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 لدى طالبات Blackboardم بالك بورد معوقات التعلم باستخدام نظا
كلية التصاميم والفنون بجامعة جدة أثناء جائحة كورونا وعالقتها 

 باتجاهاتهن نحو التعُلم االفتراضي
ي مغر محمود أحمد ان   ومر

  .، المملكة العربية السعوديةجامعة جدة، كلية التصاميم والفنون
ي و لك يد  dr.marwan1970@hotmail.com :ال

:المستخلص  
توا   ــــ ال املعوقــــات تحديــــد ــــ إ اســــة الد والفنــــورــــدفت التــــصاميم ليــــة طالبــــات نجــــھ

د بــــو بـــالك نظـــام ــــ ع الـــتعلم ــــ جـــدة ربجامعـــة
ُ

Blackboardالــــتعلم نحـــو ن ــــا باتجا ـــا وعالق ،

الباحـــــث وأعـــــد ، املـــــس الوصـــــفي املـــــن اســـــتخدام تـــــم اســـــة الد ـــــداف أ ولتحقيـــــق ، ـــــ ا رف

و الك مــــا تطبيق تــــم ــــات، لالتجا ومقياســــا املعوقــــات لتحديــــد بانة اســــ
ً

عــــشوائية عينــــة ــــ ع نيــــا
ً

مــــــن ونــــــت ت ليــــــة) 254(ـــــسيطة بال عــــــة التخصـــــصات مــــــن أن. رطالبــــــة النتــــــائج ــــــرت أظ وقــــــد

د بـو بــالك نظـام ــ ع الـتعلم ــ متوسـطة جــة بد معوقـات ن يــواج رالطالبـات
ُ

ســواءBlackboardر

محـــاو ـــ أو ليـــة ال جـــة الد رـــ ي: ر بأعـــضاء املتعلقـــة واملعوقـــات الفنيـــة، س،املعوقـــات التــــد رئـــة

ات بـــــاملقر يتعلـــــق فيمـــــا عاليـــــة جـــــة بد معوقـــــات ن يـــــواج نمـــــا ب بالطالبـــــات، املتعلقـــــة رواملعوقـــــات ر

اســية متوســطة،. رالد ــ ا ف الــتعلم نحــو الطالبــات ــات اتجا مــستو أن النتــائج ــرت أظ ىكمــا

وجو وكذلك ات، تجا و املعوقات ن ب إحصائيا ودالة سلبية تباطية ا عالقة وجود مع
ً

قر فـر ود

املعوقـــــات، بانة اســــ ــــ ــــاء و والفنــــو الرســــم تخصــــ لــــصا التخــــصص، الخــــتالف زعــــز ن ى

ات تجا الداخ التصميم   .ولصا

املفتاحية لمات ا :ال ف التعلم ات، تجا عد، عن التعلم املعوقات، د، بو ُالبالك   .ر
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Obstacles of Learning via Blackboard System among the 
Female Students at the Faculty of Design and Arts, 

University of Jeddah during Corona Pandemic and Its 
Correlation with Their Attitudes towards Virtual Learning 

 
Marwan Ahmad Mahmoud Maghrabi 
Jeddah University, Faculty of Design and Arts, KSA. 
Email: dr.marwan1970@hotmail.com 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the obstacles faced by students at the 
Faculty of Design and Arts, Jeddah University in learning through the 
Blackboard system and its correlation with their attitudes towards 
virtual learning. To achieve the objectives of the study, the descriptive 
survey approach was used, and the researcher prepared a questionnaire 
to identify the obstacles and a scale of attitudes. The instruments 
administered electronically to a simple random sample consisting of 
(254) students from the four majors at the faculty. The results have 
shown that female students face medium-degree of obstacles in terms 
of learning via Blackboard system, whether in the total degree or in the 
following points: technical constraints, obstacles related to faculty 
members, and obstacles related to female students. They also face a 
high degree of obstacles in the curriculum. The results also showed 
that the level of female students' attitudes toward virtual learning is 
medium, with a negative statistically significant correlation between 
obstacles and attitudes, as well as the existence of variance attributed 
to the difference in specialization in favor of the specialization of 
drawing, arts and fashion in the obstacles questionnaire, and in favor 
of interior design in terms of the attitudes. 
Keywords: Blackboard, Obstacles, Distance Learning, Attituds, Virtual 
Learning. 
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 :مقدمة

الــذي عــد عــن بــالتعليم ا أصــول ــ تــرتبط معاصــرة عليميــة صــيغة ــ ا ف الــتعلم ُعــد ُ

مـ وتطـو عـشر، التاسع القر خالل باملراسلة ربدأ سـان إ املـورن سـالل إ ـ إ املطبوعـة التعليميـة راد
ثـ ومرئيـا، صـوتيا لة املـ املـواد

ً ً
مـع ة ـ كب نوعيـة نقلـة انتقـل ثـم ، ـو والتلفز ذاعـة اسـتخدام نم

ـــــــــ ا ف الـــــــــتعلم ـــــــــر ليظ واملعلومـــــــــات، تـــــــــصاالت تقنيـــــــــات وتطـــــــــو نـــــــــت ن شـــــــــبكة ـــــــــو رظ ر
امعــا ا مــن ـ كث منــھ اسـتفادت الــذي ـي، و وامللك خــاللؤسـساتت مــن النظاميـة التعليميــة

الــــــتعلم ة إدا ا"LMS"رنظــــــم مــــــن مكنــــــت ــــــ متنوعــــــة،ال بأســــــاليب ــــــ ا ف الــــــتعلم ــــــ لتوســــــع
ا سال وأداء التعليمية املؤسسات داف أ تحقيق م س ل تزامنية، وغ   . رتزامنية،

ا بقــد ونـــا مر املنافـــسة ـــ ع ا وقــد امعـــات ا بقـــاء أصـــبح رلقــد ر
ً

ا ـــ العـــالملتكيـــفع مـــع
متطلباتـــھ، وتـــوف ، ـــ التعلي ـــ ا إمف مـــن ســـتفادة ـــا،و ومخرجا ـــا أدا ن تحـــس ـــ اناتـــھ

ات ــــا امل س التـــد يئـــات وأعـــضاء الطـــالب يمتلـــك أن ر الـــضر مـــن وأصـــبح ا، ـــداف أ روتحقيـــق ر ي و
ر الضر من أنھ كما وأدواتھ، نظمھ واستخدام ، ا ف للتعلم مة يالال و تمتز اأن امعاتلك

الــــــ تــــــذليل ــــــ ع والعمــــــل ا، ــــــسو م لــــــدى ات ــــــا امل ــــــذه لتنميــــــة ــــــة رر ــــــؤ ال واملعوقــــــات ات صعو
الــتعلم ة إدا أنظمــة مثــل ، ـــ ا ف الــتعلم ســائل و أدوات اســتخدام ــ م رتــواج  & Politisو

Politis, 2016)(  

ـ ا كب نموا ي و لك التعلم ة إدا نظم استخدام د ش وقد
ً ً

امر حـوا منـذعـات العـالم ل
ن والعــشر ــادي ا القــر الواقــع)Carvalho; Areal & Silva, 2011(نمطلــع ر لتطــو كحاجــة ،

نحــــــو نتقـــــدم الـــــذي للمـــــستقبل ـــــشرافا واس ديثـــــة، ا التكنولوجيـــــا ومواكبـــــة ـــــام ا ـــــ التعلي
ً

ة كب   .سرعة

ة ـــــــــ الكب ميــــــــــة لأل اديميــــــــــة واملؤســــــــــسات امعـــــــــات ا اك إد اد رو القــــــــــاللتطــــــــــوز ــــــــــر ع ئم
ــ ا ف الــتعلم انــات إم مــن اســتفادة مــة أ خــالل ونــازوأنظمتــھ و س فــاير ــشار رن -COVIDو

عـــام19 مـــن و ـــع الر ايـــة والتجمعـــات،2020لـــ ركـــة ا ـــ ع ـــة ا اح قيـــودا فرضـــت ـــ زال
ً

التعليميـة العمليـة الستمرار املة ومت ومرنة عة سر حلو عن البحث إ ـولوأدت و أدى، ـمـا إ
ـ ا ف للـتعلم التعليميـة واملؤسـسات امعات ا من كث ةلتحو إدا نظـم باسـتخدام امـل رال

نت ن شبكة ع ي و لك   .التعلم

الـــــــتعلم ة إدا نظـــــــام عـــــــد رو د"ُ بـــــــو ـــــــ" Blackboardربـــــــالك ال الـــــــتعلم ة إدا نظـــــــم ر أشـــــــ رمـــــــن
علــــيم تقــــديم ــــيح ي حيــــث امعــــات، ا ا وــــستخدم يحــــاالك قاعــــاتــــي ــــ اســــية الد ئــــة الب ري

الع النظــــام ــــذا يــــوفر كمــــا اســــة، ــــةديــــدرالد التجر ن تحــــس ــــ م ــــس ــــ ال دوات و ات ــــ امل مــــن
قـة امل ونيـة لك ات ختبـا ونظـم ا، يتـضم ال اضية ف الفصو عن ففضال رالتعليمية؛ ل ً

بالوســ مدعومــة علــم د مــوا بإضــافة ــسمح فإنــھ املربــھ، املختلفــةتعــددةائط ــسيقات نــص،(والت
وال املتحركـة، والرسوم فيديو، صوت، ، ـارصو وغ البيانيـة، للوصـو)رسـوم للطـالب ـا وإتاح ل،

قا ــــشو ــــ وأك أفــــضل علــــم يحقــــق بمــــا نــــت، ن ــــ ع ـــا إل
ً

)Masino,2015 .(ولة ــــس ــــ يتم كمــــا
ال الطــالب بــع ت انيــة وإم الوظــائف، عــدد و الســتخداســتخدام، التمات ــ ــ ــا وتوف نظــام

عن ن بــــ تــــصال يل ــــس و لــــذلك، العممخصــــصة الراجعــــةاصــــر التغذيــــة وتــــوف التعليميــــة، ليــــة
ـــــ ع الطــــالب ــــساعد كمـــــا ات، ستفــــسا و ات ختبــــا نتــــائج حـــــو للطــــالب ــــة والفو راملــــستمرة ر ل ر

الوقت ة وإدا ،(رتنظيم   ).2016البال
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وأونــال أونــال ــر د) Unal& Unal, 2014(ىو بـــو بــالك الــتعلم ة إدا نظــام رأن Blackboardر
ل مناســـــبا تطبيقـــــا عـــــد

ً ً ـــــشرُ مـــــن ن واملتعلمـــــ ن املعلمـــــ تمكـــــن سلـــــسلة ونيـــــة الك ئـــــة ب ـــــ لتعلـــــيم
ــ ع عـد عـن الـتعلم ـشطة أ افـة ة وإدا الطـالب، علـم بـع وت املناقـشات، ـ واملـشاركة ، ُاملحتـو ر ى

نت   .ن

ر وشـــــــ ميـــــــة أل ونظـــــــرا
ً

نظـــــــام ةة دالـــــــتعلرإدا بـــــــو بـــــــالك مـــــــنBlackboardرم بـــــــھ يتمتـــــــع ومـــــــا
ت فقـــــــد ات، ـــــــ وم عــــــــضخـــــــصائص وفعلتـــــــھ ســـــــنوات، منـــــــذ الـــــــسعودية امعــــــــات ا معظـــــــم تـــــــھ ب

ــــ إ عمـــدت ــــ ال جـــدة، جامعــــة ـــا ف بمــــا ات، واملقـــر عــــض ـــ جزئيــــة قـــة بطر عمليــــا امعـــات را
ً

ونا و مة أ خالل املة قة بطر رتفعيلھ وCOVID-19ز ما، الـسعوديةتباو امعات ا جميع عتھ
ل التعليميـــــة العمليـــــة اســـــتمرار لـــــضمان بـــــا تقر

ً
الـــــصيانة عمليـــــات تقـــــديم مـــــع والطالبـــــات، لطـــــالب
وتقليـــل مــة، خــالل ــ ا ف التعلــيم ــة تجر إلنجــاح محاولــة ــ عــد عــن ب والتــد عــة زواملتا ُر

س التد يئة وأعضاء الطالب تواجھ ال  .راملعوقات

  : ةراسالدلةمش

الســــــــت ة كــــــــضر وجــــــــوده فــــــــرض اتيجيا اســــــــ ا خيــــــــا ــــــــ ا ف الــــــــتعلم ــــــــ رعت ور
ً ً ُ

العمليــــــــة مرار
ونـــا و س فــاير ــشار الن اليـــة ا مــة ظــل ــ الـــسعودية امعــات ا ــ رالتعليميــة و ،COVID-19ز

التع مـــن النـــوع ـــذا ل الطــالب اســـتعداد مـــدى ـــ تمثـــل ــسا ئ تحـــديا واجـــھ يـــار ا ــذا أن إال
ً ً

ر
ّ

لـــيم،
قــــدو ــــمــــدى لوجــــھ ــــا وج الــــتعلم عــــن م ــــض عو ــــ ع تــــھ وقد فيــــھ، نــــدماج ــــ ع م

