
�أ�صا�ص���يا نحو حتقيق �أهد�ف هذه �ملر�كز و�مل�صتقة من 
�الأهد�ف �لرئي�ص���ة للموؤ�ص�ص���ة �لتعليمي���ة �لتي ينتمون 
�إليه���ا ، فكلما تطور مركز م�ص���ادر �لتعل���م فاإنه يجب 
�أن تتط���ور كذل���ك م�ص���تويات �لهيئة �لعاملة ب���ه لتلبية 

متطلبات هذ� �لتطور.

وقد �أو�صى )عبد �لكرمي،2007، 19( يف در��صته 
�لتي �أجر�ها بهدف حتديد �أدو�ت �لتدريب �الإلكرتوين 
و�لنم���و �ملهني الأع�ص���اء هيئ���ة �لتدري�س يف موؤ�ص�ص���ات 
�لتعليم �لع���ايل بدول جمل�س �لتع���اون �خلليجي ،بعدة 

تو�صيات منها :
• يف 	 �حلديث���ة  و�لر�م���ج  �الجتاه���ات  م�ص���ايرة 

تكنولوجيا �لتدريب �لرتبوي �الإلكرتوين.
• �إن�ص���اء وتطبيق ��ص���رت�تيجيات وطني���ة خليجية 	

يف �لتدري���ب �الإلكرتوين باإ�ص���هام �ملو�طنني مع 
�لدولة.
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• �بتكار بيئ���ات تدريب �إلكرتوين فعالة ومرت�بطة 	
ومتعاونة يف �لنظم �لرتبوية �خلليجية.

ب�ص���رورة   )427  ،2010 )�لعق���الء،  و�أو�ص���ى 
عق���د دور�ت تدريبي���ة مل�ص���ريف مر�كز م�ص���ادر �لتعلم 
لتدريبه���م عل���ى �إتق���ان �مله���ار�ت �جلدي���دة �لالزم���ة 

ملمار�صتهم �ملهنية.

كم���ا �أو�ص���ى )�ل�ص���ريف، 2011، 204( بتق���دمي 
�حلديث���ة  �الجتاه���ات  جم���ال  يف  تدريبي���ة  بر�م���ج 
لتكنولوجي���ا �لتعلي���م لتطوير �أد�ء �خت�صا�ص���ي مر�كز 
م�صادر �لتعلم مبد�ر�س �لتعليم �لعام باململكة �لعربية 

�ل�صعودية .

 Gabriella Dodero،2007،( در��ص���ة  ويف 
350( �لت���ي �أجري���ت  به���دف �إن�ص���اء مرك���ز للتدريب 

�الفرت��ص���ي لدع���م �ملعلم���ني وتدريبه���م ، م���ن خالل 
مب���ادرة �أطلق���و� عليها »�أن���ا �أدر�س« با�ص���تخد�م نظام 
�إد�رة �لتعل���م MOODLE، �أو�ص���ت �لدر��ص���ة باأهمية 
��صتخد�م نظام MOODLE يف �لتدريب �الفرت��صي، 
و مت دمج م�صروع »�أنا �أدر�س« �صمن �ملقرر�ت �ملوجودة 
عل���ى �لنظ���ام و�لت���ي حقق���ت جناح���ا كب���ريً� يف دعم 

�ملعلمني يف �لتدري�س و�لتفاعل مع �لطالب.

در��ص���ة   )Sanford Gold،2001،35(وق���دم
��صتهدفت �أثر تقدمي دورة تدريبية تربوية لتطوير �أد�ء 
�أع�ص���اء هيئ���ة �لتدري�س ملدة �أ�ص���بوعني يف بيئة تربوية 
�إلكرتوني���ة ، وظفت فيها �لعديد من �لتمارين �لتعاونية 
مث���ل �لزي���ار�ت �مليد�ني���ة �الفرت��ص���ية و �لتقييم���ات 
�الإلكرتونية �ملبا�ص���رة و �ملقاالت �لتفاعلية و �مل�ص���اريع 
�جلماعي���ة ، و كانت �إحدى نتائج هذه �لدر��ص���ة �ملهمة  
�أن �أع�ص���اء هيئة �لتدري�س قد غ���ريو� �جتاهاتهم نحو 
�لتدري����س يف بيئة �لتعلم �الإلكرتوين، بل و�عتروه �أكرث 
تفاع���اًل م���ن �لتدري�س �لتقلي���دي وجها لوج���ه ،و�أبدو� 
جميعًا رغبتهم يف ��صتخد�م بيئة �لتعلم �اللكرتوين يف 

�لتدري�س كجزء من مهامهم و م�صوؤولياتهم �ليومية.

 )Judith، strother، 2002،4( وقد �أكدت در��صة
�لت���ي �أجر�ها عن فاعلي���ة �لتدريب �اللك���رتوين و�أثره 

عل���ى �أد�ء �ملتدرب���ني  �أن �ملتدربني �أك���دو� �أن �لتدريب 
�الإلك���رتوين كان �أك���رث متع���ة ومرون���ة م���ن �لتدري���ب 
�لتقليدي، �إذ ميكنهم �ختيار �ملوعد �ملنا�ص���ب للتدريب 
مب���ا ال يتعار�س و�أعباء �لعمل �ليومية، كما �أنه ي�ص���اعد 
عل���ى تقليل �لنفق���ات و�لتكاليف �إىل ح���د كبري مقارنة 

باأ�صاليب �لتدريب �لتقليدية. 

وهناك عدة �أ�ص���اليب ت�صتخدم يف بر�مج �لتدريب 
�الإلك���رتوين ع���ر �الإنرتن���ت �أبرزها �أ�ص���لوب ت�ص���جيل 
ت�ص���جيل  مبثاب���ة  وه���و   screen casting �ل�صا�ص���ة 
رقمي ل�صا�ص���ة �حلا�ص���ب �الآيل و�لذي قد ي�صمل �صورً� 
�أو لقط���ات فيديو �أو ر�ص���وًما بيانية وغريه���ا من �ملو�د 
�لب�ص���رية �لتي قد تفيد يف مو�ص���وع ما، وقد ي�صاحب 
كل ذلك تعليق �صوتي بحيث يتم �إد�رج كل ذلك يف �أحد 
بر�م���ج �لعرو�س �لتقدميية مث���ل power point ليتم 
عر�ص���ه على �لط���الب ومن ثم �لتحكم به وم�ص���اهدته 

    .)Sandy Winterbottom،2007،6(

وق���د ��ص���تخدمت عدي���د م���ن �لدر��ص���ات بر�مج 
ت�ص���جيل �ل�صا�ص���ة يف تق���دمي �ملحت���وى �لتدريبي، ومن 
 Allison(لدر��صات �لتي �هتمت بهذه �لر�مج در��صة�
�أجري���ت  Carr and Pearl Ly،2009،408(�لت���ي 

بهدف �لتعرف على فعالية ��ص���تخد�م �أ�ص���لوب ت�صجيل 
�ل�صا�ص���ة يف تدري���ب موظفي �ملكتب���ات يف جامعة والية 
كاليفورني���ا على كيفية �إن�ص���اء �أفالم �لفيديو و�ل�ص���ور 
لتطوير �لر�ص���ائل �لن�ص���ية ، و�ملحادثات ، و�لر�ص���ائل 
�الإلكرتوني���ة ، و��ص���تخد�م �أدو�ت �لتفاعل مع �لطالب 
رو�د �ملكتب���ة ، وتو�ص���لت �لدر��ص���ة �إىل بع����س �لنتائج 
من �أهمه���ا : �أن ��ص���تخد�م موظفي �ملكتبات الأ�ص���لوب 
ت�ص���جيل �ل�صا�صة يعد �الأف�ص���ل و�الأكرث كفاءة  للطالب 
يف تو�ص���يح ��ص���رت�تيجيات �لبحث �ملعقدة يف �ملكتبة ، 

ويف �إيجاد م�صادر �ملعلومات ب�صكل �أ�صهل و�أ�صرع.

)Joanne Oud،2009،173-174( و در��صة
�لتي �أو�ص���ت ب�صرورة ��ص���تخد�م ت�ص���جيالت �ل�صا�صة 
يف �لتدري�س و��ص���تند يف ذلك عل���ى �أبحاث علم �لنف�س 
�الإدر�ك���ي  ، حيث تقدم ت�ص���جيالت �ل�صا�ص���ة �ملفاهيم 
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ب�ص���كل و��صح و �صهل مما ي�صاعد �ملتعلمني على �صرعة 
�لفهم  و�لتذكر ملا يدر�صونه .

ويرى)Birgit Loch،2011(�أن �أ�ص���لوب ت�ص���جيل 
�ل�صا�صة قد فتح �ملجال �أمام طرق جديدة د�خل �لف�صل 
�لدر��ص���ي باإدم���اج ه���ذه �لت�ص���جيالت ع���ر �الإنرتنت 
يف عملي���ة �لتعليم ، حي���ث  تتيح �لبيئ���ة �لتعليمية �لتي 
ت�صتخدم ت�صجيل �ل�صا�صة و �لو�صائط �ملتعددة �لفر�صة 
 �أم���ام �لط���الب ليتعلمو� تعّلم���ًا ناجح���ًا،  فالطالب يف 
هذه �لبيئة يكونون متحفزين و ن�ص���طني ب�ص���ورة �أكرث 

فعالية.

 )Allison Carr and Pearl Ly، 2009،408( و�أكد
يف در��ص���تهم �لتى �أجروها على فاعلية �أ�صلوب ت�صجيل 
�ل�صا�ص���ة يف عر�س تعليمات �ملكتبات، على �أن �أ�ص���لوب 
ت�ص���جيل �ل�صا�صة مفيد يف حت�ص���ني جتربة �مل�صتخدمني 
�ملرجعية و�لتعليمية ، حيث ميكن ��صتخد�مه على نطاق 
و��ص���ع يف عر����س تعليم���ات �ملكتبات وتق���دمي �ملر�جع، 
خا�ص���ة و�أن �أدو�ت ت�صجيل �ل�صا�صة �صهلة �ال�صتخد�م و 
ميكن ��ص���تعمالها يف �أي نوع من �ملكتبات، ففي �لتوثيق 
�الإلكرتوين ميكن ملوظفي �ملكتبات �إيجاد �أفالم تعليمية 
م�صجلة با�صتخد�م بر�مج ت�صجيل �ل�صا�صة وم�صاركتها 

للو�صول �إىل خدمات �ملكتبات وم�صادر �ملعرفية.

ويف در��صة )Ramzy Ramzy،2010،1( �لتي 
�أجر�ها لقيا�س �أثر ��ص���تخد�م  ت�ص���جيل �ل�صا�صة كاأد�ة 
متعددة �لو�ص���ائط قب���ل �لتدريب على بع����س �ملفاهيم 
و�لتج���ارب �لكيميائية لطالب مقرر  �لكيمياء �ملتقدمة 
يف �ملدر�ص���ة �لثانوي���ة ، تو�ص���ل �إىل تاأثري �لت�ص���جيالت 
�مل�ص���تخدمة يف �لعملي���ة �لتعليمية عل���ى زيادة معدالت 
يف  �لكلي���ة  �لعقل���ي  �جله���د  ومع���دالت  �لكلي���ة  �الأد�ء 
�كت�صاب �ملفاهيم �ملجردة ، حيث �أثبتت �لنتائج فاعلية 

��صتخد�م �أ�صلوب ت�صجيل �ل�صا�صة يف �لتعليم.

ومن خالل �لعر�س �ل�ص���ابق لالأدبيات ذ�ت �ل�صلة 
مبو�ص���وع �لبح���ث تت�ص���ح �أهمية ت�ص���جيالت �ل�صا�ص���ة 
كاأح���د �أمناط بر�م���ج �لتدريب �الإلكرتوين يف �إك�ص���اب 

�ملع���ارف و�مله���ار�ت �ملتنوع���ة، عل���ى �لرغ���م من ذلك 
مل يجد �لباح���ث يف حدود علمه در��ص���ة و�حدة باللغة 
�لعربية تناولت مو�صوع ت�صجيل �ل�صا�صة كاأحد �الأمناط 
�أو �الأ�صاليب �مل�صتخدمة يف بر�مج �لتدريب �الإلكرتوين 
وخا�ص���ة الأمناء مر�كز م�ص���ادر �لتعل���م وبالتايل ترز 
�حلاجة �ملا�ص���ة �إىل �إجر�ء هذه �لدر��ص���ة كاأول در��صة 
باللغ���ة �لعربي���ة تتن���اول مو�ص���وع توظيف ت�ص���جيالت 
�ل�صا�صة يف برنامج تدريبي على �إك�صاب مهار�ت نظام 
�إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين Blackboard ل���دى �أمناء 

مر�كز م�صادر �لتعلم.       

م�صكلة البحث:

عل���ى �لرغم م���ن �أن مه���ار�ت ��ص���تخد�م �لتقنية 
�حلديث���ة يف �لتعليم �أحد متطلبات �إكمال دبلوم مر�كز 
م�ص���ادر �لتعلم �خلا�ص���ة باأمناء هذه �مل�ص���ادر ، فقد 
الح���ظ �لباحث من خ���الل �ملقابالت �ل�صخ�ص���ية �لتي 
�أجر�ه���ا م���ع �أمن���اء مر�كز م�ص���ادر �لتعل���م مبد�ر�س 
�لتعليم �لع���ام بوز�رة �لرتبية و�لتعليم �ملقيدين بدبلوم 
مر�كز م�صادر �لتعلم، �أنهم ال ميلكون �أيا من �ملهار�ت 
�الأ�صا�صية ال�ص���تخد�م �أنظمة �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين، 
ويحدث لديهم لب�س د�ئما يف مفهوم �لتعلم �الإلكرتوين 
وكيفي���ة توظي���ف �أدو�ت���ه يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة ، على 
�لرغ���م من  توج���ه وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م يف �لوقت 
�حل���ايل �إىل تطوي���ر �لتعليم من خالل م�ص���روع تطوير 
�لتعلي���م لذل���ك حر����س �لباح���ث على تق���دمي برنامج 
تدريبي يتم فيه ��صتخد�م �أف�صل �الأ�صاليب �أو �الأمناط 
�لت���ي �أ�ص���ارت �إليه���ا �الأبح���اث و�لدر��ص���ات يف جمال 
�لتدري���ب �الإلكرتوين وهو �أ�ص���لوب ت�ص���جيل �ل�صا�ص���ة، 
الإك�ص���اب بع�س مهار�ت نظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين 

Blackboard لدى �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم.