ً
ر قاعــــاتر

اســـة عمـــدت. رالد حيـــث ئـــا، طا جـــاء امـــل ال ـــي و لك للـــتعلم التحـــو أن التحـــدي ـــذا ـــشأ وم
ً

ر ل
أنظمـــة ـــ ع ـــ ا ف الـــتعلم تفعيـــل ــ إ اســـة للد از ـــ ح التوقـــف عـــد الـــسعودية امعــات را ي

ة ـــــالــــتعلمرإدا م دوأ بـــــو بـــــالك نظـــــام يئـــــةBlackboardرا أعـــــضاء عـــــض معـــــھ واجـــــھ مـــــا ـــــو و ،
النظامالتد استخدام معوقات الطالب من والعديد س   .ر

د بـــو بـــالك لنظـــام الطـــار ســـتخدام وليـــدة ـــست ل املعوقـــات ـــذه رو حيـــثBlackboardئ ،
مــة لأل الــسابقة اســـات الد مــن العديــد نتـــائج ذلــك زتؤكــد وا(ر ،2014ي،لقحطــاســـياف الـــضال ؛

والعــــامر،2017 ي الدســـيما ي2017؛ القحطـــا ــــي،؛ ،2018وال ـــ الر والبــــدر2018و؛ ــــم امل ؛
ان، ـــــ ،2018واملط الـــــضال الــــــسعودية) 2020؛ امعـــــات ا وطـــــالب س التـــــد يئـــــة أعـــــضاء رأن

بـــــــــالك الـــــــــتعلم ة إدا نظـــــــــام اســـــــــتخدام ـــــــــ ات والـــــــــصعو املعوقـــــــــات مـــــــــن ا ـــــــــ كث ـــــــــو ريواج
ً

دن ربـــــــــو
Blackboardاســـــ ـــــ ـــــصية ات وصـــــعو وتقنيـــــة، فنيـــــة معوقـــــات ن بـــــ مـــــا نـــــوع ت ـــــ وال تخدام؛

مــــن اســــات الد ــــذه رتــــھ أظ مــــا ــــ إ إضــــافة الســــتخدامھ، مــــة الال ات ــــا امل نقــــص يجــــة ن رالنظــــام ز ر
د بـــو بـــالك نظـــام اســـتخدام ـــ ع ب التـــد رضـــعف الـــتعلمBlackboardر ات ـــا وم تطبيقـــات ـــ روع

ي و   .  لك

ـــذشـــكالو ـــأن ع ـــ ا ف الـــتعلم ـــ إ امـــل ال التحـــو عنـــد حـــدة تـــزداد قـــد املعوقـــات له
ـــ ع الـــتعلم نحـــو الطــالب ـــات اتجا ـــ ع ســـل تــأث لـــھ ـــو ي أن معـــھ يتوقــع الـــذي مـــر نالنظــام،

د بـــو بـــالك جــــذابBlackboardرنظـــام أو مرغـــوب ـــ غ ا خيـــا جعلـــھ و ــــل، ك ـــي و لك والـــتعلم
ً
ر

للطـال دائمـا
ً

ــAl-Nofaie, 2020)(ب ال الـسابقة اسـات الد عـض نتـائج مـن يتـ قـد مـا ـذا و ر،
ت اســــــاتا د نتــــــائج أكــــــدت ن حــــــ ففــــــي النظــــــام، اســــــتخدام نحــــــو الطــــــالب ــــــات اتجا بقيــــــاس رمــــــت

اج،2015السدحان،( أبوا والسيد،2019؛ غزالة إيجابيـة) 2019؛ انـت الطالب ات اتجا أن
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ـــ د بـــو الـــبالك اســـتخدام فقـــدالـــتعلمرنحــو اســـات، د نتـــائج ـــرت يـــل،(رأظ وأبا ؛2016الرنـــدي
، اســـاتأن) 2017الـــضال د وتوصـــلت متباينـــة، انـــت ـــات ي،(رتجا والقحطـــا ؛2014ســـياف

ان، ــ واملط والبــدر ــم اســة) 2018امل د نتــائج ت وأشــا متوســطة، انــت الطــالب ــات اتجا أن ــ رإ ر
ــــي وال ي ولة) 2018(القحطــــا ســــ أن ـــــ نظـــــاماســــتخداإ اتم بتـــــصو عالقــــة ـــــا ل د بــــو رالــــبالك ر

حولھ   .الطالب

أثنـــا الباحـــث الحـــظ دوقـــد بـــو بـــالك نظـــام خـــالل مـــن عـــد عـــن س التـــد رء ُ أنBlackboardر
ة متكـر او شـ ـ إ إضـافة النظـام، اسـتخدام ـ ات والـصعو املعوقات عض ن يواج رالطالبات ى

املرتبطــ العمليــة ات ــا امل علــم ة صــعو حــو ن رمــ بتخصــل ن،ة نصا ــا اتجا ــ ــ كب تبــاين مــع
د بـــو بـــالك ـــ ع ـــ ا ف الـــتعلم الـــذيBlackboardرنحــو مـــر جـــدواه، عـــدم ن عـــض روشـــعو

ـ ا ل مـش تتحـدد ـ وال اسـة، الد ـذه إجـراء ـ إ اجـة ا الباحث معھ شعر املعوقـات: راس رصـد
جـــدة بجامعـــة والفنـــو التـــصاميم ليـــة طالبـــات تواجـــھ ـــ دالـــتعلأثنـــاءنال بـــو بـــالك نظـــام ـــ ع رم

Blackboardونا و جائحة وعالCOVID-19رخالل ا، ف التعلم نحو ن ا باتجا ا   . ق

اسة الد   : رأسئلة

التالية سئلة عن جابة اسة الد رتحاو   :ل

نظـام .1 ـ ع الـتعلم ـ جـدة بجامعـة والفنـو التـصاميم ليـة طالبات تواجھ ال املعوقات ما
ُ

ن
ب دبالك  ؟Blackboardرو

جـ .2 بجامعـة والفنـو التـصاميم ليـة طالبـات ـات اتجا مـستو نمـا ـى ا ف الـتعلم نحـو دة
د بو بالك نظام  ؟Blackboardرع

حـــو .3 اســة الد عينـــة الطالبــات اســـتجابات متوســطات ن بــ إحـــصائيا دالــة ق فـــر توجــد لــل ر
ً

و
د بو بالك نظام ع التعلم رمعوقات

ُ
Blackboardتج نو ات عزحا ا ف التعلم ىو

التخصص؟  الختالف

إ .4 دالـة تباطيـة ا عالقـة توجد التـصاميمرل ليـة طالبـات تواجـھ ـ ال املعوقـات ن بـ حـصائيا
ً

د بـــو بـــالك نظـــام ـــ ع الـــتعلم ـــ جـــدة بجامعـــة روالفنـــو
ُ

نBlackboardن ـــا اتجا ىومـــستو
؟ ا ف التعلم  نحو

اسة الد داف   : رأ

اسة الد املعلتحديرس جدةد بجامعة والفنو التصاميم لية طالبات تواجھ ال نوقات
الـــــــتعل ـــــــ
ُ

د بــــــــو بـــــــالك نظـــــــام ـــــــ ع الــــــــتعلمBlackboardرم نحـــــــو ن ـــــــا اتجا بمـــــــستو ـــــــا وعالق ى،
الطالبـات اسـتجابات متوسـطات ن بـ إحـصائيا دالـة ق فـر وجـود مـدى عـن والكشف ، ا ف

ً
و

الب نظام ع التعلم معوقات بولحو واتالك اخـتالفرد ضـوء ـ ا ف التعلم نحو ن ا جا
ن  .تخصصا

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أبریل، ) 5 (، الجزء )190: (العدد

 

 

95 

ا الد مية   : سةرأ

ة، .1 النظر التاليةمية النقاط ن ب  :وت

خاصــة - وانظمتــھ، وأدواتــھ ــ ا ف الــتعلم ميــة أ مــن اســة للد ــة النظر ميــة رتنطلــق
د بــو بــالك ــBlackboardرنظــام مــستخدم نظــام ــم أ عــد امُالــذي الـــا سعودية،عــات

د أدى ـــــــةوقـــــــد ا ح لإلجـــــــراءات ســـــــتجابة ـــــــ ملموســـــــا ا زو
ً ً

ونـــــــار و س فـــــــاير ـــــــشار رالن و
19-COVIDا ف التعلم إ التحو فرضت ال

ُ
 .ل

املتعلــــق - ــــن وأدا الطالبــــات ســــلوك ــــم لف ــــسا ئ و ضــــابطا محــــددا ــــات تجا اســــة د عـــد
ً ً ً

ر ر
اسة د أن كما ، ا ف ربالتعلم

ُ
قداملعو الطالباتقات ات اتجا م لف مدخال و ت

ً  .ن

علميــة - أدوات اســة الد ــذه درتقــدم بــو بــالك نظــام ــ ع الطالبــات علــم معوقــات رلقيــاس
ُ

Blackboardمنـــــــھ ـــــــستفيد قـــــــد مـــــــا ـــــــو و ، ـــــــ ا ف الـــــــتعلم نحـــــــو ن ـــــــا اتجا وكــــــذلك ،
ُ

املجال ذا   . نالباحثو

التطبيقية، .2 النقاطمية   :ةالتاليوتت

تحديــ - ـــ اســة الد نتــائج مـــن والفنــو التــصاميم ليـــة ة إدا ــستفيد أن ريؤمــل املعوقـــاتنر د
د بو بالك نظام ع التعلم اثناء الطالبات تواجھ ـا،Blackboardرال عالج ـ ع والعمـل

املناسبة ساليب باستخدام ا  .وتجن

مــستو - معرفــة مــن ليـــة بال س التــد يئــة أعــضاء ــستفيد ىقــد ــر الطاتجا نحـــوات البــات
ذلــك وتوظيـف ، ــ ا ف واســتخدامالـتعلم امج ـ ال إعــداد اتيجياتـ ســ و سـاليب

يجابية ات تجا ز عز و السلبية، ات تجا ذه ن وتحس لتنمية   .املناسبة

اسة الد   : رحدود

التالية دود ا ع اسة الد نتائج عميم   : ريقتصر

املوضوعية .1 دود دالتعقاتعوم:ا بو بالك نظام ع رلم
ُ

Blackboardا عاد املعوقـات(بأ
املعو اســية،الفنيـة، الد ات بـاملقر املتعلقـة املعوقـات س، التـد يئــة بأعـضاء املتعلقـة رقـات رر

بالطالبات املتعلقة ا) املعوقات ف التعلم نحو الطالبات باتجاه ا  .وعالق

انية .2 امل دود و:ا التصاميم جدبجامعنالفنولية  .ةة

الزمانية .3 دود و:ا ا الد الفصل خالل اسة الد لطبقت ر ر ِ
ُ

ا الد العام  .ـ1442رمن

اسة الد ات   : رمصط

د .1 بو البالك   Blackboardرنظام

شــــــــركةBlackboard LMSنظـــــــام بواســــــــطة ـــــــشاؤه إ تــــــــم تجـــــــار علــــــــم ة إدا نظـــــــام يــــــــو ر
Blackboard Incـ ع مــصمم نظـام ــو و كيـة، تــوفعليميــأسـسمر ـ ع ـساعد علــمة ئـة ب
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ـــوفر و تزامنيـــة، وال تزامنيـــة ــي و ا،إلك ومـــشارك امللفـــات تحميـــل ـــدعم و للـــتعلم، تفاعليــا نظامـــا
ً ً

ونيـــة لك ات ختبــا تطبيــق ــيح ي كمــا مرنــا، نظامـــا تجعلــھ ــ ال دوات مــن العديــد تــضمن رو
ً ً

الطالب نتائج جاع واس   ).Almoeather,2020(وحفظ

د بـو بـالك نظـام عـرف روإجرائيـا، ُ ً
Blackboardالـتعلم: بأنـھ ة إدا جامعــةرنظـام نـاه تت الـذي

اململكـة ا اتخـذ ـ ال ـة ا ح جـراءات مع مواكبة عد عن اسة للد امل بال تفعيلھ وتم زجدة ُر

ــام ا للعـــام ي الثــا ـــ ا الد الفــصل مــن بـــدءا ونــا و س فـــاير ــشار ان يجــة رن
ً

ر ي،1441و حـــا و
م الطالبـات س تـد حيـث اسـة، الد لقاعـات التعليميـة ئة الب النظام رذا نر اختبـا ـتم و ن ا رقـر ر

التواصــل ــيح ي كمــا نــت، ن شــبكة ــ ع امنــة امل ــ غ أو امنــة امل قــة بالطر خاللــھ مــن ن م وتقــو
دوات مــــن العديــــد خــــالل مــــن س التــــد يئــــة وأعــــضاء الطالبــــات ن بــــ ــــاملتــــضمروالتفاعــــل نة

  .النظام

ات .2  : تجا

ـــو تــأ"تجــاه تولـــد ــ العق ســـتعداد مـــن ـــساعدهحالــة الفـــرد اســتجابة ـــ ع ديناميـــا ا ث
ً ً

مواقـــف مـــن لـــھ يتعـــرض فيمـــا يجـــاب أو بـــالرفض انـــت أ ســـواء املناســـبة، ات القـــرا اتخـــاذ ـــ رع
  ).2013،33قزامل،" (ومشكالت

ــــــــات باالتجا يقــــــــصد ُوإجرائيـــــــا، ً
نــــــــاال:  و فت لــــــــت ــــــــتظم ت ــــــــ ال ليــــــــةاضــــــــية طالبــــــــات دى

التعلـيم حـو والفنو لالتصاميم ـن وال ـا ن مـر ـ ال ات ـ ا عـض يجـة ن عـد عـن ـي و رلك ُ

سلبا أو إيجابا لھ ن قبول ع تؤثر
ً ً

 .  

ا .3 ف التعلم
ُ

: 

ــــو ــــ ا ف ل"الــــتعلم الوســــائط اســــتخدام ــــ ع عتمــــد الــــتعلم ــــ قــــة ونيــــطر ــــك ة
والتفاعــل ات، ـــا امل ــساب واك املعلومــات، واســتقبال الطالــرتــصال، ن ـــستلزمبــ وال واملعلــم، ب

ونيــــــة لك بالوســــــائل يــــــرتبط ألنــــــھ اســــــية، د صــــــفوف أو مبــــــان وجــــــود التعلــــــيم مــــــن النــــــوع رـــــذا ٍ
التقليديــة والفــصو ي باملبــا تباطــھ ا مـــن ــ أك تــصاالت و املعلومــات ات لوشــب  ،2017 اشـــم،" (ر

18 .(  

اليـــة ا اســـة الد ـــ إجرائيـــا بـــھ قـــصد رو
ً النظـــام: ُ ـــي و لك طالبـــاتالـــتعلم تتلقـــاه الـــذي ي

بـــالك منـــصة ـــ ع نـــت ن شـــبكة ـــ ع ليـــة ال خـــارج مـــن جـــدة بجامعـــة والفنـــو التـــصاميم نليـــة
د ونـــاBlackboardربــو و ونــا و مـــة أ خـــالل بــدأ والـــذي ر، ر ـــCOVID-19ز إ مــستمرا ال وال

ً
وقـــتز

اجراءإ الد   .سةرذه

النظر   : يطار

أوال
ً

د:  بو بالك   : Blackboardرنظام

دبــ بــو ـــBlackboardرالك ك التطبيــق عــد و ــي، و لك الــتعلم ة إلدا ـــ برم تطبيــق ُــو ر
شـركة بواسـطة ره تطـو تـم تجـار منـتج ـو و الـتعلم، ة إدا أنظمـة ن بـ العـالم ـ يمنافـسة  Blackر

Boardكيــ ـــمر ال عـــامتأة العـــال1997ســـست التعلـــيم التحـــاد الـــتعلم أدوات معـــاي بـــع و ،
IMS.ــ اديميــة و امعيــة ا املؤسـسات آالف ــستخدمھ و ــسية، ئ لغـات بثمــان النظــام تـاح رو

مـن ـ العـالم60أك حـو مغلقـة)Unal& Unal, 2014(لدولـة الـتعلم ة إدا أنظمـة ر أشـ مـن ـو و ر،
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تقــوم حيــث ــاBlack Board املــصدر، م خيص ــ ب إال باســتخدامھ ــسمح وال ره بتطــو
ّ

)، ــ البال
وقـ)2016 منظمـة، صــنفتھ لعــام Gartnerد الــذ ـع املر نظــام ـ ات ــشا س و 2011رلألبحـاث

ي و لك التعلم ة إدا ائد ركنظام   ).2015السدحان،(ر

د بـو بالك نظام شمل لBlackboardرو املنـصات مـن عـدد ـ املحتـوومـشارلتواصـلع ى،كة
فتتــــــضمن التواصــــــل منــــــصات إعــــــال: فأمــــــا ســــــال إل عالنــــــات ومنــــــصةرمنــــــصة للطــــــالب، ــــــ خ أو ن

يـــد وال عليـــھ، والـــرد للمناقـــشة موضـــوع ـــشاء إ ـــيح ت ـــ ال املناقـــشات ومنـــصة ـــة، الفو راملحادثـــة
ــــــي و فتتــــــضمن. لك ، املحتــــــو مــــــشاركة منــــــصات ــــــسم: ىأمــــــا الــــــذي ــــــ التعلي برفــــــعىاملحتــــــو ح

املالواج خ بتــــــوا الطـــــالب إلبــــــالغ ــــــ الزم م والتقـــــو واملقــــــاالت، والوســــــائط ات،ربـــــات ختبــــــا و رــــــام
الوســــــائط فـــــع ـــــيح ت ـــــ ال التعليميـــــة الوســـــائط ومكتبـــــة ـــــة، املطلو ليفـــــات الت لرفـــــع روالواجبـــــات

ونيـة لك ات ختبـا و الطـالب، مـع ا ـي،(رملـشارك را النظـام). 2017الز يتـضمن مجموعـةكمـا
والتــدمــن بــو ال والــدعم ــا، ا وإدا اســية، الد ات املقــر لبنــاء ردوات ر ير ي،(بر والقحطــا ســياف

الطالــــب)2014 أعمــــال ملــــف وظيفــــة لــــذلك يــــضاف ،Student Portfoliosوتوثــــق تجمــــع ــــ ال ،
أدائـــــھ تقيـــــيم ــــ ـــــساعده مـــــا ــــو و اتـــــھ، وإنجا اتـــــھ ا م عــــن ة صـــــو ن ـــــو لت العــــام خـــــالل زأعمالــــھ ر ر

والتع نھالعمللي تحس ن،(ع س   ).2015ا

د بــــو بــــالك ــــ عت أنظمــــةBlackboardرو تــــھمــــن اختا لــــذلك املــــة، واملت املرنــــة الــــتعلم ة رإدا ر
التعلــــــــيم لتقــــــــديم مناســــــــبا تــــــــھ واعت العامليــــــــة اديميــــــــة واملؤســــــــسات امعــــــــات ا مــــــــن العديــــــــد

ً

ــــــا م ســــــباب، مــــــن للعديــــــد وذلــــــك للطــــــالب، ــــــي و و: لك جأنــــــھ للســــــيلة وتبــــــادليــــــدة تواصــــــل
الـت ـدعم و ي، والتعــاو ي الـذا الــتعلم عـز و الــتعلمزاملعلومـات، عـز و الطالــب، حـو املتمركــز زعلم ل

كمـــا والــتعلم، للتعلــيم ومتقدمــة إضــافية د مــوا ـــوفر و ــشطة، ال املــشاركة يم ومفــا يــاة ا رمــدى
خال مـــن ل ـــس كمـــا ديثــــة، ا بالتكنولوجيـــا الطـــالب معرفـــة عـــز إدزأنـــھ وتلـــھ ة املحتــــورا ر ىطـــو

وتق الطـــالب، تقـــدم بـــع وت ، الوصـــو ـــ والـــتحكم ، ـــ التحـــصيليةلالتعلي م ال ـــ وحفـــظ م يـــيم
نــت ن شــبكة خـالل مــن ا جاع  ,Uziak; Tunde Oladiran; Lorencowicz & Becker(واسـ

2018  .(  

د بــــو بــــالك نظــــام قــــدم التBlackboardرو العمليــــة ر لتطــــو ة ــــ مم حلــــوال
ً

خــــالعليميــــة لمــــن
ح املــــة، ال املخصائـــصھ لتقــــديم مبتكـــرة وطــــر أســــاليب اســــتخدام ـــيح ي ،قيــــث ــــ التد رحتــــو ى

ل ــش ن املتعلمــ ــ تحف ــ م ــس بمــا ــشط، وال ي التعــاو الــتعلم ــ باملــشاركة ن للمتعلمــ ــسمح و
  ).Politis & Politis, 2016(كب

د بــــــو بـــــالك نظــــــام ـــــ را الــــــتعلمBlackboardرو خـــــالالفعـــــالمبـــــادئ ــــــلمــــــن ع يع ــــــ ال
س، التــــــد يئــــــة وأعــــــضاء الطــــــالب ن بــــــ والتفاعــــــل ي،رالتواصــــــل التعــــــاو الــــــتعلم ــــــ ع يع ــــــ وال

ـــــ واملــــساعدة ـــــة، فو اجعــــة غذيــــة مـــــن يقدمــــھ ومـــــا وجماعيــــة، فرديــــة علـــــم ــــشطة أ روتقــــديم ر
العديد تنمية م س كما والواجبات، شطة ال إلنجاز املحدد بالوقت ام املل ـبمن لـدىوا

املناقـ وإتاحـة التعلم، عات مشر باختيار السماح خالل من الطـالبوالطالب، ن بـ ماعيـة ا شات
التعلم موضوعات ،(لحو   ).2016البال

  

  



 لدى Blackboardالك بورد معوقات التعلم باستخدام نظام ب
امیم والفنون بجامعة جدة أثناء جائحة كورونا طالبات كلیة التص

 ُوعالقتھا باتجاھاتھن نحو التعلم االفتراضي
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ثانيا
ً

ا:  ف   Virtual Learningالتعلم

للـص ـ التعلي الواقـع ي يحـا عـد عـن ـي و لك الـتعلم مـن نـوع ـو ا ف فوفُالتعلم
اســيةال الطــالبرد فيـــھ تفاعــل و نـــت، ن شــبكة ـــ ع للطــالب التعلـــيم يقــدم لكنـــھ م، معلمـــ مـــع

التعليمية العملية داف أ لتحقيق الرقمية زة ج خالل   ).2012أبوفخر،(من

ي املبــــــا التنظيميــــــة التعليميــــــة ـــــشآت امل عــــــن ســــــتغناء يــــــتم الـــــتعلم مــــــن النــــــوع ــــــذا ففـــــي
ات ــــــ واملخت ــــــوالقاعــــــات ــــــونحو و ا،

ُ
منــــــصات خــــــالل مــــــن ــــــا ل ة مــــــشا اضــــــية اف بــــــدائل ستخدم

ونيــــة الك ــــةعليميــــة حر ــــيح ت اضــــية، اف علــــم ســــائط و ات ــــ ومخت وقاعــــات فــــصو وتتــــضمن ل
وتطبيقــات ونيــة الك ــزة أج باســتخدام م، وأســاتذ الطــالب ن بــ امن ــ امل ــ وغ امن ــ امل التواصــل

ف التعليم لتقديم متخصصة عرقمية نتشبكةا   . ن

الت ــذا و املـــة، تفاعليـــة عمليــة ـــ ا ف الـــتعلم عــد نجاحـــھُو ـــ س ئـــ عنــصر ـــو رفاعـــل
ن بــــ ســـواء اضـــية، ف التعليميـــة العمليـــة عناصـــر جميـــع ن بـــ التفاعـــل ـــ ع يقـــوم إذ وفاعليتـــھ،

املتعلم تفاعل أو س، التد يئة أعضاء ن و م بي أو م، عض و ن واملراملتعلم ان ،ىحتو لتعلي
لك والتطبيقـــات ـــزة ج و ن املتعلمـــ ن بـــ التفاعـــل الـــتعلموكـــذلك تنفيـــذ ـــ املـــستخدمة ونيـــة

ا   )2020مرج،(ف

ـــ الـــتحكم ـــ ع ة القـــد ـــا م أ مـــن ـــصائص، ا مـــن عـــدد ـــ ا ف الـــتعلم ئـــات ب ـــ روتتم
ا، يل ـــ و اســـية، الد للمنـــا املخططـــة للعناصـــر رالوصـــو ووتقييل ـــا، الطـــالبم ـــشاط عـــة متا

لك الـــتعلم ة إدا أدوات خــــالل مـــن م ا روإنجـــا الــــتعلم. ونيــــةز ـــشطة وأ د مــــوا بتـــوف ــــ تتم ركمـــا
ملــصادر الوصــو وإتاحــة امن، ـ امل ــ وغ امن ــ امل التعلــيم ودعـم ن، املتعلمــ تقــدم مــستو لوتحديـد ى

املعل ن ب والتفاعل تصال يل س و املختلفة، واملالتعلم نم رغوث، (تعلم و   ).2017عوض

لالسـت عمليــا تطبيقـا ــ ا ف الـتعلم عـد و
ً ً العمليــةُ ر تطـو ــ التكنولـو التقــدم مـن فادة

ن بـ ـ غرا ا التباعـد مـشكالت وحـل الفئـات، مـن ـ لكث املـستمر التعلم مبدأ وتحقيق التعليمية،
املعرفـة، ملـصادر الوصـو يل ـس و ن، واملتعلمـ ن ـوالتغلاملعلم ع مـنلـب التخصـصات ـ ة رالنـد

الطــــالب، مــــن ــــ كب عــــدد ــــ ع املعلــــم إشــــراف نظــــراخــــالل الوقــــت حيــــث مــــن نتــــھ مر عــــن فــــضال
ً

و
ً

كمـا امعـات، ا التقليدي بالتعليم نة مقا اليفھ ت وقلة امنة، م وغ امنة م بطر رلتقديمھ ق
التعليميـة، د املــوا وتنــوع التعليميـة الوســائل بتعــدد ـ مريتم ــس فـو وتنميــةرــ ن املتعلمــ كفــاءة ع