وم���ن خالل م���ا �ص���بق تتح���دد م�ص���كلة �لبحث يف 
�لت�صاوؤل �لرئي�س �لتاىل:

ما فاعلية برنامج للتدريب االإلكرتوين با�صتخدام 
اأ�صل��وب ت�صجي��ل ال�صا�ص��ة عل��ى اإك�صاب بع���ص مهارات 
نظ��ام اإدارة التعل��م االإلك��رتوين Blackboard لدى 
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اأمناء مراكز م�صادر التعلم وقد تفرع من هذا الت�صاوؤل 
االأ�صئلة الفرعية التالية:

م���ا مه���ار�ت نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين . 1
Blackboard �لو�ج���ب تو�فره���ا ل���دى �أمناء 

مر�كز م�ص���ادر �لتعلم ال�ص���تخد�مه يف �لعملية 
�لتعليمية؟

ما �ص���ورة �لرنامج �لتدريبي �ملقرتح الإك�ص���اب . 2
بع����س مهار�ت نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �الإلكرتوين 
Blackboard ل���دى �أمن���اء مر�ك���ز م�ص���ادر 

�لتعلم ؟
م���ا فاعلية �لرنام���ج �لتدريبي �ملق���رتح لتنمية . 3

�لتح�ص���يل �ملعريف �ملرتبط بنظام �إد�رة �لتعلم 
�الإلك���رتوين Blackboard ل���دى �أمناء مر�كز 

م�صادر �لتعلم ؟
م���ا فاعلي���ة �لرنام���ج �لتدريب���ي �ملق���رتح على . 4

�إك�ص���اب مهار�ت ��ص���تخد�م نظام �إد�رة �لتعلم 
�الإلك���رتوين Blackboard ل���دى �أمناء مر�كز 

م�صادر �لتعلم ؟

اأهداف البحث :

يهدف �لبحث �حلاىل �إىل:
حتدي���د �مله���ار�ت �لو�جب تو�فرها ل���دى �أمناء . 1

مر�كز م�ص���ادر �لتعلم ال�ص���تخد�م نظام �إد�رة 
�لتعل���م �الإلك���رتوين Blackboard يف �لعملية 

�لتعليمية.
ت�صميم عدد من ت�صجيالت �ل�صا�صة يف برنامج . 2

تدريبي �إلكرتونى الإك�ص���اب بع�س مهار�ت نظام 
�إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين Blackboard لدى 

�أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم .
قيا�س فاعلية ت�ص���جيالت  �ل�صا�صة يف �لرنامج . 3

�لتدريبي �ملقرتح على تنمية �لتح�ص���يل �ملعريف 
�الإلك���رتوين  �لتعل���م  �إد�رة  بنظ���ام  �ملرتب���ط 
Blackboard ل���دى �أمن���اء مر�ك���ز م�ص���ادر 

�لتعلم.

قيا�س فاعلية ت�ص���جيالت  �ل�صا�صة يف �لرنامج . 4
�لتدريبي �ملقرتح على �إك�صاب مهار�ت ��صتخد�م 
 Blackboard نظام �إد�رة �لتعلم �الإلك���رتوين

لدى �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم.
�إك�ص���اب �أمن���اء مر�كز م�ص���ادر �لتعلم مهار�ت . 5

�الإلك���رتوين  �لتعل���م  �إد�رة  نظ���ام  ��ص���تخد�م 
Blackboard و�جلانب �ملعريف �ملرتبط به.

اأهمية البحث :

ميكن �أن ي�صهم �لبحث �حلاىل فيما ياأتي:
حت�ص���ني مه���ار�ت �أمناء مر�كز م�ص���ادر �لتعلم . 1

�الإلك���رتوين �لتعل���م  �إد�رة  نظ���ام  ال�ص���تخد�م 
Blackboard يف �لعملية �لتعليمية.

تطوي���ر �أ�ص���اليب تدريب �أمناء مر�كز م�ص���ادر . 2
�لتعلم ، مبا يتنا�ص���ب مع تطور�ت �لع�ص���ر ومبا 

يتالءم مع �حتياجاتهم �لتدريبية.
توجيه نظر �لباحثني و�ملهتمني يف جمال تقنيات . 3

�لتعليم لكيفية ت�ص���ميم و�إعد�د بر�مج تدريبية 
تقوم على �أ�ص���اليب جديدة مثل �أ�صلوب ت�صجيل 

�ل�صا�صة .
فت���ح �ملج���ال الإجر�ء در��ص���ات وبح���وث تربوية . 4

تق���وم عل���ى �أ�ص���اليب حديث���ة يف تدري���ب �أمناء 
مر�كز م�صادر �لتعلم.

توجي���ه نظ���ر �لقائم���ني عل���ى بر�م���ج �لتدريب . 5
�الإلكرتوين �إىل �أهمية ت�صجيالت �ل�صا�صة كاأحد 

�أ�صاليب �لتدريب �الإلكرتوين �حلديثة.

فرو�ص البحث :
يحاول �لبحث �لتحقق من �صحة �لفرو�س �الآتية:

يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�ص���ائية بني متو�صطي . 1
رت���ب درج���ات �لقيا����س �لبع���دي ل���دى �أف���ر�د 
�ملجموعت���ني �ل�ص���ابطة و�لتجريبية يف �الختبار 
�لتح�ص���يلي للجانب �ملعريف �ملتعلق با�ص���تخد�م 
 Blackboard نظام �إد�رة �لتعلم �الإلك���رتوين

ل�صالح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية .
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�مله���اري . 3 �جلان���ب  لقيا����س  مالحظ���ة  بطاق���ة 
الأمناء مر�كز م�ص���ادر �لتعلم للجو�نب �ملهارية 

. Blackboard ملرتبطة بنظام �إد�رة �لتعلم�

حدود البحث:

�قت�صر �لبحث �حلايل على �حلدود �لتالية:
• - �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم �مل�صجلني بدبلوم 	

م�صادر �لتعلم.
• لت�ص���جيل 	  Camtasia برنام���ج  -��ص���تخد�م 

�ل�صا�صات.
• - �قت�ص���ار �لتدريب على مه���ار�ت �إد�رة �لتعلم 	

.blackboard الإلكرتوين لرنامج�
• - مت �لتطبي���ق يف �لف�ص���ل �لث���اين م���ن �لع���ام 	

�لدر��صي 1432 - 1433 ه�.

جمتمع البحث وعينته :

مت �ختي���ار جمموعت���ي �لبح���ث من �أمن���اء مر�كز 
م�ص���ادر �لتعل���م �مل�ص���جلني بدبل���وم م�ص���ادر �لتعل���م 
بكلي���ة �ملعلم���ني بالريا����س للع���ام �لدر��ص���ي -1432
1433 ه���� ، وقد تكون���ت جمموعة �لبح���ث من )30( 

�أمينًا مت تق�ص���يمهم �إىل جمموع���ة جتريبية وجمموعة 
�ص���ابطة بطريق���ة ع�ص���و�ئية، بحيث �ص���مت �ملجموعة 
�الأوىل )15( �أمين���ًا يف �ملجموعة �لتجريبية ، و�ص���مت 
�ملجموعة �لثانية )15( �أمينًا  يف �ملجموعة �ل�صابطة.

م�صطلحات البحث االإجرائية:

الربنامج التدريبي : 
يعرف���ه �لباح���ث �إجر�ئي���ا يف ه���ذ� �لبح���ث »باأنه 
خمطط يتم فيه ��ص���تخد�م �أ�ص���لوب ت�ص���جيل �ل�صا�صة 
 blackboard �لرئي�ص���ة لرنام���ج  �ملكون���ات  ل�ص���رح 
لتنمي���ة مه���ار�ت �أم���ني مرك���ز م�ص���ادر �لتعل���م نح���و 

��صتخد�مه«

:Electronic Training التدريب االإلكرتوين

يع���رف �لباحث �لتدريب �الإلك���رتوين �إجر�ئيًا باأنه 

يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�ص���ائية بني متو�صطي . 2
رت���ب درج���ات �لقيا����س �لبع���دي ل���دى �أف���ر�د 
�ملجموعت���ني �ل�ص���ابطة و�لتجريبي���ة يف بطاقة 
مالحظة �الأد�ء �ملهاري �ملتعلق با�صتخد�م نظام 
�أف���ر�د  ل�ص���الح   Blackboard �لتعل���م  �إد�رة 

�ملجموعة �لتجريبية .
يوجد فروق ذ�ت داللة �إح�ص���ائية بني متو�صطي . 3

و�لبع���دي  �لقبل���ي  �لقيا�ص���ني  درج���ات  رت���ب 
لدى �أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �الختبار 
�لتح�ص���يلي للجانب �ملعريف �ملتعلق با�ص���تخد�م 
ل�ص���الح   Blackboard �لتعل���م  �إد�رة  نظ���ام 

درجات �لقيا�س �لبعدي.

منهج البحث:
تبعًا لطبيعة �لبحث و�أهد�فه ، ��صتخدم �لباحث :

-املنه��ج الو�صف��ي ، به���دف حتدي���د �الحتياج���ات 
�لتدريبي���ة الأمن���اء مر�ك���ز م�ص���ادر �لتعل���م، وحتديد 
�أه���د�ف وحمت���وى �لرنامج �لتدريبي ، و�لتو�ص���ل �إىل 
قائمة مهار�ت ��صتخد�م نظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين 

. Blackboard

-املنه��ج �صب��ه التجريب��ي ، مت ��ص���تخد�م طريق���ة 
�ملجموع���ات �ملتكافئة )�ملجموع���ة �لتجريبية �لو�حدة 
و�ملجموعة �ل�ص���ابطة �لو�ح���دة( ، وذلك للتعرف على 
فاعلية �لرنامج �لتدريبي �ملقرتح يف تنمية �لتح�ص���يل 
�ملع���ريف و�مله���ار�ت �لالزم���ة ال�ص���تخد�م نظ���ام �إد�رة 

.Blackboard لتعلم�

اأدوات البحث :
متثلت �أدو�ت �لبحث يف �لتايل:

�لالزم���ة . 1 �مله���ار�ت  عل���ى  للتع���رف  ��ص���تبانة 
ال�ص���تخد�م �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم لنظام 

. Blackboard إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين�
�ختبار حت�ص���يلي لقيا�س حت�صيل �أمناء مر�كز . 2

م�ص���ادر �لتعل���م للجو�ن���ب �ملعرفي���ة �ملرتبط���ة 
. Blackboard بنظام �إد�رة �لتعلم
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»نظ���ام تدريبي ، يف�ص���ل ب���ني �ملتدرب���ني و�ملدربني يف 
�مل���كان و�لزمان ، من �أجل متكني �أمني مركز م�ص���ادر 
�لتعلم من �لتدرب على ��صتخد�م وتوظيف نظام �إد�رة 
�لتعل���م Blackboard دون �لتقي���د بوق���ت �أو مب���كان 

�لتدريب«. 

Screen Casting ت�صجيل ال�صا�صة

ويت���م تعريفه �إجر�ئيا »باأنه جمموعة من �للقطات 
Camta�  �مل�صجلة ل�صا�صة �حلا�صب با�صتخد�م برنامج

sia ل�صرح مكونات برنامج Blackboard وي�صاحبها 

تعليق �ص���وتى ي�ص���رح مكونات �لرنامج ثم يتم حفظها 
ب�ص���يغة swf ورفعها على موق���ع عر �الإنرتنت ليتمكن 

�أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم من م�صاهدتها فيما بعد«

مركز م�صادر التعلم :

يعرف���ه �لباحث باأن���ه مكان يحتوي عل���ى عدد من 
م�ص���ادر و�أوعي���ة �ملعلوم���ات و�الأجه���زة �لت���ي ت�ص���هل 
عمليت���ي �لتعلي���م و�لتعل���م وحتق���ق �الأه���د�ف �ملرجوة 

بكفاءة وفعالية. 

اأمني مركز م�صادر التعلم :

يعرفه �لباحث �إجر�ئيا باأنه« �ملعلم �ملكلف من قبل 
وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم للعمل مبر�كز م�ص���ادر �لتعلم 
يف مد�ر����س �لتعليم �لعام و�لذي در�س دبلوم م�ص���ادر 

�لتعلم بكلية �ملعلمني«.

االإطار النظري :

مت تق�صيم �الإطار �لنظري �ىل �أربعة حماور رئي�صة 
كاالآتي:

�أوال: �لتدريب �الإلكرتوين عر �الإنرتنت.

ثانيا: �أنظمة �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين.

ثالثا: ت�صجيالت �ل�صا�صة.

ر�بعا: مر�كز م�صادر �لتعلم.

و�صيتم تناول هذه �ملحاور �الأربعة فيما ياأتي:

اأوال: التدريب االإلكرتوين عرب االنرتنت :

تعريفه:

يعرفه )�لك�ص���بانى2010، 158( باأنه عملية يتم 
فيه���ا تهيئ���ة بيئة تفاعلي���ة غنية بالتطبيق���ات �ملعتمدة 
على تقنية �حلا�صب �الآيل و�صبكاته وو�صائطه �ملتعددة، 
�لت���ي متكن �ملتدرب من بلوغ �أهد�ف �لعملية �لتدريبية 
باأق�ص���ر وق���ت ممك���ن، و�أق���ل جه���د مب���ذول، وباأعلى 

م�صتويات �جلودة دون �لتقيد بحدود �ملكان و�لزمان.

ويعرف���ه )عب���د �لك���رمي،2007، 6( باأن���ه عبارة 
عن ن�ص���اط تربوي منظم يه���دف �إىل �إحد�ث تغيري�ت 
�إيجابي���ة يف ثقاف���ة �ملعل���م و�أد�ئ���ه مبا يزي���د من منوه 
وتطبيق���ات  �إمكان���ات  م���ن  �ال�ص���تفادة  ع���ر  �ملهن���ي 
�حلا�صب �الآىل و�الإنرتنت فى هذ� �ملجال وبحيث يرفع 
كفاءته �الإنتاجي���ة �ملتمثلة يف حتقيقه �لقدر �الأكر من 

�الأهد�ف �لرتبوية. 