الذا التعلم ع م قد ن وتحس م، ودادن،(يرصيا   ).2015رجم

ـ التقليـدي الـتعلم ـ ـا ع والطالـب س التـد يئة عضو أدوار تتغ ا ف التعلم رو
ات ــــــــ ل ومــــــــصمم ومرشــــــــد، ا ــــــــ خب س التــــــــد يئــــــــة عــــــــضو يــــــــصبح حيــــــــث ، ــــــــ ا الد القاعــــــــات

ً
ر ر

ومــــستعليميــــال العمــــلة، ــــ ع ــــرص وا التعليميــــة، باملــــصادر الطــــالب وإمــــداد الــــتعلم ــــ مــــعاعد
ليـصبح الطالـب، دو تفعيـل يتم ذلك و عد، عن ا ف التعلم أثناء ي شار ق كفر رالطالب ُ

مــــ ومتفـــاعال ومتعاونـــا ، لـــو ل ومقـــدما ــــشفا ومك احثـــا و التعليميـــة، املواقـــف ة إدا ـــ ا مـــشار
ً ً ً ً ً ً

ل عر
وأسزمال ،(اتذتھئھ   ).2011ا

املعوقـــات مـــن العديـــد ـــ ا ف الـــتعلم واجـــھ نـــت،و ن ات شـــب بـــطء ـــا م والتحـــديات،
وامـــــتالك مناســـــبة، قميـــــة ـــــزة أج أو حاســـــوب، ـــــزة ألج ن اضـــــي ف ن املتعلمـــــ امـــــتالك ة روضـــــر ور

م التقـو بأسـاليب تتعلـق ـ ال ات للـصعو إضـافة ـا، مع التعامـل ات ا ،فرم ـ ـا إ اجـة وا
التــد ات ـــا م ـــ ع ن مـــد س تــد يئـــات أعـــضاء أو ن رمعلمــ ر ر املـــستمرةر اجـــة وا ، ـــ ا ف س
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الـــتعلم ة إدا وأنظمـــة ـــزة، وأج ات، شـــب مـــن ، ـــ ا ف الـــتعلم ئـــة ب وصـــيانة عـــة أبـــوفخر،(رملتا
2012.(  

ســـا و ات شــــب مـــن تحتيـــة يــــة ب تـــوفر ـــ ا ف الــــتعلم نجـــاح تطلـــب اتـــصوو ســــرئل عة،ال
التع العمليــــة ة إدا ــــ ع ة قــــاد معلومــــات روشــــبكة بطر اضــــية ف ــــذاليمــــة أن كمــــا فعالــــة، قــــة ر

ـــ وتنظي إدار ـــل ي و جودتـــھ، وتـــضمن أدائـــھ تـــنظم ولـــوائح ألنظمـــة بحاجـــة التعلـــيم مـــن يالنـــوع
الــتعلم ئــة لب مناســبة ونيــة الك ات مقــر ثــم ، ــ ا ف الــتعلم طبيعــة يناســب رمــر ون ــيلك

وطـالب، ن معلمـ مـن التعليميـة، العمليـة عناصر يل وتأ ب وتد ، ا وفنيـةرف ـة إدا ـوادر رو
وجلطي،(   ).  2020بلمقدم

كأسـلوب يطبـق ولـم التعليميـة، العمليـة مساعدا ا خيا سابقا ا ف التعلم ان ُلقد ً ً ً
ر

مــــــة أ عــــــد عــــــد عــــــن التعلميــــــة العمليــــــة لتنفيــــــذ زامــــــل
ّ ووفــــــايرُ و منظــــــورس ت ــــــ غ ــــــ ال رنــــــا

ا خيـا ليــصبح لــھ، التعليميــة واملؤســسات امعـات ا
ً
يــؤدير ن ــو ف واملــستقل، لليــوم اتيجيا اســ

ً

جـــدة، جامعــة ذلــك ــ بمــا الــسعودية، امعـــات با التعليميــة العمليــة اســتمرار ــ س الــرئ رالــدو
إ نظرة التعليم من النوع ذا ل املستقبلية النظرة أن ـمتفائيجابيةكما ع وتركـز ، ـ كب حد إ لة

العم ر تطــــو ـــ ـــة التجر ــــذه مـــن الطــــالبســـتفادة ات خيـــا ن وتحـــس ا وتوســــيع التعليميـــة رليـــة
ــا م القـصو ســتفادة ة وضـر واملعلومــات تـصاالت تكنولوجيــا ات لتطـو مواكبــة ىمـستقبال، ور ر

ً

التعليمية   .العملية

السابقة اسات   : رالد

الب عــــستعرض الاحــث اســاتض الد ــ ع مقتــصرا اســة الد ــ متغ تناولــت ــ ال اســات رد ر ر
ً

ي
وا ـــــانالـــــسعودية أو الطـــــالب ـــــ ع اقتـــــصرت ـــــ ال اســـــات الد وكـــــذلك ئـــــة، الب ب لتقـــــا رليجيـــــة ر

وفيمــا ــا، ومجتمع ا وموضــوع اســة بالد اتــصاال ــ أك ــو لت وذلــك ــا، عين ونــات م أحــد رالطــالب
ً ن

اسات الد ذه استعراض   :ري

الــــتاوتن دعــــض بــــو بــــالك نظــــام اســــتخدام معوقــــات اســــات رلد ذلــــكBlackboardر ومــــن ،
س اسة يرد والقحطا ـ) 2014(ياف خالـد امللـك جامعـة ـة تجر م تقـو دفت اسـ ـ ال الوصـفية،

ــــ ع طبقــــت بانة اســــ ــــ داة وتمثلــــت د، بــــو الــــبالك ــــي و لك الــــتعلم ة إدا نظــــام راســــتخدام ر
من ونة م يئع) 312(عينة تدضو ورة ـ) 846(س ال املعوقـات م أ أن النتائج رت وأظ طالبا،
الطــــــال ــــــا وقلــــــةيواج ــــــي، و لك الــــــتعلم بثقافــــــة الــــــو وضــــــعف ب، التــــــد قلــــــة ــــــ تتمثــــــل رب

مثــــل متوســــطات، معوقــــات وجــــود مــــع النظــــام، حــــو الطالــــب خلفيــــة وضــــعف ، ــــ يــــة: لالتحف الب
وضـــــعف ، ـــــ الف والـــــدعم والـــــصيانة، أالتحتيـــــة، النظـــــامعـــــضاءتمكـــــن مـــــن س التـــــد كمـــــا. ريئـــــة

الطال لدى متوسطة ات اتجا النتائج رت ـرأظ تظ ولـم التعلم، د بو البالك استخدام نحو رب
للتخصص عز ق فر وجود ىالنتائج   . و

ـ الر ووأجـر بجامعــة) 2018(ى بيـة ال ليـة طــالب اسـتخدام معوقـات ـ ع للتعــرف اسـة رد
ب بالك لنظام سعود دامللك البيانـاتBlackboardرو وجمعـت الوصـفي، املن اسة الد واتبعت ر،

بان اســ مــنباســتخدام ونــة م عينــة ــ ع ــا تطبيق تــم اســة) 195(ة الد نتــائج أســفرت وقــد رطالبــا،
ً

متوسطة جة بد تقنية ومعوقات عالية، جة بد ة إدا معوقات و يواج الطالب أن رعن ر ر   .ن



 لدى Blackboardالك بورد معوقات التعلم باستخدام نظام ب
امیم والفنون بجامعة جدة أثناء جائحة كورونا طالبات كلیة التص

 ُوعالقتھا باتجاھاتھن نحو التعلم االفتراضي
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ان ــــ واملط والبــــدر ـــم امل اســــة د اســــتخدام)2018(روســـعت واقـــع ــــ ع التعــــرف ـــ طالبــــاتإ
الــــــتعل ة إدا لنظـــــــام ســــــعود امللــــــك درجامعــــــة بـــــــو بــــــالك ونيـــــــةBlackboardرم لك ات املقــــــر رــــــ

مـن ونـة م عينـة ـ ع طبقـت بانة اس داة وتمثلت الوصفي، املن اسة الد واتبعت راملفعلة،
الطالبـــــــا. طالبـــــــة) 117( اســـــــتخدام أن النتـــــــائج ـــــــرت للنظـــــــوأظ ـــــــت ـــــــانام ات للمقـــــــر رالـــــــدخو ل

عــــدم ــــ ــــا أبر يتمثــــل ات صــــعو وجــــود مــــع زمتوســــطا،
ً

اســــتخدام ــــ ع للطالبــــات ب تــــد روجــــود
د بو البالك التعلم ة إدا ونظام ي و لك رالتعليم   .ر

ــــاج أبوا اســــة د الــــبالك) 2019(روأمــــا الــــتعلم ة إدا نظــــام اســــتخدام واقــــع استقــــصت رفقــــد
طــــالب نظــــر ــــة وج مــــن د ســــالمية،القــــصيجامعــــةربــــو الثقافــــة ــــ إ املــــدخل مقــــر اســــة د ــــ رم ر

املـــ اســـة الد مـــنرواتبعــت ونـــة م عينــة ـــ ع ـــا تطبيق تــم بانة اســـ باســـتخدام الوصــفي، ) 152(ن
إيجابيــــة انــــت النظــــام اســــتخدام ــــ م لتجــــر الطــــالب تقيــــيم أن ــــ إ اســــة الد وتوصــــلت رطالبــــا،

ً

ات املقــر تــوفر مــع جــدا، جيــدة جــة ربد
ً

للــاملنار وأنســبة املــستمر، ــ الف والــدعم ــي، و لك تعلم
بو البالك ع اسة فاعليةرالد أك   .رد

الضال اسة د دفت د) 2020(رو بو بالك التعلم ة إدا نظام ع ي و لك التعلم رتقييم ر
Blackboardالوصــــــفي املــــــن اســــــة الد اتبعــــــت وقــــــد نجــــــران، جامعــــــة طالبــــــات نظــــــر ــــــة وج رمــــــن

اســـــباســـــتخد تـــــام ـــــبانة ع ـــــا تطبيق الطال) 739(م تقيـــــيم أن النتـــــائج ـــــرت أظ وقـــــد بـــــاتطالبـــــة،
قمل للفـر ـا بمراعا تتعلـق ـ ال املعوقـات عـض عـدا ما مرتفع ونية لك ات املقر جوانب وعظم ر

ونيـــــة لك ات باالختبـــــا املتعلقـــــة املعوقـــــات عـــــض وكـــــذلك عليميـــــة، ابط بـــــر ـــــا ودعم رالفرديــــة و
وأ ــا، العـــضاءوتنوع ـــرتيئـــة أظ كمـــا يـــة، ا واملحادثـــات التفاعليـــة ات ـــ امل واســـتخدام س رتـــد

التخصصالن الختالف عز الطالبات استجابات ن ب ق فر وجود عدم ىتائج   . و

باســتخدام ــ ا ف الــتعلم نحــو امعــات ا طــالب ــات اتجا اســات الد عــض تناولــت ركمــا
د بـــــــو بـــــــالك الـــــــBlackboardرنظـــــــام اســـــــة د ـــــــا وم ـــــــ)2015(سدحانر، عـــــــنال للكـــــــشف ســـــــعت

ا علوم لية س التد يئة وأعضاء طلبة ات نحـوراتجا سـعود بن محمد مام بجامعة اسب
اســـــة الد واتبعـــــت س، والتــــد التعلـــــيم ــــ د بـــــو بــــالك ـــــي و لك الــــتعلم ة إدا نظـــــام راســــتخدام ر رر

عينــة ـ ع طبقـت بانة اســ باسـتخدام البيانـات وجمعــت الوصـفي، املـن
ُ

ونـة طالبــا) 533(مـنم
و وطالبــــة

ً
س) 72( تــــد يئــــة اســــة. رعــــضو الد نتــــائج ــــرت أظ ـــــاتروقــــد التجا العــــام املتوســــط أن

إيجابيا ان ي و لك التعلم ة إدا نظام استخدام نحو س التد يئة وأعضاء الطلبة
ً

ر   . ر

يــل ا وأبــا الرنــدي اســة د ســعت ال) 2016(ركمــا جامعــة طلبــة ــات اتجا ــ ع ــتللتعــرف و
اســـــــتن دحــــــو بـــــــو بـــــــالك نظــــــام اســـــــةBlackboardرخدام الد واتبعــــــت ـــــــي، و لك املـــــــنرللــــــتعلم

مـن ونـة م عينـة ـ ع ـا تطبيق تـم بانة اسـ باستخدام النتـائج) 179(الوصفي ـرت أظ وقـد طالبـا،
ً

عـــض وجـــود مـــع ـــي، و لك للـــتعلم د بـــو بـــالك نظـــام اســـتخدام نحـــو إيجابيـــة ـــات اتجا روجـــود
وعــدالفنيــاملعوقــات وجــدتة، نمــا ب والتخــصص، والعمــر، النــوع، الخــتالف عــز ق فــر وجــود ىم و

ق اسيةوفر الد   . رللسنة

الــضال اســة د الــتعلم) 2017(رواستقــصت نحــو س التــد يئــة وأعــضاء الطلبــة ــات راتجا
ــا تطبيق تــم بانة اســ باســتخدام الوصــفي املــن اســة الد واتبعــت نجــران، جامعــة ــ ــي و رلك

ـــــ ونـــــةعينـــــةع و) 673(مـــــنم طالبـــــا
ً

وجـــــود) 337( ـــــ إ النتـــــائج وتوصـــــلت س، تـــــد يئـــــة رعـــــضو
ـــــاتا واتجا ة، ــــ وا التحــــصيل ــــادة ــــ الطلبــــة لـــــدى عــــد عــــن الــــتعلم نحــــو إيجابيــــة ــــات زتجا
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ـات واتجا إيجابياتـھ، مـن ـ أك سـلبياتھ وأن بـھ سـتمتاع و ي و لك التعلم تفضيل محايدة
دو حو رسلبية إل اه سدار التد يئة وعضو الطالب ن ب التفاعل ضعف د، وا   .رلوقت

ا د ـدفت والـسيدرو غزالــة اســتخدام) 2019(ســة نحــو ــوف ا جامعـة طــالب اتجــاه لتحديــد
د بـــو واتبعـــتBlackboardربـــالك اديميـــة، الذاتيـــة يـــة بالرفا وعالقتـــھ ـــي و لك الـــتعلم ـــ

باسـتخ الوصـفي، املـن اسـة مقرالد ـدام مــايا تطبيق تـم اللـذين الذاتيـة يـة والرفا ـات تجا
من ونة م عينة اسـتخدام) 366(ع نحـو الطـالب اتجـاه مـستو أن النتـائج ـرت أظ وقد ىطالبا،

ً

إحــصائيا ودالــة موجبــة تباطيــة ا عالقــة وجــود مــع ا، ــ كب ــان ــي و لك الــتعلم ــ د بــو الــبالك
ً ً

ر ر
الذ ية والرفا تجاه ن   .ميةادياتيةب

اسـة د الـسعودAl-Nofaie, 2020)(رواستقـصت امعـات ا طـالب ات التعلـيمرتـصو تجـاه ية
د بــو بــالك ــ ع ــ ا جائحــةBlackboardرف اء COVID-19أثنــاء آ الباحثــة استقــصت وقــد ر،

م) 25( ال ـــــــ حللـــــــت كمـــــــا الطـــــــائف، بجامعـــــــة يـــــــة نجل اللغـــــــة ـــــــ ن املتخصـــــــص مـــــــن طالبـــــــا
ً

أثالتعلي الــــــميـــــة مــــــعنــــــاء ــــــا ن وقا ونــــــا، و جائحـــــة خــــــالل د بــــــو الـــــبالك خــــــالل مــــــن امن ـــــ امل رتعلم ر ر
انـت الـسابقة م ال نتائج أن إ اسة الد نتائج وخلصت ائحة، ا قبل التعليمية م رال
ب ـــــس امنـــــة امل ئـــــة الب ـــــ ع امنــــة امل ـــــ غ الـــــتعلم ئـــــة لب تفــــضيال الطـــــالب ـــــر أظ كـــــذلك أفــــضل،

ً

و ا، ن اومر اسةأكدت للطالبرلد جذابا دائما س ل ا ف التعلم أن ًع ً.  

ا ع السابقةالتعليق اسات   : رلد

د بـــــــو بـــــــالك نظـــــــام ـــــــ ع الـــــــتعلم بمعوقـــــــات تمـــــــت ا ـــــــا أ اســـــــات الد اســـــــتعراض مـــــــن ن بــــــ ري ر
Blackboardــــ طبقــــت وصــــفية اســــات د ــــا وجميع نحــــوه، م ــــا واتجا امعــــات، ا طــــالب رلــــدى

السعود امعات ماا دية، يـلعدا ا وأبـا الرنـدي ـت،) 2016(راسـة و ال جامعـة ـ طبقـت ـ ال
اســـــت والـــــسيدكمـــــا غزالـــــة اســـــة د ماعـــــدا املعلومـــــات، مـــــع بانات اســـــ اســـــات الد معظـــــم رخدمت ر

اســــة) 2019( ود ــــات، اتجا مقيــــاس اســــتخدمت ـــ التAl-Nofaie, 2020)(رال ــــ حللــــت ــــ ال
التعلم تطبيق عد و قبل الطالب اعلم   .ف

د بـو بـالك نظـام باسـتخدام الـتعلم ميـة أ ـ ع اسـات الد نتائج رأكدت ـاBlackboardر لك ،
بــاين ت كمــا اســتخدامھ، عنــد املعوقــات مــن العديــد ــو يواج الطــالب أن ــرت أظ ذاتــھ الوقــت نــ

د بو بالك نظام باستخدام ا ف التعلم نحو م ا   .Blackboardراتجا

ا اســــة الد الداليــــةروتختلــــف ليــــةراســــاتعــــن ــــ املتمثلــــة انيــــة امل ا حــــدود ــــ الــــسابقة
والفن ـالتصاميم متغ ن بـ العالقـة نـاو ي الـذي املوضـو ا حـد ـ وكـذلك جـدة، بجامعـة يو ل ن

ي الزمــا ــد ا عــن فــضال الــسابقة، اســات الد مــن أي ناولــھ ت لــم مــا ــو و ــات، تجا و املعوقــات
ً

ر
للــتعلم ــ الفع التطبيــق عفخــالل ــ دا بــو بــالك نظــام ونـــاBlackboardرــ و مــة أ رخــالل ز

معـــــھ تتفـــــق لـــــم مـــــا ــــو اســـــةو د رســـــو انيـــــةAl-Nofaie, 2020)(ى امل ا حـــــدود ـــــ ـــــا اختالف مـــــع
ا وأدا   .واملوضوعية

وإعـــداد اســـة، الد لة مـــش تحديـــد ـــ الــسابقة اســـات الد مـــن اليـــة ا اســـة الد أفـــادت روقــد ر ر
أدوا بناء و ا، جمعأدبيا ااملعلوت ن ومقا النتائج تفس وكذلك   .رمات،

  



 لدى Blackboardالك بورد معوقات التعلم باستخدام نظام ب
امیم والفنون بجامعة جدة أثناء جائحة كورونا طالبات كلیة التص
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اسة الد   : رإجراءات

ا .1 الد   سةرمن

تواجــھ ــ ال املعوقــات ن بــ العالقــة عــن للكــشف تبــاطي، الوصــفي املــن اســة الد راتبعــت ر
د بـــــــو بـــــــالك نظـــــــام ـــــــ ع الـــــــتعلم ـــــــ رالطالبـــــــات

ُ
Blackboardالـــــــتعلم نحـــــــو ن ـــــــا باتجا ـــــــا وعالق

ُ

ا   .ف

وعمجتم .2 اسةةينع   : رالد

بجامعــة والفنـــو التــصاميم ليــة طالبـــات مــن اســـة الد مجتمــع ــو نت ـــرن ا الد للعــام رجـــدة
ن1442 وعدد بواقـع) 1047(ـ، عـة التخصـصات ـ ع عـات مو رطالبة، بقـسم) 277(ز طالبـة

و ، الداخ و) 249(التصميم اء، تصميم بقسم و) 73(زطالبة رافيـك، ا بقـسم ) 448(طالبة
بقسمطالب والفنوة   .نالرسم

ونـــــ ت ـــــسيطة عـــــشوائية عينـــــة ـــــ ع اســـــة الد تطبيـــــق تـــــم مـــــنروقـــــد ـــــسبة) 254(ت ب طالبـــــة
بواقـع%) 24.3( عــة التخصـصات ـ ع عـت وتو املجتمـع، رمـن التــصميم) 80(ز قـسم مـن طالبـة

و ، و) 72(الداخ اء، تصميم قسم من و) 34(زطالبة رافيـك، ا قسم من طالبـة)68(طالبة
قس والفنومن الرسم   .نم

اسة .3 الد   : رأداتا

البيانات مع ن أدات الباحث ماأعد و اسة، الد داف أ لتحقيق مة رالال   : ز

د - بـــو بـــالك نظـــام ـــ ع الـــتعلم معوقـــات بانة ا،Blackboardراســـ صـــو ـــ ونـــت ت روقـــد
مــــن محــــاو) 19(وليــــة ثالثــــة ــــ ع عــــة مو ة رعبــــا ز املعوقــــا: ر الفنيــــة، املتاملعوقــــات علقـــــةت

بالطالباتب ملتعلقة املعوقات س، التد يئة  .رأعضاء

نح - تجاه ،مقياس ا ف التعلم منو ولية تھ صو و ت روقد ة) 15(ن  .رعبا

ــــي الثال ليكــــرت ملقيــــاس وفقــــا ن داتــــ ــــ ع ســــتجابة جــــة د وتحــــددت
ً

متوســــطة،(ر عاليــــة،
ن)منخفضة بـ ي ـسا ا املتوسـط ينحـصر بحيـث بلـغ،)1-3(، الفئـةو يـتم)0.67(لطـو ـذلك و ،

للمتوســــــطات وفقــــــا ســــــتجابات ــــــ ع كــــــم ا
ً

وقــــــع إذا عاليــــــة جــــــة الد ــــــو ت بحيــــــث ــــــسابية را ن
املــــــدى ــــــ ي ــــــسا ا ـــــ2.34مــــــن(املتوســـــط املتوســــــط)3إ وقــــــع إذا متوســــــطة جــــــة الد ــــــو وت ر، ن

املدى ي سا منخفضة)2.33إ1.67من(ا جة الد و ت نما ب ر، وقن املتإذا يع ـسا ا وسط
  ).1.66إ1من(املدى

وثبات صدق من التأكد التاوتم النحو ع ن   : دات

ر  -أ  الظا   يالصدق

مـــــن ونـــــة م مجموعـــــة ـــــ ع ن داتـــــ عـــــرض س) 12(تـــــم التـــــد يئـــــة أعـــــضاء مـــــن رمحكمـــــا
ً

وتكنولوجيـا س التـد وطـر املنـا ـ ن املتخصـص من السعودية امعات ربا والقالتعلـيق يـاسم
عـدي و اسـة، الد ـداف أل مـا محتوا تحقيـق مدى ع كم ل م، وقـدروالتقو مناسـبا، نـھ ير مـا ل

ً
و

ي فيما وتمثلت الباحث، ا أخذ ال التعديالت، عض املحكمو ح   : ناق
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ـــــ - ع الــــتعلم معوقــــات بانة اســــ ــــ اســــية الد ات بــــاملقر املتعلقــــة املعوقــــات محــــو رإضــــافة ر ر
بــالك دنظــام اتBlackboardربــو العبـــا عــدد فأصــبح ات، العبـــا عــض وإضــافة وحـــذف ر، ر

التحكـــيم الثالثـــة) 18(عـــد املحـــاو مـــن ـــل ل ات عبـــا ـــع أ بواقـــع عـــة مو ة رعبـــا ٍز ر ر املعوقـــات(ر
ات بـــــــــاملقر املتعلقـــــــــة املعوقـــــــــات س، التـــــــــد يئـــــــــة بأعـــــــــضاء املتعلقـــــــــة املعوقـــــــــات رالفنيـــــــــة، ر

اسية ملحو)رالد ات عبا وست ر، بالاملتعلاملعوقات(ر  ). طالباتقة

- ، ـــــ ا ف الـــــتعلم نحـــــو تجـــــاه مقيـــــاس مـــــن ات عبـــــا ثـــــالث عـــــددرحــــذف أصـــــبح ـــــذلك و
اتھ ة) 12(رعبا  .رعبا

الداخ  -ب  ساق   :صدق

مـن ونـة م اسـتطالعية عينـة ـ ع ن داتـ تطبيق عـة،) 30(تم ليـة ال أقـسام مـن رطالبـة
ســــ ات عبــــا ن بــــ تبــــاط معــــامالت حــــساب رثــــم ور ــــبانة ليــــةرمحاو ال جــــة والد املحــــاو ن ــــ و را، ر

معـــامالت حـــساب تـــم كمـــا بانة، ليــــة،لالســـ ال جتـــھ ود ـــات تجا مقيـــاس ات عبـــا ن بـــ رتبـــاط ر ر
تباط معامالت توضيح ي   .روفيما

  )1(لجدو

د بو بالك نظام باستخدام التعلم معوقات بانة اس ومحاو ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت ر ر نر
Blackboard) 30=ن(  

الفنية  املعوقات
املتعلقة املعوقات

س التد يئة  ربأعضاء
املتعلقةاملعوق ات

اسية الد ات رباملقر  ر
املتعلقة املعوقات

 بالطالبات
ة ة رتباط رالعبا ة رتباط رالعبا ة رتباط رالعبا  رتباط رالعبا

1 0.749* 5 0.737* 9 0.753* 13 0.466* 
2 0.583* 6 0.516* 10 0.771* 14 0.676* 
3 0.703* 7 0.843* 11 0.732* 15 0.787* 
4 0.484* 8 0.479* 12 0.714* 16 0.748* 

17 0.776* 
   

18 0.505* 
باألداة املحو تباط را باألداة ر املحو تباط را باألداة ر املحو تباط را باألداة ر املحو تباط را  ر