كم���ا يعرفه )�ملو�ص���وى، 2010، 3( باأن���ه »عملية 
م�ص���بعة  متنقل���ة  تفاعلي���ة  بيئ���ة  يف  تت���م  منظومي���ة 
بالتطبيق���ات �لتقني���ة �لرقمي���ة �ملبنية على ��ص���تخد�م 
�صبكة �الإنرتنت و�حلا�صوب متعدد �لو�صائط و�الأجهزة 
�ملتنقل���ة لعر����س �لرجمي���ات و�حلقائ���ب �لتدريبي���ة 
�لر�م���ج  وتق���ومي  وتطبي���ق  لت�ص���ميم  �الإلكرتوني���ة، 
�لتدريبي���ة �لتز�منية وغ���ري �لتز�منية، باتب���اع �أنظمة 
�لتدري���ب �لذ�تي و�لتفاعلي و�ملزي���ج لتحقيق �الأهد�ف 
�لتدريبية و�إتقان �مله���ار�ت بناء على قدر�ت و�إمكانات 

�الأفر�د �لذين يخ�صعون للتدريب«.  

اأنواع التدريب االإلكرتوين عرب االإنرتنت :

ي�ص���ري )ز�هر،2010، 18( �إىل نوعني �أ�صا�ص���يني 
من �لتدريب �الإلكرتوين عر �الإنرتنت هما:

1 . Synchronous لتدريب �الإلكرتوين �ملتز�من�
 Online وهو �لتدريب �ملبا�صر : E-Training

�لذي يحتاج �إىل وجود �ملتدربني يف �لوقت ذ�ته 
�أم���ام �أجهزة �حلا�ص���ب �الآيل الإج���ر�ء �لنقا�س 
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و�ملحادث���ة بينه���م وب���ني �مل���درب ع���ر غ���رف 
�ملحادثة، �أو تلق���ي �لتدريب من خالل �لقاعات 

�الفرت��صية، �أو مو�قع �النرتنت.
�ملتز�م���ن . 2 غ���ري  �الإلك���رتوين  �لتدري���ب 

وه���و   :  ASynchronous E-Training

�لتدريب باالت�ص���ال غري �ملبا�صر �لذي ال يحتاج 
�إىل وجود �ملتدربني يف �لوقت ذ�ته �أمام �أجهزة 
�حلا�ص���ب �الآيل الإج���ر�ء �لنقا����س و�ملحادث���ة، 
فهو يحتوي على مر�ص���دين م���ن خالل �ملجالت 
�الإلكرتوني���ة و�ملناق�ص���ات �لت���ي تت���م من خالل 

�لريد �الإلكرتوين.

اأهداف التدريب االإلكرتوين:

حتقي���ق  �إىل  �الإلكرتون���ى  �لتدري���ب  ي�ص���عى 
)�ملو�ص���وى،  �أهمه���ا  �الأه���د�ف  م���ن   �لعدي���د 
 2010، 3(، )زيت���ون،2005، 75-74(، )�لنفي�ص���ة،

: )64 ،2007 
م�صاعدة �ملوؤ�ص�صات لتعديل �لطرق �لتقليدية يف . 1

تنمية مو�ردها �لب�صرية.
دع���م عملي���ة �لتفاع���ل ع���ر �الإنرتن���ت بني كل . 2

عنا�صر �لعملية �لتدريبية من مدربني ومتدربني 
وم�ص���رفني م���ن خالل م���ا توف���ره �الإنرتنت من 
�أدو�ت للتو��صل مثل �لريد �الإلكرتوين و�لغرف 

�الفرت��صية.
�ملهاري���ة . 3 �ملعرفي���ة  �ملتعلم���ني  خ���ر�ت  �إث���ر�ء 

و�لوجد�نية.
حفز �ملتعلمني ورفع م�صتوى د�فعيتهم للتعلم.. 4
حتدي���ث معلوم���ات �ملتعلم���ني ومهار�ته���م وفق . 5

�ملعطيات �جلديدة للمعرفة �الإن�صانية.
تفري���د �لتعلي���م بحيث نق���دم لهم ما يتنا�ص���ب . 6

و�إمكانات وقدر�ت كل فرد منهم.
وق�����ت . 7 يف  �الأف������ر�د  م���ن  ع��������دد   تدري��������ب 

ق�صري وحمدد.

مزايا وخ�صائ�ص التدريب االإلكرتوين :

هناك ع���دد من �ملز�ي���ا و�خل�ص���ائ�س �لتي متيز 
�لتدري���ب �الإلكرتوين ع���ن �لتدريب �لتقلي���دي كالتايل 
 ،)11  ،2010 )رم���زي،   ،)4  ،2010 )�ملو�ص���وى، 
�ص���ليمة، )�أب���و   ،)Insung  Jung،2001،5-11( 

:)31 ،2007 
يتي���ح �لتدريب �الإلك���رتوين تكاف���وؤً� يف �لفر�س . 1

�لتعليمي���ة بني �ملتدرب���ني ويرفع من م�ص���تويات 
�اللتحاق بالتدريب. 

ي�صهم يف تنمية �لتفكري و�إثر�ء عملية �لتدريب.. 2
�الإلكرتوني���ة . 3 �لبيئ���ة  عل���ى  يعتم���د 

م���ن  �لعدي���د  وي�ص���م   E-Environment

�مل�صادر �الإلكرتونية.
يتغلب على م�ص���كلة �الأعد�د �ملتز�يدة للمتدربني . 4

ويتيح للمتدربني �حل�صول على �لتغذية �لر�جعة 
�مل�ص���تمرة خالل عملية �لتدري���ب ومعرفة مدى 

تقدمه.
يتمي���ز باملرون���ة Flexibility يف حتديد �لزمان . 5

و�ملكان و�ملحتوى �لتدريبي.
ميكن للمتدربني �أن يح�صلو� على �لتدريب �أثناء . 6

�خلدمة دون �أن يغادرو� قاعات �لتدري�س.
ُيع���د �ملتدربون �أقدر عل���ى �لتفاعل مع مدربيهم . 7

و�ملعلمني �الآخرين على �صبكة �الإنرتنت.
يتميز بالكفاءة �لعالية وقلة �لتكلفة .. 8

ع��رب  االإلك��رتوين  التعل��م  اإدارة  اأنظم��ة  ثاني��ا: 
االإنرتنت.

تعريفها:

يع���رف )عب���د �ملجي���د،2008، 77( �أنظمة �إد�رة 
�لتعلم باأنها »برجميات توؤمتت �إد�رة ن�ص���اطات �لتعليم 
و�لتعل���م، من حي���ث �مل�ص���اقات، �لتفاع���ل، �لتدريبات 
و�لتماري���ن وغريه���ا. وتعت���ر �أحد �أهم حل���ول �لتعليم 

�الإلكرتوين يف �جلامعات.  
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 وي�ص���ري )�لقو��ص���مى، 2011(  �إىل �أنظم���ة �إد�رة 
�لتعليم �الإلكرتوين ب�ص���فتها �أنظم���ة برجمية متكاملة 
و�لتعلمي���ة  �لتعليمي���ة  �لعملي���ة  �إد�رة  ع���ن  م�ص���وؤولة 
�الإلكرتوني���ة  با�ص���تخد�م �أنظم���ة �إلكرتوني���ة خا�ص���ة 
وتقنيات �الت�صال و�لتكنولوجي����ا �حلديث�ة ومكوناتها، 
وي�ص���مل �إد�رة �ملق���رر�ت ، و�أدو�ت �الت�ص���ال �ملتز�من 
وغ���ري �ملتز�م���ن ، و�إد�رة �الختب���ار�ت ، و�لو�جب���ات ، 

و�لت�صجيل يف �ملقرر�ت ، ومتابعة تعلم �لطالب.

ت�صنيف اأنظمة اإدارة التعلم االإلكرتوين:

90(و)�لقو��ص���مى   ،2007 )�لعرب���ي،  ي�ص���نف 
،2011( �أنظم���ة �إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين م���ن حيث 
�مل�صدر �إىل م�صادر مفتوحة وهي �لتى يتم ��صتخد�مها 
جمانا وال يحق الأي جه���ة بيعها ويتم تطويرها من قبل 
 MOODLE، كث���ري م���ن �ملتخ�ص�ص���ني مث���ل نظ���ام
A Tutor وم�ص���ادر مغلق���ة �أو جتاري���ة وه���ي �الأنظمة 

�ململوك���ة من قبل �ص���ركات ربحية تق���وم بتطويرها وال 
 ،Blackboard ت�صمح با�صتخد�مها �إال برتخي�س مثل
�أما من حيث �لعمومية فت�ص���نف �إىل �أنظمة عامة وهي 
�لنظم �لتجاري���ة �جلاهزة �أو �لتي ميكن ��ص���تخد�مها 
مقاب���ل �أجر جله���ة �الإنتاج ونظم خا�ص���ة وهي �لتي مت 
تطويره���ا جلهات حم���ددة ويتم ��ص���تخد�مها يف حالة 
عدم ق���درة �لنظم �لعام���ة على تلبية حاجة �ملوؤ�ص�ص���ة 

مما يدفعها �إىل تطوير نظام خا�س بها .

اأنواع اأنظمة اإدارة التعلم :

1 . Learning Management نظام �إد�رة �لتعلم
System -LMS   عبارة عن برجميات ت�صمم 

للم�ص���اعدة يف �إد�رة جمي���ع ن�ص���اطات �لتعل���م 
 يف �ملوؤ�ص�ص���ات �لتعليمية، وتنفيذه���ا، وتقييمها 
ومتابع���ة   .)Hussein، 2011، 43(
�لدخ���ول  ت�ص���جيل  حي���ث  م���ن  �ملتعل���م 
وعم���ل  �ل�ص���الحيات،  ومن���ح  و�خل���روج، 
�ملحت���وى  وتنظي���م  و�لتقاري���ر،   �الإح�ص���اء�ت 

.)Rengarajan، 2001، 2(

2 . Learning �لتعل���م  حمت���وى  �إد�رة  نظ���ام 
 Content Management System

م���ن  ميك���ن  �لت���ي  �لبيئ���ة  وه���و   :  )LCMS

بوح���د�ت  خا�ص���ة  خم���ازن  �إد�رة  خالله���ا 
 Learning Object Repository �لتعل���م 
و��ص���تخد�مها يف تطوير �مل���و�د �لتعليمية، حيث 
تتي���ح للمطوري���ن �إمكاني���ة �لبح���ث و�لو�ص���ول 
�ل�صريع �إىل �لن�صو�س و�لو�صائط �لالزمة لبناء 

 .)Hussein، 2011، 46( حمتوى �لتعلم

3 . Course �ملق���رر�ت  �إد�رة  نظ���ام 
بيئ���ة   :)Management System )CMS

تعلم مرنة ت�ص���هل تبادل �ملعلوم���ات، حيث تتيح 
للم�صتخدم حتميل �مللفات ون�صرها وم�صاركتها، 
�إع���د�د  وكذل���ك  �ملناق�ص���ات،  يف  و�مل�ص���اركة 
 Romero، 2008،( لو�جب���ات و�الختب���ار�ت�

.)368

مميزات اأنظمة اإدارة التعلم:

ي�ص���ري )عب���د �ملجي���د، 2008، 74(�إىل عدد من 
مميز�ت �أنظمة �إد�رة �لتعلم �لتى ت�ص���تطيع �أن تقدمها 
يف بيئة �لتعلم �الإلكرتونى من خالل �حتو�ئها على عدد 

من �الأدو�ت �لتي متكنها من �لقيام باالآتي:

�إد�رة �مل�صاقات و�لف�صول و�لر�مج.. 1
�إد�رة ت�صجيل و�ت�صال �مل�صتعملني.. 2
ونتائ���ج . 3 ون�ص���اطاتهم  �لطلب���ة  دخ���ول  متابع���ة 

�متحاناتهم ومتارينهم.
تقدمي تقارير متنوعة لالإد�رة.. 4
�حتو�ئها على �أدو�ت تاأليف �ملحتوى.. 5
�حتو�ئه���ا على �أدو�ت �إ�ص���افة و�إد�رة �الأن�ص���طة . 6

و�مل�صادر.
�حتو�ئه���ا عل���ى �أدو�ت �ت�ص���ال وتو��ص���ل مث���ل . 7

منتديات، درد�صة، �قرت�عات.
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نظ��ام ب��الك ب��ورد))Blackboard الإدارة التعلم 
االإلكرتوين: 

Blackboard Academic Suite :ا�صم النظام

Blackboard:ا�صم ال�صركة املنتجة

و�الإ�ص���بانية  و�لعربي���ة  �الإجنليزي���ة  �للغ���ة  اللغ��ات:  
و�الإيطالية و�لفرن�صية.

http://www.blackboard.com/ الراب��ط:  
 us/index.aspx

تعريفه:

 »Blackboard« ميكن تعريف نظام �إد�رة �لتعلم
باأنه نظام �ص���امل الإد�رة ومتابعة وتقييم �لتعليم، ويعد 
�ملحور �ملرك���زي للعملية �لتعليمية على �الإنرتنت، حيث 
يت���م ت�ص���ليم املق��ررات الدرا�صي��ة ب�صكله��ا االإلكرتوين 
جلمي���ع  م�ص���تخدمي �لنظ���ام، يتمي���ز �لنظام ب�ص���هولة 
�ال�ص���تخد�م و�إمكانية �لو�ص���ول �إلي���ه يف �أي زمان ومن 
�لنظ���ام  �إىل  �لدخ���ول  للط���الب  وميك���ن  م���كان،  �أي 
و�لو�ص���ول �إىل حمتوي���ات �ملقرر�ت �لدر��ص���ية و�إجر�ء 
ن�ص���اطات �أكادميية عديدة مثل �مل�ص���اركة يف �ملنتديات 
وجل�ص���ات �لنقا�س وت�صليم �لو�جبات و�أد�ء �المتحانات 
وغريه���ا، باالإ�ص���افة �إىل  توفري �لدعم ل�ص���يغ ملفات 
وملف���ات  �الإلك���رتوين  PDFللن�ص���ر  وملف���ات   Word

�ل�ص���ور و�لفيديو، وتوفري �لعديد من �أدو�ت �الت�ص���ال 
و�لتفاع���ل �ملتز�م���ن Synchronous وغري �ملتز�من 
Asynchronous. )King Saud University-
E-learning & Distance Learning Dean�

.)ship، 2009،4

وه���و نظ���ام �إد�رة تعلم جت���اري من �ص���ركة بالك 
ب���ورد يق���دم فر�ص���ًا تعليمي���ة متنوعة من خالل ك�ص���ر 
جمي���ع �حلو�ج���ز و�لعو�ئ���ق �لت���ي تو�ج���ه �ملوؤ�ص�ص���ات 
�لتعليمية و�ملتعلمني. وقد �صاعد هذ� �لنظام كثرًي� من 
�ملوؤ�ص�ص���ات �لتعليمية يف ن�ص���ر �لتعلي���م بقوة عن طريق 

�الإنرتنت. )عبد �ملجيد، 2008، 84(. 