0.485* 0.775* 0.796* 0.871* 
مدالة*  الداللةعند   )0.05(ىستو

ــدو ا تب) 1(لــش ا ذات انــت ات العبــا جميــع أن ــ رإ ــا،ر محاو مــع إحــصائيا دالــة راطــات
ً

مـستو عنـد وذلـك بانة، لالسـ لية ال جة الد مع إحصائيا دالة تباطات ا ذات املحاو انت ىكما ر ر
ً

ر
ل)0.05(الداللة الداخ ساق ع مؤشرا عطي ما و و ،

ً
با  .نةالس
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  )2 (لوجد

ا ف التعلم نحو تجاه مقياس ات لعبا سو ب تباط ا رمعامالت   )30=ن(نر

ة ة رتباط رالعبا ة رتباط رالعبا ة رتباط رالعبا  رتباط رالعبا
1 0.572* 4 0.630* 7 0.681* 10 0.532* 
2 0.706* 5 0.466* 8 0.448* 11 0.403* 
3 0.568* 6 0.585* 9 0.398* 12 0.789* 

الداللة*  مستو عند   )0.05(ىدالة

ـــــــدو ا ـــــــ دة الـــــــوا القـــــــيم ـــــــ لتو الـــــــتعلم) 2(ر نحـــــــو تجـــــــاه مقيـــــــاس ات عبـــــــا جميـــــــع رأن
الداللــــــة مـــــستو عنـــــد للمقيـــــاس ليـــــة ال جــــــة الد مـــــع إحـــــصائيا دالـــــة تباطـــــات ا ذات ـــــ ا ىف ر ر

ً

للمقي)0.05( الداخ ساق ع مؤشرا عطي ما و و ،
ً

  .اس

  :اتثبال  - ج 

نبـ كر ألفـا معامل باستخدام ات تجا ومقياس بانة س ثبات من التأكد ـوتم و و اخ،
الثبات معامالت قيم التا دو   :لا

  )3(لجدو

ات تجا ومقياس بانة لالس نباخ كر ألفا ثبات   )30=ن(ومعامالت

ات راملحاو داة العبا الثبات رعدد  معامل
الفنية  0.803 4 املعوقات

بأ املتعلقة يئةاملعوقات عضاء
س  0.855 4 رالتد

اسية الد ات باملقر املتعلقة راملعوقات  0.850 4 ر
بالطالبات املتعلقة  0.910 6 املعوقات

ا معوقات بانة لتعلماس
نظ دع بو بالك رام

Blackboard 

الك  0.838 18 الثبات

ات تجا  0.854 12 مقياس

ا القــــيم ــــ دةتو ارلـــــوا د) 3(لــــدوــــ بـــــو بــــالك نظــــام ـــــ ع الــــتعلم معوقــــات بانة اســـــ رأن
Blackboardـــاتتمتــع ثبا بلـــغ حيــث ليـــة، ال ــا ج ود عـــة ـــا محاو ــ جيـــدة ثبــات ربمعـــامالت ر ر

ــــ قيمتـــــھ)0.838(الك بلغــــت جيــــد بــــات ب ـــــ ا ف الــــتعلم نحــــو تجــــاه مقيـــــاس يتمتــــع كمــــا ،
إ)0.854( ن تطم قيم و دثبا، املجتمعت نفس ع ما تطبيق إعادة عند ن   .ات

حصائية  -د    : ساليب

تحليل جتماعيةتم للعلوم حصائية امج ال حزمة باستخدام تم) SPSS(البيانات حيث
ومـــــــــستو املعوقـــــــــات جـــــــــة د لتحديـــــــــد ـــــــــة املعيا نحرافـــــــــات و ـــــــــسابية ا املتوســـــــــطات ىتوظيـــــــــف ر ر

عن التعلم نحو ات كُتجا تمعد، سـوما ب تبـاط ا معامـل نتوظيـف  Pearson correlation(ر
coefficient (ا ـاتالستخراج واتجا د بـو البالك نظام ع التعلم ات اتجا ن ب تباطية رلعالقة ر

ــ ا ف الــتعلم نحــو حــادي. الطالبــات التبــاين تحليــل اختبــار ــ إ للكــشف) ANOVA(إضــافة
استجابات ن ب ق الفر عالطالبوعن شـيفيھات واختبـار التخـصص، ـ ملتغ وفقـا اسـة الد ي أدا

ً
ر

)Scheffe (الب ق   .عديةوللفر
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اسة الد نتائج ومناقشة   : رعرض
و .1 السؤال نتائج ومناقشة   : لعرض

ـ ع و السؤال بجامعـة: لينص والفنـو التـصاميم ليـة طالبـات تواجـھ ـ ال املعوقـات نمـا
بـــال نظــــام ـــ ع الـــتعلم ـــ جـــدة

ُ
بـــو اســــتخراج Blackboardدرك تـــم الـــسؤال ـــذا عــــن لإلجابـــة ؟

اســـــ ملحــــــاو ـــــسابية ا ليــــــة،راملتوســـــطات ال جـــــة والد محــــــو ـــــل جــــــة د وتحديـــــد املعوقــــــات ربانة رر
لية ال النتائج التا دو ا و   : لو

  )4(لجدو

نظ ع التعلم ملعوقات لية ال جة والد ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات بالر دام بو  رك
Blackboard  

املتوسط راملحاو م
ي سا  ا

نحراف
جة الرتبة ياملعيار  رالد

الفنية 1  متوسطة 4 0.457 2.09 املعوقات
س 2 التد يئة بأعضاء املتعلقة  متوسطة 3 0.477 2.13 راملعوقات
اسية 3 الد ات باملقر املتعلقة راملعوقات  عالية 1 0.560 2.37 ر
امل 4  متوسطة 2 0.452 2.15 باتبالطالتعلقةاملعوقات

بالك نظام ع التعلم ملعوقات لية ال جة رالد
 متوسطة 0.375 2.19 ردبو

ـــدو ا مـــن ن بـــ بجامعـــة) 4(لي والفنـــو التـــصاميم ليـــة طالبـــات تواجـــھ ـــ ال املعوقـــات نأن
د بــو بــالك نظــام ــ ع الــتعلم ــ رجــدة

ُ
Blackboardم بلــغ حيــث متوســطة، جــة بد ارانــت توســط

ــــ ات)2.19 (الك بــــاملقر املتعلقــــة املعوقــــات ــــرت ظ فقــــد ، املحــــاو مــــستو ــــ ع وأمــــا ر، ر اســــيةى رالد
التـــا ـــب ت ال ـــ ع متوســطة جـــة بد املحـــاو بقيـــة ــرت ظ كـــذلك نمـــا ب عاليـــة، جــة ربد املعوقـــات: رر

الفنيــــة واملعوقــــات س، التــــد يئــــة بأعــــضاء املتعلقــــة املعوقــــات بالطالبــــات، ــــوفيمــــ. راملتعلقــــة ي ا
حدةتفصيل ع محو ل ٍنتائج   :ر

الفنية  -أ    : املعوقات

  )5(لجدو

سابية ا داملتوسطات بو بالك نظام ع للتعلم الفنية املعوقات جة ود ة املعيا نحرافات رو ر  ر
Blackboard  

 املعوقات م
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة الرتبة  رالد

د 1 بو البالك نظام أعطال  وسطةمت 4 0.670 1.96 رعدد

2 
من ج ر ل يؤدي بما نت ن ضعف أو وتقطع

 النظام
 وسطةمت 1 0.650 2.31

3 
تواجھ ال للمشكالت الف الدعم ضعف

النظام استخدام أثناء  الطالبات
 متوسطة 2 0.700 2.13

د 4 بو البالك نظام أدوات ة  متوسطة 3 0.716 1.98 رك
الفني للمعوقات لية ال جة  متوسطة 0.457 2.09 ةرالد
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ــدو ا مــن متوســط) 5(ليتــ جــة بد فنيــة معوقــات ن يــواج الطالبــات الــتعلمرأن اثنــاء ة
ُ

د بــو بــالك نظــام ــ ع عــد رعــن ُBlackboardللمحــو ي ــسا ا املتوســط بلــغ حيــث كمــا)2.09(ر، ،
متوسـطة جــة بد الفرعيــة املعوقـات جميــع ـرت اســات. رظ د نتـائج مــع النتــائج ـذه ســياف(روتتفــق

يــــان،2014ي،والقجطــــا الب بالــــدعم) 2019؛ املتعلقــــة الفنيــــة املعوقــــات أن ــــرت أظ ــــ ،ال ــــ الف
انــــت وتقطعـــھ، نـــت ن ومــــشكالت أدواتـــھ، عـــدد أو النظـــام عقــــد يجـــة ن ســـتخدام ة وصـــعو

اســــــــــات د نتــــــــــائج مــــــــــع تتفــــــــــق كمــــــــــا متوســــــــــطة، جــــــــــة ربد والعــــــــــامر،(ر ي الرنــــــــــدي2014الدســــــــــيما ؛
يـل، وال2016وأبا ـم امل ان،؛ ـ واملط ـو) 2018بـدر يواج امعـات ا طـالب أن ـ ع أكـدت ـ نال

فنيــ ــمــشكالت الر اســة د نتــائج مــع تختلــف نمــا ب د؛ بــو الــبالك نظــام اســتخدام ــ وة ) 2018(رر
عاليــــــة جــــــة بد انــــــت الفنيــــــة املعوقــــــات أن ــــــ إ ت أشــــــا ــــــ رال أن. ر املتوســــــطة النتــــــائج ــــــذه ــــــ ع و

موجــــ الفنيــــة عاملعوقــــات ومــــؤثرة ة،ودة ــــ كب جــــة بد ــــست ل لكــــن النظــــام ــــ ع الطالبــــات علــــم رــــ
النظــام أن ذلــك رجــع ــة،و متقا أوقــات أو واحــد وقــت ــ واحــدة شــبكة ــ ع ة ــ كب أعــداد ريخــدم

ــ ع عـد عــن الـتعلم عمــيم أن كمـا عطــال، عـض ـ إ يــؤدي قـد النظــام ـ ع ضــغط يمثـل ُممـا

اململ ــــ التعليميــــة املراحــــل ضــــغطاجميــــع أوجــــد كــــة
ً

ســــتخدام أوقــــات ــــ نــــت ن شــــبكة ــــ ع
خـــ ـــو ت مـــا غالبـــا ـــ ال نالتعليميـــة

ً
أو ـــا ط و نـــت ن شـــبكة لـــضعف يـــؤدي ممـــا ـــار، ال ة ـــ ف الل

د بو البالك نظام من الطالبات ج وخر ا رتقطع مـنBlackboardو الـدخو يل ـ ـ إ اجة لوا
دعـــم وجـــود عـــدم املعوقـــات ـــذه ل يـــضاف لُجديـــد، مـــستمر ـــ الطالبـــاتف تواجـــھ ـــ ال لمـــشكالت

أدوا عــــدد يمثــــل كمــــا للنظــــام، ن اســــتخدام ــــأثنــــاء غ الطالبــــات عــــض لــــدى لة مــــش النظــــام ت
د بو البالك استخدام ع ات راملد ـBlackboardر ال الوظـائف عدد عن ناتجة دوات ذه و ،

ا يقدم ال التعليمية دمات وا النظام ا   . يؤد

املرتبطةاملعوق  -ب  سات التد يئة   : ربأعضاء

  )6(لجدو

املعيا نحرافات و سابية ا سراملتوسطات التد يئة بأعضاء املتعلقة املعوقات جة ود رة   ر

 املعوقات م
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة الرتبة  رالد

1 
س التد يئة أعضاء عض ات ا م رضعف ر

د بو البالك نظام  راستخدام
 سطةمتو 3 0.761 2.12

2 
عن س التد يئة أعضاء عض رغيب

قبل الطالبات يھ تن دو بوقتناملحاضرات ِا
 مناسب

 متوسطة 4 0.770 1.69

3 
س التد يئة أعضاء استخدام رقلة
س التد أثناء التفاعلية  رلألساليب

 متوسطة 2 0.774 2.05

4 
أعضاء مع لوجھ ا وج التواصل إ فتقار

ً

الت سيئة  رد
 عالية 1 0.648 2.65

يئة بأعضاء املتعلقة للمعوقات لية ال جة رالد
س  رالتد

 متوسطة 0.477 2.13

ـــدو ا نتـــائج د) 6(لــش بـــو بـــالك نظــام اســـتخدام معوقـــات أن ــ املتعلقـــةBlackboardرإ
املتوســــط بلـــغ حيـــث الطالبـــات، نظـــر ـــة وج مـــن متوســـطة جـــة بد انـــت س التـــد يئـــة ربأعـــضاء ر

ــــسا للمحــــوا معوقـــــات)2.13(ري ثــــالث ــــرت ظ نمــــا ب عاليــــة، جــــة بد واحــــد معــــو ــــر ظ وقــــد ر، ق
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متوســ جــة اســـات. طةربد د مــع النتــائج ـــذه ي،(روتتفــق والقحطــا يـــان،2014ســياف الب ؛2019؛
، اســــتخدام) 2020الــــضال ات ــــا م مــــن س التــــد يئــــة أعــــضاء تمكــــن ضــــعف أن أكــــدت ــــ رال ر