ويعد نظ���ام Blackboard �أحد �الأنظمة �لر�ئدة 
يف �إد�رة �لتعل���م �أو �إد�رة �ملق���رر�ت �الإلكرتونية، حيث 
تعتمد عليه �لعديد م���ن �جلامعات يف تقدمي �ملقرر�ت 
للطالب ، باالإ�ص���افة �إىل �أن هذه �الأنظمة توفر �لعديد 
م���ن �أ�ص���اليب تقييم �لطالب ، مما يخف���ف من �لعبء 
�الإد�ري لع�ص���و هيئة �لتدري�س، كم���ا ميكنه من تقدمي 
.)Epping، 2010، 32( تغذية ر�جعة فورية للطالب

كما يتميز نظ���ام Blackboard بالكفاءة �لعالية 
مقارن���ة باالأنظمة �الأخرى، حيث يقدم فر�ص���ًا تعليمية 
متنوع���ة �ص���و�ء بالن�ص���بة الأع�ص���اء هيئ���ة �لتدري�س �أو 
للطالب، كما ميتاز باملرونة و�لقابلية للتطوير و�لتو�صع 

)�لنجار، 2009، 34(. 

: Blackboard مكونات نظام اإدارة التعلم

يع���د نظام Blackboard و�جه���ة تفاعل متكاملة 
لتق���دمي �ملحتوي وعدد من �أدو�ت �الت�ص���ال و�لتفاعل، 
 Blackboard Learn(تتمث���ل يف �أن  و�لت���ي ميك���ن 

.)9.1، 2010

1 ..Course Tools أدو�ت �ملقرر�
2 . Notice �لتنبيه���ات  �أو  �ملالحظ���ات  لوح���ة 

. Board

3 .. Course Outline الإطار �لعام للمقرر�
4 .. E-Mail لريد �الإلكرتوين�
قائم���ة بالط���الب �مل�ص���اركني يف در��ص���ة �ملقرر . 5

وعناوينهم على �ل�صبكة.
�ملتز�من���ة . 6 غ���ري  �ملوؤمت���ر�ت  �أدو�ت 

 Asynchronous Conferencing Tools

، وت�ص���م �لقو�ئم �لريدي���ة ، ولوحة �الإعالنات 
.Bulletin Board

7 . Synchronous أدو�ت �ملوؤمت���ر�ت �ملتز�من���ة�
�للوح���ة  وت�ص���م   ،  Conferencing Tools

�لبي�ص���اء White Board ، وبر�م���ج �لتح���اور 
. Chatting

8 ..Virtual Classroom لف�صل �الفرت��صي�
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9 .. Content Area منطقة عر�س �ملحتوي
10 .. Assignment & Tasks لتكليفات و�ملهام�
�لتقومي Assessment، ويتمثل يف �الختبار�ت . 11

�لبنائية و�لنهائية.

12 .. File Archive أر�صيف �مللفات�
13 .. Calendar ملفكرة�

14 . Student Score �لتقدي���ر�ت  مرك���ز 
 .  Center

�صكل)1( نظام �إد�رة �لتعلم Blackboard جلامعة �مللك �صعود

:Screen Cast ثالثا: ت�صجيل ال�صا�صة

ت�ص���تخدم يف  �أن  �لت���ي ميك���ن  �الأ�ص���اليب  تتع���دد 
�لر�مج �لتدريبية من �أجل �إك�ص���اب �ملتدربني مهار�ت 
معين���ة، وعندم���ا تتعلق هذه �مله���ار�ت بخطو�ت مرئية 
مت�صل�صلة ترز �إلينا �حلاجة �إىل ��صتخد�م �أحد بر�مج 
ت�ص���جيل �ل�صا�ص���ة حيث يعد  طريقة لت�ص���جيل ور�ص���د 
�الأفع���ال �ملنج���زة على �حلا�ص���ب �الآيل ، وت�ص���مل هذه 
�الأفعال حركات �لفاأرة و�لنقر�ت على رو�بط مت�ص���فح 
 Allison( الإنرتن���ت ، ويكون �لناجت على �ص���كل فيديو�

)Carr and Pearl Ly،2009،409

ويف �لر�مج �لتدريبية ي�ص���تخدم ت�صجيل �ل�صا�صة 
فى ت�ص���جيل �ملحا�ص���ر�ت �إما ب�ص���كل �ص���وتى �أو مرئي 
بحيث يت�ص���نى لع�صو هيئة �لتدري�س �إعادة ��صتخد�مها 
ب�ص���كل متكرر يف ع���دة �أماكن �أو �إتاحتها على �ل�ص���بكة 

ليتمكن �لطالب من �الطالع عليها .

�أو حتميله���ا عل���ى �أجهزتهم �ل�صخ�ص���ية لدر��ص���ة 
Sandy Winterbot� )حمتو�ه���ا يف �أى زمان ومكان 

 .)tom، 2007،6

 )Birgit Loch،2011، 816( ��ص���تخدم  وق���د 
�أ�ص���لوب ت�ص���جيل �ل�صا�ص���ة يف �لتدري����س معتم���دً� على 
من���اذج �لتعلي���م ذ�تي���ة �لتنظي���م، وتعزي���ز مه���ار�ت 
�ملفاهي���م  فه���م  يف  و�ملعرفي���ة  �الإدر�كي���ة  �لط���الب 
�لريا�ص���ية �ملعقدة، و�لتي ��صتعر�س فيها جمموعة من 
فو�ئد ��ص���تخد�م �أ�صلوب ت�صجيل �ل�صا�صة يف �لتدري�س، 
منه���ا :�ملرونة يف �لو�ص���ول �إىل �ملحت���وى �لتعليميى يف 
�لوقت �لذي ينا�ص���ب �ملتعلم  و�ل���ذي ميكنه من متابعة 
�صرح �ملفاهيم و�لعمليات خطوة بخطوة وجعل �لطالب 
�أكرث ن�ص���اطًا و�أكرث حتف���زً� للتعلم و تب�ص���يط �ملفاهيم 

�ملعقدة و�ملجردة وتقييم �أد�ء �لطالب .
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كم���ا �أ�ص���ار )Joanne Oud،2009،164( �إىل 
�أن ��ص���تخد�م ت�ص���جيل �ل�صا�ص���ة يف �لعملي���ة �لتعليمية 
ي�ص���اعد يف تب�ص���يط �ملحت���وى وتقدمي���ه ب�ص���كل �ص���هل 
وو��صح ، حيث يتيح للمعلم �لرتكيز على �لنقاط �ملهمة 
و�الأ�صا�ص���ية وحذف �أية كلمة �أو �ص���كل غري �ص���روري ، 
�إ�ص���افة �إىل تزويد �ل�ص���رح بالتلميحات �أو �مل�صاعد�ت 
�لب�ص���رية و�ل�صوتية ، كذلك ي�ص���اعد �ملعلم يف تقدمي 
�أن�ص���طة تدريب تفاعلية يكون �لطالب هو �مل�صيطر على 
�ص���رعة عر�س �ملحتوى مبا يف ذل���ك �لتغذية �لر�جعة ، 
وت�ص���جيع �لطالب على �لتفكري �لناقد من خالل و�صع 

�أن�صطة يقوم بها �لطالب �أثناء ��صتعر��س �ملحتوى . 

 )Sandy Winterbottom،2007،6( وت�ص���ري
Screen Casting إىل �أن �أ�ص���لوب ت�صجيل �ل�صا�ص���ة�
و�لتدوين �ل�صوتيPodcasting  ي�صتعمالن على نحو 
متز�ي���د يف �لتعليم �لع���ايل لتقدمي عدد كبري من �ملو�د 
�لتعليمية ، ففي �لواليات �ملتحدة هناك جامعات كثرية 
مب���ا فيه���ا جامع���ة )Yale  and Princeton ( �لتي 
تقوم  بالتدوين �ل�ص���وتي ل�صل�صلة �ملحا�صر�ت �لعامة، 
 Stanford and( يف حني تقوم موؤ�ص�ص���ات �أخرى مثل
UC Berkeley ( بتدوي���ن �ملحا�ص���ر�ت من مقرر�ت 

باتخ���اذ   )berkeley( قام���ت  بالفع���ل  و   ، عدي���دة 
 خطوة مهمة يف جعل كل حما�ص���ر�تها �مل�صجلة متوفرة
http://webcast. �لت���ايل  �ملوق���ع  عل���ى  جمان���ًا   
berkeley edu . و يف �ململك���ة �ملتح���دة كانت جامعة 

)University of Wales ( �أول جامع���ة يف �ململك���ة 
�ملتحدة تقوم باإن�صاء مدونات �صوتية ملحا�صر�تها.

بع�ص الربامج امل�صتخدمة يف ت�صجيل ال�صا�صة:

هن���اك جمموع���ة من �لر�م���ج �لتى ت�ص���تخدم يف 
ت�صجيل �ل�صا�صة و�لتي تختلف يف �إمكاناتها عن بع�صها 
�لبع�س ح�ص���ب �ل�ص���ركة �ملنتجة للرنامج ومن �الأمثلة 

على هذه �لر�مج مايلى:

 CamStudio برنامج -

http://camstudio.org ر�بط �ملوقع

 Camtasia Studioبرنامج -
http://www.techsmith. �ملوق���ع  ر�ب���ط   

com/ camtasi a.html

 SnagIt برنامج -
http://www.techsmith. �ملوق���ع  ر�ب���ط 

com/snagit.html

 Screenshot Master 1.9.13 برنامج -
http://screenshot-master. ر�بط �ملوق���ع

/soft32.com

  WinSnap 3.0.7برنامج -
http://www.ntwind.com/ �ملوق���ع  ر�ب���ط 

software/winsnap.html

 EZ Screen Recorder 4.51 برنامج -
http://www.infallsoft.com/ ر�بط �ملوق���ع

 screen-recorder

رابعا :مراكز م�صادر التعلم :

تعريفها:

يع���رف )�لطع���اين، 2011، 4( مر�ك���ز م�ص���ادر 
�لتعل���م باأنها جميع �أوعي���ة �ملعلوم���ات �ملرتبة يف مبان 
تهي���ئ جمي���ع �لت�ص���هيالت �ملنا�ص���بة لالرتق���اء بعملية 
�لتعلي���م و�لتعلم ، هي م���كان يحتوي على مو�د و�أجهزة 
تعليمية خمتلفة ومنظمة بحيث ي�صهل ��صتخد�مها من 

�ملعلم و�ملتعلم لالرتقاء بعملية �لتعلم.

بيئ���ة  باأنه���ا   )142  ،2011 )�لد�ي���ل،  ويعرفه���ا 
تعليمية حتتوي �أنو�عًا متعددة من م�ص���ادر �ملعلومات، 
يتعامل معها �ملتعلم وتهيئ له فر�صة �كت�صاب �ملهار�ت 
و�خل���ر�ت، و�إث���ر�ء معارفه عن طري���ق �لتعلم �لذ�تي 

وي�صاعده يف ذلك �أمني مركز م�صادر �لتعلم.

اأهداف مراكز م�صادر التعلم :

�إن �لهدف �لعام من تلك �ملر�كز هو حتقيق طموح 
�ملدر�ص���ة يف �النتق���ال م���ن �لرتكي���ز عل���ى �لتعليم �إىل 
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�لرتكيز على �لتعلم وذلك بتوفري مو�د تعليمية خمتلفة 
ت�ص���اعد �لتالميذ على �كت�ص���اب مهار�ت �لتعلم وتنمية 
�لقدرة على �لتحليل و�لرتكيب و�لنقد وحل �مل�ص���كالت 
وغر����س مبد�أ �لتعل���م �لذ�ت���ي وتعزيز �لتعلم �مل�ص���تمر 

لديهم )ربيع ، 2010، 81(.

�أن مر�ك���ز  �إىل   )36  ،2007 وي�ص���ري )�ص���ريف، 
م�ص���ادر �لتعلم لي�صت م�ص���تودعا للمعلومات وم�صادر 
�لتعل���م �ملتنوع���ة، بل ه���ي م���كان للتدري�س و�لن�ص���اط 

و�لدر��صة ملختلف �ملتعلمني و�ملعلمني.

   وق���د ح���ددت وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م باململك���ة 
�لعربي���ة �ل�ص���عودية �له���دف �لع���ام من �إن�ص���اء مر�كز 
م�ص���ادر �لتعلم  يف« توفر بيئة تعليمية تعلمية منا�ص���بة 
تتيح للمتعلم �ال�صتفادة من �أنو�ع متعددة وخمتلفة من 
م�ص���ادر �لتعلم، وتهيئ له فر�س �لتعلم �لذ�تي، وتعزز 
لديه مه���ار�ت �لبح���ث و�ال�صتك�ص���اف، ومتك���ن �ملعلم 
من �تب���اع �أ�ص���اليب حديثة يف ت�ص���ميم م���ادة �لدر�س 
وتطويرها وتنفيذه���ا وتقوميها«)موق���ع وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم،2012(.  

ويوؤكد )�ل�ص���الح و�آخ���رون، 2003، 49( على �أن 
�لهدف �لرئي�س ملر�كز م�ص���ادر �لتعل���م هو توفري بيئة 
تعاوني���ة تكاملية مع عمل �ملدر�ص���ة توؤه���ل �لطالب �إىل 
�كت�ص���اب مزي���د م���ن �ملعلوم���ات و�لقي���ام بالعديد من 
�الأن�صطة �لتي ت�صجعهم لكي يكونو� مبدعني ومبتكرين 
للمعلوم���ات، وبالتايل فه���ي توؤكد على مبد�أ �مل�ص���اركة 
و�إيجابي���ة �لط���الب يف �لتفاع���ل م���ع كاف���ة �الأن�ص���طة 

�ملدر�صية.