م تــــوظيف وقلـــة د، بـــو الـــبالك الترنظـــام ات ـــ جــــةللم بد ـــرت ظ ـــ ال املعوقـــات أحــــد ـــان رفاعليـــة
د نتــــائج مـــــع تختلــــف نمــــا ب ،(راســــاتمتوســــطة، ـــــ ــــي،2018والر وال ي القحطــــا ـــــ) 2018؛ ال

ـــــان الطـــــالب مـــــع م وتواصـــــل م وتفـــــاعل س التـــــد يئـــــة بأعـــــضاء املتعلقـــــة املعوقـــــات أن ـــــرت رأظ
عاليـــة جـــة املتعلقـــ. ربد املتوســـطة املعوقـــات يئـــوترجـــع بأعـــضاء التطبيـــقة حداثـــة ـــ إ س التـــد رة

تـــــد قلــــــة مـــــع عـــــد، عــــــن س التـــــد ـــــة لتجر امـــــل رال وأنُر اليــــــة، ا مـــــة قبـــــل مــــــسبقا عليـــــھ زم
ً

مـن س التـد يئـة أعـضاء عـض يـتمكن فلـم عـد عـن انـت مـة خـالل ـت أجر ال بات رالتد ز ُر

ع ب التـــد ـــ إ يحتـــاج م ـــ أك أن أو ات، ـــا امل جميـــع راتقـــان ـــار امل عـــض باـــ تــــد تتطلـــب ـــي ا ات
ً

ر ر
تطبيقيـــا عمليـــا
ً ً

فت.  ملعـــو العاليـــة جـــة الد قوامـــا يئـــةر أعـــضاء مـــع لوجـــھ ـــا وج التواصـــل ـــ إ قـــار
ً

نـــاث، مـــن ليـــة بال س التـــد يئـــة أعـــضاء معظـــم أن ـــ إ ـــسة ئ ة بـــصو يرجـــع فقـــد س، رالتـــد ر رر
د بـو بـالك ـ ع الطالبـات مع ي املر التواصل من تحرجن يمكـنالBlackboardرو عديـدة ات رعتبـا

ا م   .تف

اسية  - ج  الد ات باملقر املرتبطة راملعوقات   : ر

  )7(لجدو

اسية الد ات باملقر املتعلقة املعوقات جة ود ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر   رر

 املعوقات م
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة الرتبة  رالد

1 
املقر إعداد قة اسيةرطر الد تناسبرات ال

عد عن ي و لك  ُالتعلم
 عالية 2 0.721 2.51

2 
ع عن اتُالتعلم املقر يناسب ال رد

 )العملية(التطبيقية
 عالية 1 0.675 2.63

3 
تفاعلية عليمية شطة أ ات باملقر تتوفر رال

عد عن للتعلم  ُمناسبة
 متوسطة 3 0.749 2.31

4 
ال اسية الد ات املقر رمحتو ر يناسبى

مأسالي التقو ات(ب عد) رختبا  ُعن
 متوسطة 4 0.829 2.02

للمع لية ال جة اترالد باملقر املتعلقة روقات
اسية  رالد

 عالية 0.560 2.37

ــــــدو ا مــــــن د) 7(ليتــــــ بــــــو بــــــالك نظــــــام اســــــتخدام معوقــــــات املتعلقــــــةBlackboardرأن
الط نظـر ـة وج مـن عاليـة جـة بد ـرت ظ اسية الد ات رباملقر ر بر حيـث يالبـات، ـسا ا املتوسـط لـغ

ب)2.37(رللمحــو وآخــران عاليــة، جــة بد معوقــان ــر ظ وقــد متوســطةر، جــة النتــائج. رد ــذه وتتفــق
ـ الر اسـة د نتـائج ومع تتعلـق) 2018(ر عاليـة جـة بد معوقـات ـو يواج الطـالب أن ـرت أظ ـ رال ن

نتـــا مـــع تتفـــق كمـــا د، بـــو الـــبالد اســـتخدام عنـــد اســـية الد ات ربـــاملقر الـــضرر اســـة د ) 2020(الرئج
النظــــــ اســــــتخدام ــــــ معوقــــــات ن يــــــواج امعــــــة ا طالبــــــات أن ــــــرت أظ ــــــ اتال بــــــاملقر تتعلــــــق رام

ات لالختبـــــــــــا ـــــــــــا ودعم عليميــــــــــة، ابط بـــــــــــر ــــــــــا ودعم الفرديـــــــــــة، ق للفــــــــــر ـــــــــــا ومراعا ونيــــــــــة رلك و و
ونية اج. لك أبوا اسة د مع املحو ذا نتائج تختلف نما رب أكـدت) 2019(ر ـ مناسـبةال ـ ع



 لدى Blackboardالك بورد معوقات التعلم باستخدام نظام ب
امیم والفنون بجامعة جدة أثناء جائحة كورونا طالبات كلیة التص
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 مروان أحمد محمود مغربي/ د

 

 

108 

نتـــ مـــع تختلــف كمـــا ـــا، ر تطو ـــ الطــالب ام إســـ انيـــة وإم ونيـــة لك ات غـــزاةراملقــر اســـة د رائج
ونيــة) 2019(والـسيد لك ات املقــر نحــو امعــة ا طــالب لـدى متوســطة ــات اتجا ــرت أظ ــ رال

د بــو الـــبالك نظـــام ـــ أ. راملــستخدمة ن، ت ـــس ئ ن لت مـــش ـــ إ املحــو ـــذا نتـــائج ـــش رو أنر مـــا وال
دامل بــو بــالك نظــام للطالبــات س تــد ــ ال اســية الد ات رقــر رر إعــBlackboardر يــتم ــولــم لت ا نداد

دو التقليديـــة اســة الد قاعـــات ــ س تـــد ــ ال ات املقـــر نفــس ـــستخدم إذ ونيــة، الك ات نمقــر ر ر ِ
ُ ر ر

ُ

العمليـ بالطبيعـة فتتعلـق الثانيـة، لة املـش أمـا ي، و لك التعلم لتناسب ا ـتكييف ف ليـة، لل ة
يــصعب ات املقـر ــذه و عمليــة، ات مقــر ا تخصـصا جميــع وتتــضمن تطبيقيــة، رليـة ــر ــا تكييف

ـــــا ل مناســـــبة ـــــة ا ابت حلــــــو دو ـــــي و لك الـــــتعلم ئـــــة رب ل جــــــة. ن بد ـــــرت ظ ـــــ ال املعوقـــــات روأمــــــا
عليميـة شطة أ واستخدام لتصميم س التد يئة أعضاء عض محاوالت إ جع ف رمتوسطة،

مناســــــبت ــــــفاعليــــــة إ إضــــــافة ســــــابقا، لــــــھ املــــــشار ات املقــــــر قــــــصو ض لتعــــــو عــــــد عــــــن للــــــتعلم ة
ً

ر ر ُ

وجـــــوداســـــتخ عـــــدم ظـــــل ـــــ قاصـــــرة تبقـــــى املحـــــاوالت ـــــذه لكـــــن ونيـــــة، الك م تقـــــو أســـــاليب دام
د بـــــــــو بــــــــالك الــــــــتعلم لنظــــــــام ونيــــــــة لك ئـــــــــة الب تناســــــــب املــــــــة ونيــــــــة الك اســــــــية د ات رمقــــــــر رر

Blackboard الت ــــــ ع تبــــــوتقـــــوم و الــــــتعلمرفاعـــــل ســـــائل و ســــــائط و املعلومـــــات بمـــــصادر واط و
وتناسب املساعدة، ونية يلك و لك م التقو   .أساليب

بالطالبات  -د  املرتبطة   : املعوقات

  )8(لجدو

بالطالبات املتعلقة املعوقات جة ود ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات   ر

 املعوقات م
املتوسط
ي سا  ا

افنحر
 ياملعيار

جة الرتبة  رالد

1 
نظام استخدام الطالبات ات ا م رضعف

د بو  رالبالك
 متوسطة 6 0.588 1.68

2 
ع للطالبات عم ب تد وجود رعدم

د بو البالك نظام  راستخدام
 متوسطة 4 0.784 1.95

3 
املحاضرة بحضو الطالبات تمام ا رقلة
مع ي مر تواصل وجود عدم يجة ن املة

 اذاتست
 متوسطة 3 0.868 2.08

4 
العملية ات ا امل يعاب اس رضعف

الشرح) التطبيقية( خالل فقطمن ي  الصو
 عالية 2 0.698 2.52

ونية 5 لك ات ختبا الغش ولة  متوسطة 4 0.830 1.88 رس

6 
مواعيد ع تو يجة ن الوقت ة إدا ة زصعو ر

اليوم مدار ع  املحاضرات
 عالية 1 0.506 2.77

ل ال جة بالطالباترالد املتعلقة للمعوقات  متوسطة 0.452 2.15 ية
ــدو ا نتــائج مــن ن بـ د) 8(لي بــو بــالك نظــام اســتخدام معوقــات املتعلقــةBlackboardرأن

املتوســـــط بلـــــغ حيـــــث ن، أنفـــــس الطالبـــــات نظـــــر ـــــة وج مـــــن متوســـــطة جـــــة بد ـــــرت ظ ربالطالبـــــات
للمحـــو ي ـــسا جـــ)2.15(را بد معوقـــان ـــر ظ وقـــد وأر، عاليـــة، متوســـطةرة جـــة بد معوقـــات . رعـــة

يــــان الب اســــة د نتــــائج مــــع النتــــائج ــــذه ب) 2019(روتتفــــق التــــد قلــــة املتعلقــــة املعوقــــات أن ــــ رال
الــــضال اســـة د مـــع تتفـــق كمــــا متوســـطة، انـــت النظـــام مــــع الطـــالب عامـــل ات ـــا م روانخفـــاض ر

ــــد) 2017( د بـــو الــــبالك نظـــام أن ن يــــر الطـــالب أن ــــرت أظ ـــ رال جــــو بد الوقـــت عاليـــةرر نمــــا. ة ب
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اســـات د نتـــائج مـــع ي،(رتختلـــف والقحطـــا ،2014ســـياف ـــ الر املعوقـــات) 2018و؛ ـــرت أظ ـــ ال
عاليـــــة جــــة بد النظـــــام ـــــ ع م وتـــــد الطـــــالب ات ـــــا بم راملتعلقــــة ر ملعـــــو. ر العاليـــــة جـــــة الد قوترجـــــع ر

العمليـة" ات ـا امل يعاب اسـ فقـ) التطبيقيـة(رضـعف ي الـصو الـشرح خـالل امل" طمــن أن ـ اتإ رــا
ب املتعلقــــــة فاألعمــــــال ــــــا، م للــــــتمكن ة بــــــصر مالحظــــــة ــــــ إ تحتــــــاج ــــــاءالعمليــــــة و زالتــــــصميمات

دة ومـــشا عمليـــة تطبيـــق دو ا يعا اســـ يـــصعب دقيقـــة عمليـــة ات ـــا م تتـــضمن ـــا ل ، نوالفنـــو رن
ـــــــا تطبيق وخطـــــــوات معـــــــو. لفنيـــــــات ـــــــو ظ قوأمـــــــا مواعيـــــــد"ر ع تـــــــو يجـــــــة ن الوقـــــــت ة إدا ة زصـــــــعو ر

ــامل ع اليــومحاضـرات ئــة" مـدار الب ــ الوقـت ة إدا ات ــا م ضــعف ـ إ يرجــع فقــد عاليـة، جــة ربد ر ر
أوقــات ــسيق ت عــدم ــ إ إضــافة ات، ــا امل ــذه ــ ع ن تــد عــدم يجــة ن الطالبــات لــدى رالرقميــة ر

اليـوم مـدار ـ ع بالنظـام الطالبـات ط تـر ال قـة بطر جــة. املحاضـرات بد ـرت ظ ـ ال املعوقـات رأمـا
إمتو جـــع ف الـــتعلمســطة، ة ـــ ف خــالل عليـــھ ــ الك عتمـــاد و النظــام اســـتخدام ة ــ ف طـــو أن لــ
عـــــضعــــن ـــــساب اك يحـــــاولن الطالبـــــات جعلـــــت مـــــستمرة، الــــت وال عـــــام مـــــن بـــــت اق ـــــ ال زعـــــد ُ

امعــة، ا ــا وفر ــ ال فيـة التعر واملــواد ات للفيــديو إضــافة النظـام، ــ ع للــتعلم مــة الال ات ـا زامل ر
ق مـا و املو حـدة مـن الـتلـل ال ـا لك عليـھ، ب والتـد النظـام اسـتخدام ات ـا بم املتعلقـة زعوقـات ر ر

متوسطةموج جة بد   . رودة

ي .2 الثا السؤال نتائج ومناقشة   : عرض

ـــ ع ي الثـــا الـــسؤال بجامعـــة: يــنص والفنـــو التـــصاميم ليـــة طالبـــات ـــات اتجا مـــستو نمـــا ى
د بـــو بـــالك نظـــام ـــ ع ـــ ا ف الـــتعلم نحـــو تـــم؟Blackboardرجـــدة الـــسؤال ـــذا عـــن لإلجابـــة

مقيـــا ات عبــــا جــــات ود ـــسابية ا املتوســــطات راســـتخراج ــــر و و ليــــة، ال جتـــھ ود ــــات تجا رس
النتائج التا دو   : لا

  )9(لجدو

ا ف التعلم نحو الطالبات ات اتجا ومستو ة املعيا نحرافات و سابية ا ىاملتوسطات   ر

ات م  رالعبا
املتوسط

يا  سا
فنحرا
 ياملعيار

 ىاملستو الرتبة

عد 1 عن التعلم أثناء ا كث ُاستمتع ً
 متوسط 7 0.674 1.69 .