اأهمية مركز م�صادر التعلم :

مرك���ز  �أهمي���ة  �أن   )7 )�لطع���اين،2011،  ي���رى 
م�صادر �لتعلم تكمن يف �لنقاط �لتالية :

توف���ري �لبيئة �ملنا�ص���بة �لتي متك���ن �لطالب من . 1
��صتخد�م م�صادر متنوعة.

تق���دمي من���وذٍج خمتلٍف من �حل�ص���ة �ل�ص���فية . 2
ي�صاعد يف جذب �لطالب و�إثارة �هتمامهم.

ت�صاعد يف تنظيم �مل�صادر �لتعليمية وت�صنيفها . 3
مبا ي�صهل �لو�صول �إليها.

ت�صاعد �ملعلم من خالل �أمني �ملركز يف عمليات . 4
�لتح�ص���ري للح�ص���ة وتنفيذه���ا و�إع���ادة تنظيم 
م���و�د �مل�ص���ادر �لتعليمية �مل�ص���تخدمة وترتيبها 

و�صمان جاهزيتها للمر�ت �لقادمة.
تتي���ح للمتعل���م فر�س �لتعل���م يف �الأوق���ات �لتي . 5

يختارها وللمو�ص���وعات �لتي يف�ص���لها �أو يرغب 
باحل�ص���ة  �لتقي���د  دون  منه���ا  �ال�ص���تز�دة  يف 

�ل�صفية وما يقدم فيها.
ك�ص���ر �جلمود يف �جل���دول �ملدر�ص���ي �لتقليدي . 6

وذل���ك بتغيري م���كان �لتعل���م و�أ�ص���اليب �لتعليم 
وو�صائله.

اأمني مركز م�صادر التعلم :
ميث���ل �أمني مركز م�ص���ادر �لتعل���م �أحد �ملدخالت 
�لرئي�ص���ة يف منظوم���ة تكنولوجي���ا �لتعلي���م ، باعتباره 
�لق���وى �لفاعل���ة لتوظي���ف �مل�ص���تحدثات �لتكنولوجي���ة 
باملوؤ�ص�ص���ات �لتعليمية مب�صاركته للمعلم و�الإد�رة ، فهو 
�أحد �لعنا�صر �لب�صرية �حليوية �لتي متثل جانبا �أ�صا�صيا 
ومهم���ا لتحقيق �أهد�ف �ملرك���ز ، وتنفيذ بر�جمه، وهو 
�لعن�ص���ر �ملوؤثر يف �أع�ص���اء هيئة �لتدري�س ، وهو حلقة 
�لو�صل بني �ملعلم و�ملتعلم ، و�مل�صاهم �لفعال يف حتفيز 
�ملجتمع �ملدر�صي على �صرورة �رتياد �ملركز، لذ� ينبغى 
�أن يكون لديه �لقدرة على �بتكار �لن�صاطات �لرتبوية ، 
و�بتكار طرق جديدة غري معروفة من قبل تفيد �لعملية 
�لتعليمية ، بحيث ير�عي حاجات كل فرد و��صتعد�د�ته 

وقدر�ته )�ل�صريف، 2011، 145(.

املهام التي يقوم بها اأمني مركز م�صادر التعلم :
الأمني مركز م�ص���ادر �لتعلم عدة مهام يجب عليه 
�لقي���ام بها كي تتحقق �أهد�ف �ملركز، وبدون �أد�ء هذه 
�مله���ام على �أكمل وج���ه ال تتحقق �أه���د�ف �ملركز على 
�لوج���ه �ملطلوب، ولذل���ك يجب �أن تع���د بر�مج تدريب 
�أمن���اء مر�ك���ز م�ص���ادر �لتعل���م �أثن���اء �خلدم���ة الأد�ء 
مهامهم على �لوجه �ملطلوب، والأمناء مر�كز م�ص���ادر 
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�لتعل���م دوٌر �أ�صا�ص���ي يف توجي���ه �لط���الب د�خل مركز 
م�ص���ادر �لتعل���م �إىل �لو�ص���ائل و�مل���و�د �لتعليمية �لتي 

تنا�صبهم )�صريف، 2007، 61(.

 )132-135  ،2011 )�لكاظم���ي  ح���ددت  وق���د 
�مله���ام �لت���ي يقوم بها �أم���ني مركز م�ص���ادر �لتعلم يف 

�الآتي:
• �الأمور �لفنية و�الإد�ري���ة : كالقيام باإد�رة مركز 	

م�ص���ادر �لتعلم، وتوفري �ملر�جع و�ملو�د �ملتنوعة 
لدعم �ملجموعات �ملكتبية، وم�ص���ئولية �لتنظيم 
و�لتزويد، م���ع متابعة �لتط���ور�ت �لتكنولوجية، 

و�لتعرف على �صبكات �ملعلومات وتقوميها.
• �لتعل���م �لذ�ت���ي و��ص���رت�تيجية �لتعل���م: كتوعية 	

�لهيئ���ة �لتدري�ص���ية يف جم���ال �لتعل���م �لذ�ت���ي، 
و�لقيام بتنظيم ن�ص���اطات تدع���م عملية �لتعلم 
�لرنام���ج  يف  �لكامل���ة  و�مل�ص���اركة  �لذ�ت���ي، 

�لتعليمي للمدر�صة.
• كالتخطي���ط 	 �لرتبوي���ة:  �لعملي���ة  يف  �مل�ص���اركة 

و�مل�ص���اركة �لكامل���ة م���ع �ملدر�ص���ني يف تغطي���ة 
�لوحد�ت �لدر��ص���ية �لتي تدعم �لتعلم �لذ�تي، 
�لتعليمي���ة  �لعملي���ة  يف  �ملدر�ص���ني  وم�ص���اركة 
�لط���الب  وم�ص���اعدة  �ملختلف���ة،  للوح���د�ت 

و�إر�صادهم يف و�صع ��صرت�تيجيات �لبحث.
• �لتعاون بني �أم���ني �ملعلومات و�لهيئ���ة �لتعليمية 	

و�الإد�رة : فيجب عليه �لتعاون مع �ملدر�ص���ني يف 
�إر�ص���ادهم و تدريبهم على ��ص���تخد�م �لتقنيات 

�لرتبوية �ملوجودة باملركز .
• �ملهار�ت �لبحثي���ة : يتوجب عليه توجيه �لطالب 	

ال�ص���تخد�م �لطرق �ل�صحيحة يف عملية �لبحث 
و�النتق���اء وكيفي���ة تقييم �ملعلومات ، و�لو�ص���ول 
قو�ع���د  و��ص���تخد�م  �حلديث���ة  �ملعلوم���ة  �إىل 

�لبيانات �ملوثقة على �صبكة �النرتنت.

وق���د �أ�ص���ار )�لعم���ر�ن،2008، 51( �إىل بع����س 
�ل�ص���روط �لتي يجب �أن تتوفر يف �أمناء مر�كز م�صادر 

�لتعلم ، ومن هذه �ل�صروط :

- �الإعد�د �ملهني �لو��صع يف جمال مر�كز م�صادر 
�لتعلم.

- �لتاأهي���ل �لرتبوي وخ�صو�ص���ا يف جمال تقنيات 
�لتعليم.

- �مت���الك �الأ�ص���لوب �لتعليم���ي ، ب���اأن يك���ون على 
معرفة بالعمليات �لتعليمية وطرق �لتدري�س.

اإجراءات البحث التجريبية :

��ص���تهدف �لبح���ث �لتعرف عل���ى فاعلي���ة برنامج 
تدريبي �إلكرتوين قائم على �أ�ص���لوب ت�ص���جيل �ل�صا�صة 
يف �إك�ص���اب بع�س مهار�ت ��صتخد�م نظام �إد�رة �لتعلم 
�الإلكرتوين Blackboard لدى �أمناء مر�كز م�ص���ادر 
�لتعلم ، ولتحقيق ذلك قام �لباحث باإعد�د بع�س �ملو�د 

�لتعليمية و�الأدو�ت �لبحثية كالتاىل:

اأواًل : الربنامج التدريبي : 

يف �ص���وء �لدر��صات �ل�ص���ابقة �لتي تناولت بر�مج 
�لتدري���ب �الإلكرتوين وكذلك بر�م���ج �لتدريب �ملوجهة 
الأمن���اء مر�كز م�ص���ادر �لتعلم،  قام �لباح���ث باإعد�د 
برنام���ج تدريبي �إلكرتوين قائم على �أ�ص���لوب ت�ص���جيل 
�ل�صا�ص���ة يف �إك�ص���اب بع�س مه���ار�ت ��ص���تخد�م نظام 
�إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين Blackboard ل���دى �أمناء 
مر�ك���ز م�ص���ادر �لتعل���م،  وق���د م���ر �إع���د�د �لرنامج 

باملر�حل �لتالية :

حتدي��د االحتياج��ات التدريبي��ة الأمن��اء مراكز 
م�صادر التعلم, من خالل:

- �الطالع على �لدر��صات و�لبحوث �ل�صابقة.

- �إج���ر�ء �ملقابالت �ل�صخ�ص���ية م���ع �أمناء مر�كز 
م�ص���ادر �لتعل���م يف مد�ر����س �لتعلي���م �لع���ام مبنطقة 
�الحتياج���ات  حتدي���د  ��ص���تبانة  وتطبي���ق  �لريا����س 
�لتدريبية �خلا�ص���ة مبهار�ت ��ص���تخد�م نظ���ام �لتعلم 
�الإلكرتوين Blackboard   للتعرف على �الحتياجات 

�لتدريبية الأمناء مر�كز م�صادر �لتعلم.
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التعل��م  اإدارة  نظ��ام  مه��ارات  بع���ص  حتدي��د 
. Blackboard االإلكرتوين

مرت عملية بناء قائمة �ملهار�ت �لالزمة الإك�ص���اب 
 Blackboard مهار�ت ��ص���تخد�م نظام �إد�رة �لتعلم

لدى �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم باخلطو�ت �لتالية:

- م���ن خ���الل �ط���الع �لباح���ث عل���ى �لدر��ص���ات 
و�لبحوث �ل�ص���ابقة وخرة �لباح���ث يف جمال �لتدريب 
�اللكرتون���ى  �لتعل���م  �إد�رة  نظ���ام  عل���ى  �الإلكرتون���ى 
Blackboard ومن خالل �أخذ ر�أى �خلر�ء يف جمال 

تكنولوجيا �لتعلي���م و�لتعليم �الإلكرتونى، مت بناء قائمة 
باملهار�ت �لو�جب �إك�ص���ابها �إىل �أمناء مر�كز م�ص���ادر 

�لتعلم .

- مت عر����س ه���ذه �لقائم���ة يف �ص���ورتها �ملبدئي���ة 

على جمموعة من �خلر�ء و�ملحكمني لتعديل و�إ�ص���افة 
وح���ذف �لبنود غ���ري �ملالئمة من ه���ذه �لقائمة، حيث 
تكون���ت يف �ص���ورتها �ملبدئي���ة من ثم���ان )8( مهار�ت 

�أ�صا�صية يتفرع منها �أربعون )40( مهارة فرعية.

�الأ�صا�ص���ية  �مله���ار�ت  بع����س  �إىل  �لتو�ص���ل  -  مت 
و�لالزم���ة لتوظي���ف نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين 
Blackboard يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة و�لتى ��ص���تملت 

يف �ص���كلها �لنهائ���ي وبعد �إج���ر�ء �لتعدي���الت �ملطلوبة 
على عدد )7( مهار�ت رئي�ص���ة تفرع منها عدد )33( 

مهارة فرعية.

-  مت �لتاأك���د م���ن �ص���دق وثب���ات قائم���ة �ملهار�ت 
�لالزمة الإك�صاب مهار�ت ��صتخد�م نظام �إد�رة �لتعلم 

Blackboard لدى �أمناء مر�كز م�صادر �لتعلم.

جدول )1(
Blackboard يو�صح بع�س مهار�ت نظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين 

�ملهارة�ملهارة

1- مهار�ت �لدخول �إىل �لنظام

�لدخول �ىل �لنظام. 1
�لتعامل مع �ل�صا�صة �لرئي�صة للنظام. 2
�لتو��صل مع فريق �لدعم �لفني �ملبا�صر. 3
�لدخول �إىل موقع �ملكتبة �لرقمية �ملتاح على �لنظام. 4
حتميل �أدلة �ملتدرب من �لق�صم �لتعليمي. 5
حترير �ملعلومات �ل�صخ�صية. 6

2-مهار�ت تغيري �ملعلومات �ل�صخ�صية

تغيري كلمة �ملرور. 7
تخ�صي�س �الأماكن �خلا�صة بي. 8
تغيري �الإعد�د�ت �ل�صخ�صية. 9

تعيني خيار�ت �خل�صو�صية. 10
�إ�صافة وحدة منطية. 11

3- مهار�ت بناء �ملقرر �لدر��صي

�إن�صاء منطقة حمتوى. 12
�إن�صاء ر�بط �د�ة. 13
�إن�صاء ر�بط مقرر در��صي. 14
�إن�صاء ر�بط خارجي. 15
�إن�صاء عن�صر. 16
�إن�صاء �ملجلد.. 17
ر�بط مبنطقة �الأدو�ت. 18
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وبذل��ك مت��ت االإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال االأول م��ن اأ�صئلة 
البح��ث والذى ن�ص على :م��ا املهارات الواجب توافرها 
ل��دي امن��اء مراك��ز م�ص��ادر التعل��م ال�صتخ��دام نظ��ام 
اإدارة التعل��م االإلك��رتوين Blackboard يف العملية 

التعليمية.

3 - اأهداف الربنامج التدريبي :

- �لهدف �لع���ام للرنامج �لتدريبي : هو �إك�ص���اب 
مه���ار�ت ��ص���تخد�م نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين 
�لتعل���م  م�ص���ادر  مر�ك���ز  الأمن���اء   Blackboard

با�صتخد�م �أ�صلوب ت�صجيل �ل�صا�صة.

- �الأهد�ف �خلا�ص���ة للرنام���ج �لتدريبي : يتوقع 
م���ن �ملت���درب يف نهاي���ة �لرنام���ج �لتدريب���ي �أن يكون 

قادر�ً على:
نظ���ام . 1 و�جه���ات  م���ع  و�لتعام���ل  �لدخ���ول 

.Blackboard

تعديل �لبيانات �ل�صخ�صية.. 2
�إ�صافة وحترير �ملحتوى �الإلكرتوين للمقرر.. 3
��صتخد�م �أدو�ت �لنظام للتو��صل مع �لطالب.. 4

��صتخد�م �أدو�ت �لتقييم.. 5
�إد�رة ح�صابات �مل�صتخدمني و�ملجموعات.. 6
�إد�رة �ملقرر و�إجر�ء عمليات �لن�ص���خ و�لت�صدير . 7

و�ال�صتري�د للمقرر.

4 - ت�صمي��م الربنام��ج التدريب��ي االإلك��رتوين : مرت 
مرحل���ة �لت�ص���ميم للرنام���ج �لتدريب���ى باخلط���و�ت 

�لتالية:
4/1 - حتدي���د حمت���وى �لرنامج : م���ن خالل حتديد 

�الأه���د�ف �لعامة للرنامج �لتدريبى مت و�ص���ع ت�ص���ور 
للمو�ص���وعات �لرئي�ص���ة و�لفرعية ملحتوى �ملوقع، �لذي 
يعمل على حتقيق �الأهد�ف، باال�صتعانة باآر�ء وخر�ت 
بع����س �ملتخ�ص�ص���ني يف جم���ال تكنولوجي���ا �لتعلي���م 

و�لتعليم �الإلكرتونى.
4/2 حتدي���د  �الأن�ص���طة وطريق���ة �لتفاعل م���ع �ملوقع، 

�ص���و�ء كانت ه���ذه �الأن�ص���طة متعلق���ة بالتفاع���ل د�خل 
�ملوقع �أو متعلقة باإجر�ئها على موقع نظام �إد�رة �لتعلم 

.Blackboard الإلكرتوين�

�لرنام���ج  حمت���وى  تنظي���م  طريق���ة  حتدي���د   4/3

�لتدريب���ى �ملت���اح عل���ى �ملوق���ع : بع���د حتدي���د حمتوى 

�ملهارة�ملهارة

4- مهار�ت �لتفاعل و�لتو��صل

�إن�صاء منتدى. 19
�إن�صاء �صل�صة ر�صائل. 20
�إر�صال ر�صائل د�خل �لنظام. 21
�إر�صال بريد �إلكرتوين. 22
�الإعالنات. 23

5- مهار�ت �لتقييم 
�لو�جبات و�ملهام. 24
�إن�صاء �ختبار. 25
مركز �لتقدير�ت. 26
تتبع �الإح�صائيات. 27

6- مهار�ت �إد�رة ح�صاب �مل�صتخدمني 
و�ملجموعات

�مل�صتخدمون. 28
�إن�صاء �ملجموعات. 29

7- مهار�ت �إد�رة �ملقرر

ن�صخ �ملقرر �لتدريبي. 30
حذف جماعي لعنا�صر �ملحتوى. 31
ت�صدير حزمة �ملقرر. 32
��صتري�د �حلزمة. 33
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�لرنامج �لتدريبي، وحتديد حمتوى �صا�ص���ات �لدخول 
و�لرتحيب، مت تنظيم �ملو�صوعات د�خل �ملوقع ، بحيث 

ي�صهل تعامل �مل�صتخدم معها.

4/5 �الإخ���ر�ج �ملبدئ���ي ملوقع �لرنام���ج �لتدريبي : يف 

�ص���وء ما �صبق مت و�صع �لت�ص���ور �ملبدئي ملوقع �لتدريب 
�الإلكرتوين، حيث روعي يف ذلك نتائج �لتحليل للمو�قع 
بالتدري���ب ع���ر �النرتن���ت، وكذلك معايري �لت�ص���ميم 
�لرتبوية و�لفنية، وخ�صائ�س و�حتياجات �أمناء مر�كز 
م�ص���ادر �لتعلم، مت �لو�صول �إىل �ل�صكل �ملبدئي للموقع 
بكل م���ا يحتويه من ن�ص���و�س و�ص���ور ولقط���ات فيديو 

ورو�بط وحمتوى تدريبي.

4/6 �لتق���ومي �ملبدئ���ي ملوق���ع �لرنام���ج �لتدريبي : يف 

Proto� رهذه �ملرحلة مت جتريب �ملوقع ب�ص���كل م�ص���غ
type pilot test  لال�ص���تفادة من �لتغذية �لر�جعة يف 

تنقيح �ملوقع وحت�ص���ينه حتى يتم �لتاأكد من �ص���الحيته 
يف حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة. 

4/7 �صبط موقع �لرنامج �لتدريبي :

بع���د �النتهاء من �إعد�د موق���ع �لرنامج �لتدريبى 
مت عر�ص���ه عل���ى جمموع���ة م���ن �ملحكم���ني يف جم���ال 
تكنولوجي���ا �لتعلي���م و �لتعل���م �الإلك���رتوين ، و�ملناه���ج 
وط���رق �لتدري����س الإب���د�ء ر�أيه���م يف موق���ع �لرنام���ج 
�لتدريبي ،وق���د �أبدى �ملحكمون بع�س �ملالحظات �لتي 
ق���ام �لباح���ث بتعديلها، حيث �أ�ص���بح موق���ع �لرنامج 

�لتدريبى يف �صورته �لنهائية �لقابلة للتطبيق. 

وبذلك متت االإجابة عن ال�صوؤال الثاين من اأ�صئلة 
البح��ث والذي ن�ص على :م��ا �صورة الربنامج التدريبي 
املق��رتح الإك�ص��اب بع���ص مه��ارات نظ��ام اإدارة التعل��م 
االإلكرتوين Blackboard لدى اأمناء مراكز م�صادر 

التعلم.

5 - تطبيق الربنامج التدريبى:

- �لتدري���ب بالن�ص���بة للمجموعة �ل�ص���ابطة: مت تدريب 
�ملجموعة �ل�صابطة بالطريقة �لتقليدية. 

- �لتدريب بالن�ص���بة للمجموعة �لتجريبية: بد�أ تطبيق 
�لرنامج باالجتماع مع عينة �لبحث يف قاعة �لدر��ص���ة 
وذل���ك لتعريفه���م بالرنام���ج و�لهدف من���ه ، وكذلك 
فت���ح ح�ص���ابات للمتدرب���ني عل���ى موق���ع نظ���ام �إد�رة 
�لتعل���م Blackboard ، و�إعطائه���م �لر�ب���ط �خلا�س 
http://www.dev- : بالرنامج عل���ى �لويب وه���و
orbit.com/apbb/ مع تو�ص���يح كيفية �لدخول �إىل 

�ملوقع و�ص���رح مكوناته وكيفية �إجر�ء �الأن�ص���طة �ملتاحة 
وقد تكون �لرنامج �لتدريبي من عدة جل�صات كالتايل:

�جلل�ص���ة �لتدريبي���ة �الأويل : �لدخول �إىل �لنظام ، 
و�لتحكم يف لوحة �ملعلومات �ل�صخ�صية.

�جلل�ص���ة �لتدريبية �لثانية : �لدخول �ىل �ل�صفحة 
�لرئي�صة للنظام و�ملحتوى �لدر��صي.

�جلل�صة �لتدريبية �لثالثة :  حترير قائمة �ملقرر.

�جلل�ص���ة �لتدريبية �لر�بعة : �إ�صافة حمتوى �ملقرر 
و�إد�رته .

�إن�ص���اء  كيفي���ة   : �خلام�ص���ة  �لتدريبي���ة  �جلل�ص���ة 
�الإعالنات و�لر�صائل و�ملنتديات و�الختبار�ت.

وكل جل�صة تدريبية مزودة بالعنا�صر �لتالية :
• �أهد�ف �جلل�صة.	
• حمتوى �جلل�صة �لتدريبي ب�صيغة )ن�صية(.	
• حمت���وى �جلل�ص���ة �لتدريب���ي ب�ص���يغة )فيدي���و 	

تعليمي(.
• جمموعة من �الأن�ص���طة �مل�ص���احبة و�لتي ينبغي 	

�لقي���ام بها قب���ل �النتق���ال �إىل جل�ص���ة تدريبية 
�أخري.

•  �إ�ص���ارة للمت���درب يف �آخ���ر جل�ص���ة تدريبية �إىل 	
جتهيز حمتوى در��ص���ي خا�س باإحدى �ملو��صيع 
�لتي يقوم بتدري�ص���ها فعليا �أو �صبق له تدري�صها، 
وذل���ك لرفعها عل���ى �لنظام ، على �أن يت�ص���من 
هذ� �ملحتوى )ملفات ب�ص���يغة ن�ص���ية ، �ص���ور ، 

مقاطع فيديو، و�جبات، �ختبار�ت(.
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6 - تقومي الربنامج التدريبي : 

م���ر تق���ومي �لرنام���ج �لتدريب���ي �ملق���رتح بثالث 
مر�حل وهي :

- �لتق���ومي �لقبل���ي : حي���ث مت تطبي���ق كل م���ن بطاقة 
�لتح�ص���يلي  �مله���اري و�الختب���ار  للجان���ب  �ملالحظ���ة 

للجانب �ملعريف .

- �لتق���ومي �أثن���اء �لتدريب) �لتق���ومي �لبنائى( : وذلك 
من خالل �الأن�صطة و�لتكليفات �ملت�صمنة بالرنامج .

- �لتق���ومي �لبعدي : حي���ث مت تطبيق بطاقة �ملالحظة 
للجانب �ملهاري و�الختبار �لتح�صيلي للجانب �ملعريف .

ثانيًا : بطاقة املالحظة : 

- بطاق���ة مالحظ���ة �الأد�ء �لعملي ملهار�ت ��ص���تخد�م 
.Blackboard نظام �إد�رة �لتعلم

مت ت�صميم بطاقة مالحظة لتقييم مهار�ت �الأد�ء 
�لعملي للمتدربني �أثناء قيامهم بالتدري�س با�ص���تخد�م 
نظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين Blackboard، وتكونت 
�لبطاقة من �صبعة جماالت ، كل جمال فيها مهارة من 
بع�س مهار�ت ��صتخد�م نظام �إد�رة �لتعلم  �الإلكرتوين 
Blackboard وين���درج حت���ت كل مهارة جمموعة من 

�مله���ار�ت �لفرعية �لتي يوؤديها �ملت���درب )33( مهارة 
فرعي���ة ، وكانت �لنهاية �لعظمى للبطاقة )99( نقطة 
ف���ى حالة تاأدية �ملتدرب جمي���ع �ملهار�ت بدون �أخطاء، 
حي���ث يعطى �ملتدرب درج���ة )�ص���فر( �إذ� مل يوؤِد هذه 
�ملهارة ، وفى حالة تاأدية �ملتدرب للمهارة بدون �أخطاء 
فيعط���ى )3( درجات ، �أم���ا �إذ� �أدى �ملهارة مع توجيه 
�ملدرب فيعطى )2( درجة ، و�إذ� �أدى �ملهارة مع وجود 

خطاأ فيعطى )1( درجة. 

وق���د مت ح�ص���اب �ل�ص���دق �لظاه���ري للبطاقة من 
خالل عر�صها على عدد )6( من �ملحكمني من �أع�صاء 
هيئ���ة �لتدري�س يف جم���ال تكنولوجي���ا �لتعليم و�لتعليم 
�اللك���رتوين، وقد �أج���رى �لباحث �لتعدي���الت �لالزمة 

نح���و �مللحوظات �لت���ي �أبد�ها �ملحكمون ، ومت ح�ص���اب 
�لثب���ات بطريقة �ألف���ا كرونباخ و�لت���ي بلغت )0.91( 
وهي ن�ص���بة جيدة لثبات �الأد�ة ، وبعد �لتاأكد من �صدق 

وثبات �لبطاقة �أ�صبحت يف �صورتها �لنهائية.

املع��ريف  للجان��ب  التح�صيل��ي  االختب��ار   : ثالث��ًا 
اخلا�ص با�صتخدام نظ��ام اإدارة التعلم االإلكرتوين

. Blackboard

عند ت�صميم هذ� �الختبار �تبع �لباحث �خلطو�ت 
�لتالية: 

- حتديد �لهدف من �الختبار: 

ه���دف �الختبار �إىل قيا�س حت�ص���يل �أمناء مر�كز 
م�صادر �لتعلم يف �جلو�نب �ملعرفية �لالزمة ال�صتخد�م 
نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �الإلك���رتوين Blackboard ف���ى 
�لعملية �لتعليمية وفقًا مل�ص���تويات بلوم �ملعرفية �لثالثة 
وهي:)�لتذكر-�لفهم-�لتطبي���ق(، قب���ل وبعد در��ص���ة 

�لرنامج �لتدريبي.

- �لتحقق من �صدق �الختبار:

�أ - �ص��دق املحكم��ني:  مت �لتحقق م���ن مدى متثيل 
�الختب���ار لالأه���د�ف �ملح���ددة ل���ه، وذلك ع���ن طريق 
عر����س �الختب���ار يف �ص���ورته �الأولي���ة عل���ى ع���دد من 
�ملحكمني �ملتخ�ص�ص���ني يف �ملناهج وط���رق �لتدري�س، 
وتكنولوجي���ا �لتعلي���م، به���دف �ال�صرت�ص���اد بر�أيهم يف 

مدى دقة ومنا�صبة وو�صوح عبار�ت �الختبار.

وق���د �أو�ص���ى �ملحكم���ون ببع����س �لتعدي���الت على 
�الختبار،مثل تعديل �ص���ياغة بع����س مفرد�ت �الختبار 
لت�ص���بح �أكرث و�ص���وحا، وكتاب���ة بع�س �لكلم���ات باللغة 
�الإجنليزي���ة و�لعربية معًا ، وتغي���ري بع�س �ملفرد�ت يف 
�أ�صئلة �الختيار من متعدد لت�صبح �أكرث �رتباطًا مبقدمة 

�ل�صوؤ�ل ، وقد قام �لباحث باإجر�ء تلك �لتعديالت .

ب - �ص��دق االت�ص��اق الداخل��ي:  مت �لتحق���ق م���ن 
�ص���دق �الختبار من خالل ح�ص���اب معامالت �الرتباط 
بني درجة كل بعد من �أبع���اد �الختبار و�لدرجة �لكلية، 
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ومبر�ع���اة �لتعدي���الت �لت���ي �أو�ص���ى به���ا �ملحكم���ون، 
وح�ص���اب �ص���دق �لتكوي���ن �لفر�ص���ي، مت �لتو�ص���ل �إىل 
�ل�ص���ورة �لنهائي���ة لالختب���ار، و�لت���ي ��ص���تملت عل���ى 
20مفردة، وبذلك �أ�ص���بح �الختبار �ص���ادقًا و�ص���احلًا 

للتطبيق.

طريقة ت�ص���حيح �الختبار: يح�ص���ل �ملتدرب على 
درج���ة و�ح���دة عل���ى كل مف���ردة يجي���ب عنه���ا �إجابة 
�ص���حيحة، و�ص���فر على كل مفردة يجي���ب عنها �إجابة 
خاطئ���ة ، وبذل���ك تكون �لدرج���ة �لكلي���ة لالختبار20 

درجة.

- حتدي���د معام���الت �ل�ص���هولة و�ل�ص���عوبة ملف���رد�ت 
�الختبار:

مت ح�صاب معامل �ل�صهولة لكل مفردة من مفرد�ت 
�الختب���ار م���ن خالل �ملعادل���ة �لتالية)�ل�ص���يد، 1978 

: )449:

معامل �ل�صهولة =  :   
 حيث �إن :

�س = عدد �الإجابات �ل�صحيحة 
خ  =  عدد �الإجابات �خلطاأ

وبناًء على تطبي���ق هذه �ملعادلة يتم حذف �ملفردة 

 - �إن وج���دت - �لت���ي يك���ون معام���ل �ص���هولتها �أقل من 
)2، 0( �أو �أكر من)8 ،0(.

كما مت ح�ص���اب معامل �ل�صعوبة من خالل �ملعادلة 
�لتالية)�ل�صيد، 1978 :456(:

معامل �ل�صعوبة = 1  – معامل �ل�صهولة

ح�ص���اب ثبات �الختبار:مت ح�ص���اب ثبات �الختبار 
با�ص���تخد�م معامل »�ألفا كرونباخ«، با�ص���تخد�م حزمة 
�لر�م���ج �الإح�ص���ائية )SPSS(، حيث بل���غ مقد�ره 
)90،0(، وهذ� �ملعامل ي�ص���ري �إىل �أن �الختبار يت�صف 
بدرجة جي���دة من �لثب���ات، �الأمر �لذى جع���ل �لباحث 
يطمئ���ن �إىل ��ص���تخد�مه كاأد�ة للقيا�س، ومن ثم ميكن 
�لوث���وق بالنتائج �لتي يتم �حل�ص���ول عليها عند تطبيق 
�الختب���ار عل���ى عين���ة �لبح���ث �الأ�صا�ص���ية، وبع���د هذه 
�الإجر�ء�ت �أ�صبح �الختبار يف �صورته �لنهائية �صاحلًا 

للتطبيق.

جتان�ص عينة البحث:

حل�صاب جتان�س �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة 
يف �ل�ص���لوك �ملدخل���ى ملحت���وى �لرنامج ق���ام �لباحث 
با�ص���تخد�م �ختبار »مان ويتنى« ، كما يو�صحه �جلدول 

�الآتي : 

جدول ) 2 (
نتائج �ختبار مان ويتنى للفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة فى �لقيا�س �لقبلى لالختبار �لتح�صيلى

�لداللةUWZجمموع �لرتبمتو�صط �لرتب�لعدد�ملجموعة
غري د�لة1518.27274.0071.00191.001.801�لتجريبية
1512.73191.00�ل�صابطة

يت�ص���ح من �جلدول �ل�صابق عدم وجود فروق ذ�ت 
داللة �إح�صائية بني متو�صطي رتب درجات �ملجموعتني 
�لتجريبي���ة و�ل�ص���ابطة يف �لقيا����س �لقبل���ي لالختبار 
�لتح�ص���يلي ، مم���ا يو�ص���ح وج���ود جتان�س ب���ني �أفر�د 
�ملجموعتني �ل�ص���ابطة و�لتجريبي���ة يف �جلانب �ملعريف 
�ملرتب���ط با�ص���تخد�م نظ���ام �إد�رة �لتعل���م �الإلكرتوين 

. Blackboard

عر�ص نتائج البحث ومناق�صتها وتف�صريها :

التحقق من �صحة فرو�ص البحث وتف�صري النتائج :

للتحق���ق من �ص���حة فرو����س �لبح���ث �حلالية قام 
�لباحث با�ص���تخد�م �الأ�صاليب �الإح�صائية �لبار�مرتية 
وذلك ل�ص���غر حجم �لعينة ولع���دم �عتد�لية �ملنحنى ، 
ومن بني تلك �الأ�صاليب �ختبار مان ويتنى للمجموعات 
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�مل�ص���تقلة ، و�ختبار ويلكك�ص���ون للمجموعات �ملرت�بطة 
وفيما ياأتي �لتحقق من �صحة تلك �لفرو�س :

و�ل���ذي   : االأول  الفر���ص  �صح��ة  م��ن  التحق��ق 
ين����س عل���ى �أن���ه » يوجد ف���روق ذ�ت داللة �إح�ص���ائية 
ب���ني متو�ص���طي رت���ب درج���ات �لقيا����س �لبع���دي لدى 

�أفر�د �ملجموعتني �ل�ص���ابطة و�لتجريبي���ة يف �الختبار 
�لتح�ص���يلي للجان���ب �ملعريف �ملتعلق با�ص���تخد�م نظام 
�إد�رة �لتعلم �الإلكرتونى Blackboard ل�صالح �أفر�د 
�ملجموعة �لتجريبية .« ��ص���تخدم �لباحث �ختبار »مان 

ويتنى« و�لذي يو�صح نتائجه �جلدول �الآتي :

جدول ) 3 (  
نتائج �ختبار مان ويتنى للفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة يف �لقيا�س �لبعدي لالختبار �لتح�صيلي

�لداللةUWZجمموع �لرتبمتو�صط �لرتب�لعدد�ملجموعة
158.40126.006.00126.004.5030.01�ل�صابطة
1522.60339.00�لتجريبية

يت�ص���ح من �جلدول �ل�ص���ابق وج���ود ف���روق ذ�ت داللة 
�إح�ص���ائية عند م�ص���توى )0.01( بني متو�صطي رتب 
درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�ص���ابطة فى �لقيا�س 
�لبعدى لالختبار �لتح�ص���يلى وذلك ل�صالح �ملجموعة 
�لتجريبي���ة ، ويرجع ذل���ك �إىل �أن ��ص���تخد�م �لتدريب 
�الإلكرتوين �لقائم على  �أ�ص���لوب �ل�صا�ص���ة )للمجموعة 
�لتجريبية( ي�صاعد �ملتدربني على �لتعلم وفق قدر�تهم 
و�ص���رعاتهم يف �لتعل���م ، حي���ث يوف���ر ه���ذ� �الأ�ص���لوب 
�إمكاني���ة عر����س �ملحتوى �لتعليمى �أك���رث من مرة حتى 
يتق���ن �ملتدرب �ملحت���وى ، مقارنة بالطريق���ة �لتقليدية 
و�لتي يقدم فيها �ملحت���وى مرة و�حدة فقط عن طريق 

�ملدرب دون مر�عاة للفروق �لفردية بني �ملتدربني. 

وتتفق تلك �لنتيجة مع در��ص���ة كل من  )�لغر�ب ، 
2003( ، ودر��ص���ة )عبد �لكرمي ، 2007( ، ودر��ص���ة 

و)در��ص���ة   ،  )Ashley Janel Addis،2009(
 )2010، )�لعق���الء  ودر��ص���ة   ،  )2009  ، �لد�ي���ل 
San�( ودر��ص���ة   ،  )2011 )�ل�ص���ريف  ودر��ص���ة   ،،

 Allison Carr( ودر��ص���ة   ،  )ford Gold،2001

 Joanne( ودر��ص���ة   ،  )and Pearl Ly،2009

.)Oud،2009

التحق��ق من �صح��ة الفر�ص الثان��ى : و�لذي ين�س 
عل���ى �أن���ه » يوج���د ف���روق ذ�ت دالل���ة �إح�ص���ائية بني 
متو�ص���طي رت���ب درجات �لقيا����س �لبعدي ل���دى �أفر�د 
�ملجموعتني �ل�ص���ابطة و�لتجريبية فى بطاقة مالحظة 
�الأد�ء �مله���اري �ملتعلق با�ص���تخد�م نظ���ام �إد�رة �لتعلم 
Blackboard ل�ص���الح �أفر�د �ملجموعة �لتجريبية ». 

��ص���تخدم �لباح���ث �ختبار »مان ويتنى« و�لذي يو�ص���ح 
نتائجه �جلدول �الآتي :

جدول ) 4 (
 نتائج �ختبار مان ويتنى للفروق بني �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�صابطة فى �لقيا�س �لبعدي لبطاقة �ملالحظة

�لداللةUWZجمموع �لرتبمتو�صط �لرتب�لعدد�ملجموعة
159.63144.5024.500144.5003.7140.01�ل�صابطة
1521.37320.50�لتجريبية

يت�ص���ح من �جلدول �ل�صابق وجود فروق ذ�ت داللة 
�إح�ص���ائية عند م�ص���توى )0.01( بني متو�صطي رتب 
درجات �ملجموعتني �لتجريبية و�ل�ص���ابطة يف �لقيا�س 
�لبع���دي لبطاق���ة �ملالحظ���ة وذلك ل�ص���الح �ملجموعة 

�لتجريبي���ة ، ويرجع ذل���ك �إىل �أن �لتدريب �الإلكرتوين 
�لقائم على ��ص���تخد�م �أ�ص���لوب �ل�صا�ص���ة )للمجموعة 
�لتجريبي���ة( ي�ص���اعد �ملتدربني عل���ى �إتق���ان �ملهار�ت 
ع���ن طريق تك���ر�ر عر�س ه���ذه �مله���ار�ت وتعلمها وفق 
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قدر�ته���م و�ص���رعاتهم يف �لتعلم ، وه���ذ� يوؤكد على �أن 
�لرنام���ج �لتدريب���ي �الإلك���رتوين كان فع���ااًل ول���ه �أثر 
�إيجابي يف تنمية �ملهار�ت ،مقارنة بالطريقة �لتقليدية 
و�لتي يق���دم فيها �ملهارة مرة و�ح���دة فقط عن طريق 
�مل���درب دون مر�ع���اة للفروق �لفردية ب���ني �ملتدربني ، 

وميكن تف�صري ذلك يف �الآتي :
�لرنام���ج �لتدريب���ي �الإلك���رتوين �لقائ���م على . 1

�أ�ص���لوب ت�ص���جيل �ل�صا�ص���ة يتي���ح �لتفاع���ل بني 
�ملتدرب ومادة �لتدريب .

يتيح �لرنام���ج �لتدريبي �الإلك���رتوين �لتدريب . 2
عل���ى �ملهارة ب�ص���كل نظري من خ���الل �ملحتوى 
�لنظ���ري �ملوج���ود �ص���من حمت���وى �لرنام���ج ، 
ومتابعة �ملهارة ب�ص���كل عمل���ي عن طريق عر�س 
ت�ص���جيالت �ل�صا�صة �ملتاحة لكل مهارة تدريبية، 
و�إمكاني���ة ممار�ص���تها عملي���ًا من خ���الل موقع 

.Blackboard نظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين
�لرنام���ج �لتدريب���ي �الإلك���رتوين ير�عي قدرة . 3

�ملتدرب و�ص���رعته مما ي���وؤدي �إىل زيادة تفاعلة 
و�كت�صابه للمهار�ت و�إتقانه لها.

مت تنظيم �ملحتوى للرنامج �لتدريبي �الإلكرتوين . 4
بحي���ث يق���دم حمت���ًوى نظرًي���ا وكذلك ت�ص���جيل 
فيديو للمه���ار�ت ، جعل �ملتدرب حمور �لتدريب 
مما يجعله يتقدم ب�ص���ورة ملحوظة يف �كت�صاب 
�ملهار�ت �لتي يتدرب عليها ويحر�س على �إتقانها .

تنوع �الأن�ص���طة �مل�ص���احبة للرنام���ج يزيد من . 5
ن�صاط �ملتدربني وفاعليتهم �أثناء �لتعلم.

وتتفق تلك �لنتيجة مع در��صة كل من )عبد �لكرمي، 
2007( ، ودر��صة )زين �لدين، و�لظاهري،2010( ، 

ودر��صة )عطية ،2011(.

و�ختلف���ت �لنتائ���ج م���ع م���ا تو�ص���لت �إليه در��ص���ة 
حي���ث   )Sandy Winterbottom،2007،6-8(
تو�ص���لت �إىل �أن ��ص���تخد�م ت�ص���جيل �ل�صا�صة يف تقدمي 
�ملحا�ص���ر�ت يوؤثر �ص���لبًا على �لتفاعل لي����س فقط بني 
�لط���الب و�ملحا�ص���رين ب���ل حت���ى فيم���ا بينه���م. فمن 
�لو��ص���ح �أن ه���ذه �لطريق���ة م���ن �لتدري����س ال ينبغ���ي 
��ص���تخد�مها ب���دال ع���ن �لتدري�س �لفعل���ي وجها لوجه، 
و لك���ن ميكن ��ص���تعمالها لتقدمي جزء كب���ري من �ملادة 

�لنظرية للمقرر�ت .

التحقق م��ن �صحة الفر�ص الثال��ث : و�لذي ين�س 
عل���ى �أن���ه »يوج���د ف���روق ذ�ت دالل���ة �إح�ص���ائية ب���ني 
متو�ص���طي رتب درجات �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي لدى 
�أف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة يف �الختبار �لتح�ص���يلي 
للجانب �ملعريف �ملتعلق با�ص���تخد�م نظ���ام �إد�رة �لتعلم 
�الإلك���رتوين Blackboard ل�ص���الح درج���ات �لقيا�س 
�لبعدي.« ��صتخدم �لباحث �ختبار »ويلكك�صون » و�لذي 

يو�صح نتائجه �جلدول �الآتي :

جدول ) 5( 
نتائج �ختبار »ويلكوك�صون« للفروق بني رتب درجات �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي يف درجات �الختبار �لتح�صيلي للمجموعة 

�لتجريبية

�لداللةقيمة Zجمموع �لرتبمتو�صط �لرتب�لعدد�ملتغري
د�لة عند م�صتوى 0003.4240.01�لرتب �ل�صالبة
158120�لرتب �ملوجبة

يت�ص���ح من �جلدول �ل�صابق وجود فروق ذ�ت داللة 
�إح�ص���ائية بني رتب درجات �لقيا�صني �لقبلي و�لبعدي 
لالختب���ار �لتح�ص���يلي الأف���ر�د �ملجموع���ة �لتجريبي���ة 
و�جتهت تلك �لفروق ل�ص���الح �لقيا�س �لبعدي، ويرجع 

ذلك �إىل �أن ��ص���تخد�م �لرنامج �لتدريبي قد �ص���اعد 
�ملتدربني على �لتعلم و�كت�صاب �ملعارف ح�صب قدر�تهم 
و�صرعاتهم يف �لتعلم ، حيث يتيح هذ� �ال�صلوب عر�س 
�ملحت���وى �لتعليم���ي �أكرث م���ن مرة ، مقارن���ة بالطريقة 
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�لتقليدي���ة و�لتي يقدم فيها �ملحت���وى مرة و�حدة فقط 
ع���ن طريق �مل���درب دون مر�عاة للف���روق �لفردية بني 

�ملتدربني .

وتتفق تلك �لنتيجة مع در��صة كل من )عبد �لكرمي، 
2007( ، ودر��ص���ة )زي���ن �لدين و�آخ���رون،2010( ، 

 Allison Carr( ودر��صة ،)ودر��ص���ة )عطية ،2011
.)and Pearl Ly،2009

كما تو�صلت )�ل�ص���ريف ،2011( �إىل �أن �لدور�ت 
�لتدريبي���ة �ملقدم���ة الخت�صا�ص���يي مر�ك���ز م�ص���ادر 
�لتعل���م �أثناء �خلدم���ة تنمي كفاياته���م �لالزمة للعمل 
يف جمال مر�كز م�ص���ادر �لتعلم)�لكفاي���ات �الإدر�ية، 
و�ملعلوماتي���ة، و�لفني���ة( وبالتايل �ص���تعمل على تطوير 
�أد�ئه���م، كما �أن تلك �ل���دور�ت �لتدريبية قابلة للتغيري 
و�لتطوير ملو�كبة �الجتاهات �حلديثة لر�مح �لتدريب 
باملق���رر�ت  �ملتو�ج���د  �لنق����س  تعال���ج  ق���د  وبالت���ايل 

�لدر��صية �لتي يدر�صها �الخت�صا�صي قبل �خلدمة.

التاأكد من فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح :
للتاأك���د من فاعلية �لرنام���ج �لتدريبي �ملقرتح مت 
 ، Black »ص���تخد�م معادلة �لك�ص���ب �ملعدل »لب���الك��
حيث ترت�وح ن�ص���بة �لك�ص���ب �ملعدل بني )�ص���فر ، 2( ، 
ويق���رتح بالك �أنه �إذ� بلغت هذه �لن�ص���بة )1.2( فاإنه 
ميكن �عتب���ار �لرنامج ذ� فاعلية ، كما �أ�ص���ار �لبع�س 
�إىل �أن���ه ميك���ن �عتبار �لو�حد �ل�ص���حيح ذ� داللة على 

كفاءة �لرنامج .
 معادلة �لك�صب �ملعدل لبالك      =

                                         
 وتدل هذه �لرموز على ما يلى :

�س:  متو�صط درجات �الأفر�د فى �لقيا�س �لبعدى.
�س:  متو�صط درجات �الأفر�د فى �لقيا�س �لقبلى.

د :  �لدرجة �لنهائية لالختبار �لتح�صيلى.
�س – �س  :  ت�صمى ن�صبة �لك�صب �خلام.
د  - �س   :  ت�صمى ن�صبة �لك�صب �ملتوقع.

جدول ) 6(
 يو�صح ن�صبة �لك�صب �ملعدل للتاأكد من فاعلية �لرنامج �ملقرتح

�ملجموعة
  

�ملتغري

�ملجموعة �لتجريبية 
�لفاعلي������ة

1.4بع�س مهار�ت نظام �إدرة �لتعلم �الإلكرتوين

يت�صح من �جلدول �ل�صابق �أن ن�صبة �لك�صب �ملعدل 
بلغ���ت قيمته���ا ) 1.4 ( ، وم���ن ث���م ميكن �لق���ول باأن 
�لرنام���ج قد جنح يف حتقي���ق �أهد�فه بدرجة مقبولة، 
م���ع �الأخ���ذ  يف �العتب���ار باأال تقل قيمة ن�ص���بة �لك�ص���ب 
�ملعدل���ة عن �لدرجة �ملحكية وهى ) 1.2 ( حتى ميكن 

�عتبار �لرنامج فعااًل ومقبواًل .  
بهذ� يك���ون قد مت �الإجابة عن �ل�ص���وؤ�ل �لر�بع من 
�لبحث �لذي ين�س على »ما فاعلية �لرنامج �لتدريبي 
�ملقرتح على �إك�ص���اب مهار�ت ��ص���تخد�م نظ���ام �إد�رة 
�لتعل���م �الإلكرتوين Blackboard ل���دى �أمناء مر�كز 

م�صادر �لتعلم ؟«

تو�صيات البحث:

يف �ص���وء ما �أ�ص���فر عنه �لبحث م���ن نتائج ، ميكن 
تقدمي �لتو�صيات �الآتية :

�لتو�صع يف ��صتخد�م منط �لتدريب �الإلكرتوين ، . 1
ملا لهذ� �لنمط من م���ردود تعليمي جيد مقارنة 

بالتدريب �لتقليدي.
توجي���ه نظ���ر �لقائمني عل���ى ت�ص���ميم �لر�مج . 2

��ص���تخد�م  �أهمي���ة  �إىل  �الإلكرتوني���ة  �لتدريب���ة 
�أ�صلوب �ل�صا�صة يف ت�صميم هذه �لر�مج .

عق���د دور�ت تدريبي���ة الأمن���اء مر�كز م�ص���ادر . 3
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�لتعلم نحو تفعيل نظام �إد�رة �لتعلم �الإلكرتوين 
Blackboard يف �لعملي���ة �لتعليمي���ة يف جميع 

�ملر�حل �لتعليمية.
�الهتمام بتنمي���ة �الجتاه���ات �الإيجابية الأمناء . 4

مر�كز م�ص���ادر �لتعلم على تفعي���ل نظام �إد�رة 
�لتعل���م �الإلك���رتوين Blackboard يف �لعملية 

�لتعليمية يف جميع �ملر�حل �لتعليمية.
توجيه نظر �لقائمني عل���ى تدريب �أمناء مر�كز . 5

م�صادر �لتعلم �إىل �أهمية �لتدريب �اللكرتوين.
توجيه نظر �لقائمني على م�صروع تطوير �لتعليم . 6

�لتابع لوز�رة �لرتبية و�لتعليم ب�صرعة تبني �أحد 
�أنظم���ة �إد�رة �لتعلي���م �الإلك���رتوين يف مد�ر����س 

�لتعليم �لعام.

البحوث املقرتحة:

يف �ص���وء نتائج �لبحث وتو�ص���ياته يق���رتح �لباحث 
�إج���ر�ء �ملزي���د من �لبح���وث و�لدر��ص���ات �لت���ي تتعلق 

بالتدريب �الإلكرتوين ، ومنها :
فاعلي���ة برنام���ج تدري���ب �إلكرتوين يف �إك�ص���اب . 1

�أمناء مر�كز م�ص���ادر �لتعلم مهار�ت ��صتخد�م 
�لف�صول �الفرت��صية يف �لتدري�س.

تطوي���ر مركز تدري���ب �إلك���رتوين لتدريب �أمناء . 2
مر�ك���ز م�ص���ادر �لتعلم على تطبيق���ات �لتعليم 

�الإلكرتوين.
�جتاه���ات �أمن���اء مر�ك���ز م�ص���ادر �لتعلم نحو . 3

��صتخد�م نظام �إد�رة �لتعلم Blackboard يف 
�لعملية �لتعليمية .

در��ص���ة �أثر �ختالف �أ�صاليب �لت�صفح و�الإبحار . 4
�مل�ص���تخدمة فى بر�مج �لتدريب �الإلكرتوين فى 
تقدمي �لر�مج �لتدريبية الأمناء مر�كز م�صادر 

�لتعلم.
�لكفاي���ات �لتكنولوجية �حلديثة �لالزمة الأمناء . 5

مر�كز م�صادر �لتعلم .

املراجع  

اأوال : مراجع باللغة العربية :
• �أبو �ص���لمية، ب�صمة على ح�ص���ن )2007(. مدى 	

فاعلي���ة �لتدري���ب يف تطوي���ر �ملو�رد �لب�ص���رية، 
كلي���ة  �الأعم���ال،  �إد�رة  يف  ماج�ص���تري  ر�ص���الة 

�لتجارة، �جلامعة �الإ�صالمية – غزة.
• وز�رة 	  - و�البتع���اث  للتدري���ب  �لعام���ة  �الإد�رة 

�لرتبية و�لتعليم �ل�ص���عودية )2008(. �لتدريب 
�الإلك���رتوين من���وذج جدي���د للتاأهي���ل و�لتدريب 

و�لتطوير .
• �لد�يل، �ص���عد بن عبد�لرحمن )يوليو 2009(. 	

منوذج مقرتح ملر�كز م�ص���ادر �لتعلم باملد�ر�س 
�لثانوي���ة مبنطق���ة �لريا����س �لتعليمي���ة ، جملة 
�مل�ص���رية  �جلمعي���ة   – �لتعلي���م  تكنولوجي���ا 

لتكنولوجيا �لتعليم، �ملجلد 19 ، �لعدد 3.
• دوي���كات، معروف و �الأ�ص���مر، معاذ )2007(. 	

�ملالي���ة  �ملوؤ�ص�ص���ات  يف  �الإلك���رتوين  �لتدري���ب 
و�مل�ص���رفية �لعمل���ة يف فل�ص���طني، ورق���ة عم���ل 
مقدم���ة ملوؤمتر: �قت�ص���اديات �ملعرف���ة، جامعة 

�لنجاح �لوطنية.
• ربي���ع، ف���الح �أحم���د )�أكتوب���ر 2010(. مر�كز 	

م�صادر �لتعلم ومد�ر�س �مل�صتقبل .. دور متجدد 
يف ظل �لتعليم �الإلكرتوين، جملة �لرتبية، �لعدد 

. 30

• رمزي، هاين �ص���فيق )2010(. فاعلية برنامج 	
تدريب���ي عر �لويب يف تنمية جو�نب �لت�ص���ميم 
و�الإنت���اج للوح���د�ت �الإلكرتوني���ة ل���دى ط���الب 
�لدر��ص���ات �لعلي���ا بق�ص���م تكنولوجي���ا �لتعليم ، 

جملة �لبحوث �لنف�صية و�لرتبوية ، �لعدد 1. 
• ز�ه���ر، �لغري���ب )2010(. م�ص���تويات �لتعليم 	

�الإلك���رتوين، جملة �لتعلي���م �الإلكرتوين، جامعة 
�ملن�صورة، ع5.

• زي���ن �لدين، حمم���د حمم���ود و�لظاهري، يحي 	
حميد )2010(. فاعلية برنامج تدريبي مقرتح 
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يف تنمي���ة مه���ار�ت ��ص���تخد�م بع����س و�ص���ائط 
�لتعليم �الإلكرتونية يف تعليم �لعلوم لدي معلمي 
�ملرحل���ة �البتد�ئي���ة يف منطق���ة مك���ة �ملكرمة ، 
�لن���دوة �الأويل يف تطبيق���ات تقني���ة �ملعلوم���ات 
و�الت�ص���ال يف �لتعلي���م و�لتدري���ب ، �ملنعقدة يف 
كلية �لرتبية جامعة �مللك �ص���عود – �لريا�س يف 

�لفرتة من 12-14 �أبريل .
• �ل�ص���يد، ف���وؤ�د به���ي )1978(. عل���م �لنف����س 	

�الإح�ص���ائي وقيا�س �لعقل �لب�ص���ري، �لقاهرة، 
د�ر �لفكر �لعربي.

• �ص���ريف، ح�صن علي ح�ص���ن )2007(. برنامج 	
تدريب���ي مق���رتح لتنمية ق���در�ت �أمن���اء مر�كز 
م�ص���ادر �لتعل���م باململك���ة �لعربي���ة �ل�ص���عودية 
با�صتخد�م مدخل �لنظم، ر�صالة ماج�صتري غري 

من�صورة، كلية �لرتبية، جامعة حلو�ن.
• �ل�ص���ريف، �إمي���ان فهد فاي���ز )ماي���و 2011(. 	

منوذج مقرتح لتطوير �أد�ء �خت�صا�صيي مر�كز 
م�ص���ادر �لتعل���م باملرحل���ة �لثانوي���ة يف جم���ال 
در��ص���ات  جمل���ة  �لتكنولوجي���ة،  �مل�ص���تحدثات 

�ملعلومات ، �لعدد 11. 
• �ل�ص���الح، ب���در عب���د �هلل و�آخ���رون)2003(.	

�الإطار �ملرجعي �ل�صامل ملر�كز م�صادر �لتعلم، 
�لريا�س، مكتب �لرتبية �لعربي لدول �خلليج.

• 	 .)2011 )يناي���ر  بهج���ت  ن�ص���ال  �لطع���اين، 
معوقات تفعيل مر�كز م�صادر �لتعلم �البتد�ئي 
يف منطق���ة تب���وك باململك���ة �لعربية �ل�ص���عودية 
)در��ص���ة تقوميي���ة( ، جمل���ة �لرتبي���ة �لعلمية ، 

�ملجلد 14 ، �لعدد 1.
• عب���د �ملجيد، حذيف���ة م���ازن )2008(.تطوير 	

وتقيي���م نظ���ام �لتعلي���م �الإلك���رتوين �لتفاعل���ي 
للمو�د �لدر��صية �لهند�صية و �حلا�صوبية، ر�صالة 
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