2 
عن التعلم خالل أفضل قة بطر وق أدير

عد ُ. 
 منخفض 12 0.671 1.42

لإلنجاز 3 دافعي من عد عن التعلم د  منخفض 11 0.707 1.43 .ُيز
اقتصاديا 4 عد عن التعلم عد

ً ُ سبةُ  متوسط 3 0.832 2.10 .بال
التنظيم 5 ع ي قد عد عن التعلم د ريز  منخفض 10 0.709 1.46 ُ

6 
متعددة تواصل طر عد عن التعلم يح قي ُ

س التد يئة وأعضاء الطالبات ن  .رب
 متوسط 6 0.704 1.70

7 
الطالبات تفاعل من عد عن التعلم د ُيز

س التد  .رأثناء
 منخفض 8 0.732 1.50

8 
يين الذا التعلم ات ا م عد عن رالتعلم ُ

 .ّلدي
 متوسط 1 0.780 2.27

التقنيةين 9 ي ا ا م عد عن رالتعلم  متوسط 2 0.773 2.17 .ُ



 لدى Blackboardالك بورد معوقات التعلم باستخدام نظام ب
امیم والفنون بجامعة جدة أثناء جائحة كورونا طالبات كلیة التص

 ُوعالقتھا باتجاھاتھن نحو التعلم االفتراضي
 مروان أحمد محمود مغربي/ د
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ات م  رالعبا
املتوسط

يا  سا
فنحرا
 ياملعيار

 ىاملستو الرتبة

10 
اسية الد ات املقر جميع يعاب اس ريمكن ر

عد  .ُعن
 متوسط 5 0.747 1.71

عد 11 عن العملية ات ا امل ساب اك ُيمكن  متوسط 4 0.651 1.76 .ر

12 
غب د يز عد عن التعلم أن رأعتقد ُ

املستمر  .التعلم
 نخفضم 9 0732 1.49

التعلم نحو الطالبات ات التجا الك ىاملستو
ا  ف

 متوسط 0.488 1.72

ـــــدو ا نتـــــائج الـــــتعلم) 9(لـــــش نحـــــو والفنـــــو التـــــصاميم ليـــــة طالبـــــات ـــــات اتجا أن ـــــ نإ
بـــ نظـــام ـــ ع ـــ ا دف بـــو بلــــغBlackboardرالك حيـــث نخفـــاض، ـــ إ تميـــل متوســـطة انـــت

العـــام ي ـــسا ا ات)1.72(املتوســـط عبـــا وخمـــس متوســـطة، جـــة بد ات عبـــا ســـبع ـــرت ظ وقـــد ر، ر ر
منخفــــضة جــــة اســـــات. ربد د نتــــائج مــــع النتــــائج ـــــذه ي،(روتتفــــق والقحطــــا ـــــم2014ســــياف امل ؛
ان، ـــ واملط ـــا) 2018والبـــدر اتجا أن ـــرت أظ ـــ امال ا طـــالب بـــالكت نظـــام ـــ ع الـــتعلم نحـــو عـــة

د مBlackboardربو تختلف نما ب متوسطة، اسـاتانت د نتـائج ـراح،(رع الـسدحان،2011ا ؛
2015، الــضال ــاج،2017؛ ا أبــو والــسيد،2019؛ غزالــة ــات) 2019؛ تجا أن ــرت أظ ــ ال

ة كب أو إيجابية   .انت

التج املتوسـطة جـة الد ترجـع الطالبـاروقـد ـات الــبالكا نظـام ـ ع ـ ا ف الـتعلم نحـو ت
ـــا م أ مـــن ســـباب، عـــض ـــ إ د وقلـــةربـــو عـــد عـــن ـــي و لك للـــتعلم الطالبـــات إعـــداد ُضـــعف

مفاجئــة قــة بطر تــم لـھ ن اســتخدام أن خاصــة ومنظمــة، مخططـة قــة بطر اتــھ ا م ــ ع ن رتـد ر
اســـــة الد قاعـــــات ـــــ التعليميـــــة العمليـــــة توقـــــف نرواكبـــــت امعـــــة املـــــصاحبةبا ات ا ـــــ ح زيجـــــة

عـــد عـــن للـــتعلم نتقـــال و ونـــا و س فـــاير ـــشار ُالن ر توجــــدو ال أنـــھ ـــ إ إضـــافة د، بـــو الـــبالك ـــ رع
ــي و لك الــتعلم ات ــا م لتنميــة ــدف اســية الد ات املقــر ضــمن موضــوعات أو عليميــة ربـرامج ر ر

اســتخدام ــ ع ن لتــد متخصــصة بــرامج أو الطالبــات، الــبالكرلـدى دنظــام افتقــاد. ربــو أن كمــا
ـا وج والتواصل التفاعل عنصر إ النظام ع التعلم
ً

س، التـد يئـة وعـضو الطالبـة ن بـ رلوجـھ
اســـة الد قاعـــات ـــ املـــستخدمة التقليديـــة ســـاليب نفـــس س التـــد يئـــة أعـــضاء عـــض رواتبـــاع ر

ـــ التفاعليـــة دوات اســـتخدام وقلـــة عـــد، عـــن س التـــد ُأثنـــاء إضـــافر اتالنظـــام، املقـــر ـــو ل رة ن
يقلــ ذلـــك ـــل ونيـــا، إلك ا إعــداد يـــتم لـــم ليـــة بال اســية الد

ً
أور اذبيـــة با الطالبـــات شـــعو مـــن رل

حــو ن لــد إيجابيــة ــات اتجا ن ــو ت مــن يقلــل كمـا د، بــو الــبالك نظــام ــ ع الــتعلم ــ ق ـشو لال ر
عد عن ي و لك   .ُالتعلم

الثالث .3 السؤال نتائج ومناقشة   : عرض

الـــــسؤا ـــــيـــــنص ع الثالـــــث اســـــتجابات: ل متوســـــطات ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة ق فـــــر توجـــــد ـــــل
ً

و
دالطالبــات بـــو بــالك نظـــام ـــ ع الــتعلم معوقـــات حـــو اســة الد رعينـــة

ُ
ل ـــاتBlackboardر تجا و

تحليـل اسـتخدام تـم الـسؤال ـذا عـن لإلجابـة التخـصص؟ الختالف عز ا ف التعلم ىنحو
حـــــادي شـــــيفيھالســـــتخرا) ANOVA(التبـــــاين واختبـــــار ق، الفـــــر ــــــات) Scheffe(وج اتجا لتحديـــــد

توض ي وفيما ق، النتائجوالفر   :يح
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  )10(لجدو

حادي التباين التخصص) ANOVA(تحليل الختالف تبعا ستجابات ن ب ق الفر عن للكشف
ً

  و

التباين داة عات مصدر املر  مجموع
جة رد

ة ر  ا
متوسط
عات  املر

 )ف(قيمة
ى مستو

 لةالدال
املجموعات ن  0.795 3 2.384 ب

املجموعات  250 33.362 داخل
معوقات بانة اس

د بو  رالبالك
 253 35.746 املجموع

0.133 
5.955 

0.001  
 **دالة

املجموعات ن  1.749 3 5.248 ب
املجموعات ات 250 55.017 داخل تجا  مقياس

 253 60.264 موعاملج
0.220 

7.948 
0.000  

 **دالة

الداللة**  مستو عند   )0.01(ىدالة

ـــــدو ا مـــــن ق) 10(ليتـــــ فـــــر الداللـــــةووجـــــود مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا ىدالـــــة
ً

ن) 0.01( بـــــ
ــ ع وللتعـرف ن، تخصــصا الخـتالف عــز اسـة الد ــي أدا ـ ع الطالبــات اسـتجابات ىمتوسـطات ر

شــــيفيھ اختبــــار اســـتخدام تــــم ق الفــــر ـــات البعديـــة،للفــــ) Scheffe(واتجا ق توضــــيحور ــــ ي وفيمــــا
  :  النتائج

  )11(لجدو

شيفيھ اختبار الختالف) Scheffe(نتائج تبعا الطالبات استجابات ن ب ق الفر ات التجا
ً

و
ن   تخصصا

 التخصص
 املتوسط التخصص داة

رافيك التصميم اء ا والفنو ز  نالرسم
الداخ  *0.217- *0.208- 0.187- - 2.04 التصميم

رافيك  0.029- 0.019- - 0.187 2.22 ا
اء  0.009- - 0.019 *0.208 2.25 ز

البالد معوقات
د  ربو

والفنو  - 0.009 0.029 *0.217 2.25 نالرسم
الداخ  *0.343 0.047 0.228 - 1.86 التصميم

رافيك  0.115 0.180- - 0.228- 1.63 ا
اء  *0.295 - 0.180 0.047- 1.81 ز

نحو تجاه
التعلم

ا  ف
والفنو  - *0.295- 0.115- 0.343- 1.51 نالرسم

دوش با ة املو شيفيھ اختبار ي) 11(لنتائج   : ما

الرســـــم - تخصــــ طالبـــــات لــــصا د بـــــو الــــبالك نظــــام ـــــ ع الــــتعلم معوقـــــات ــــ ق رالفــــر و
عنـــــد ـــــسابية ا ما متوســـــطا ـــــساوت حيـــــث ـــــاء، و ، زوالفنـــــو ـــــ)2.25(ن ع و أن، ذلـــــك

باملعوقــــــات وتــــــأثرا ــــــا ا إد ــــــ أك ن التخصــــــص ــــــذين طالبــــــات
ً ً

ــــــ. ر مــــــعوتختلــــــف يجــــــة الن ذه
اسات ي،(رد والقحطا ،2014سياف الضال ن) 2020؛ ب ق فر وجود عدم رت أظ وال

للتخـصص عـز د بـو الـبالك ـ ع الـتعلم معوقـات تقـدير ـ ىالطـالب ـات. ر اتجا ترجـع وقـد
لـــصا ق تخوالفـــر ـــطالبـــات ع ن قـــد ـــ ع ـــا تأث ـــ إ ـــاء و والفنـــو الرســـم رصـــ ز ن
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و ــــ العم علــــمالتطبيــــق ــــ إ تحتــــاج ــــ وال ن بالتخصــــص املرتبطــــة الدقيقــــة ات ــــا امل رعلــــم
خـالل مـن مـا ا ا م مـن ـ كث علـم يمكـن الـذين ن خر ن التخصص من أك لوجھ ا روج

ً

ي و لك والتعلم  .الوسائط

ق - اتوالفر لـصااتجا انـت د بـو الـبالك نظـام ع ا ف التعلم نحو رالطالبات
ا طالبـــــــاتطالبـــــــات عـــــــن إيجابيـــــــة ـــــــ أك ن ـــــــا اتجا أن ـــــــ ع مـــــــا ـــــــو و ، الـــــــداخ لتـــــــصميم

خــــر يــــل. ىالتخصــــصات ا وأبــــا الرنــــدي اســــة د نتــــائج مــــع ذلــــك ختلــــف ـــــ) 2016(رو ال
نحــو ــات تجا ــ ق فــر وجــود عــدم ــرت فوأظ دالــتعلم بــو الــبالك باســتخدام ــ را

التخـــصص الخـــتالف ق. ىعـــز الفـــر اتجـــاه عـــز ووقـــد ى الـــداخُ التـــصميم طالبـــات لـــصا
امج ـــ ال عـــض مـــن ن واســـتفاد العمليـــة، ات ـــا امل علـــم ـــ ـــا يواج ـــ ال املعوقـــات رلقلـــة

ب نحــو ن ــا اتجا يحــسن بمــا بالتخــصص، املرتبطــة ونيــة لك الــتعلموالتطبيقــات ئــات
ا ف والتعلم ونية  .لك

ع .4 الرا السؤال نتائج ومناقشة   : عرض

ا عينص ع الرا تواجھ: لسؤال ال املعوقات ن ب إحصائيا دالة تباطية ا عالقة توجد ل
ً

ر
د بــــو بــــالك نظــــام ــــ ع الــــتعلم ــــ جــــدة بجامعــــة والفنــــو التــــصاميم ليــــة رطالبــــات

ُ
Blackboardن

ـــا اتجا الـــتعلىومـــستو نحـــو معــــامالتن اســـتخراج تـــم الـــسؤال ـــذا عـــن لإلجابـــة ؟ ـــ ا ف م
محـــــا ن بــــ ملقيـــــاسرتبــــاط ليــــة ال جــــة والد د بـــــو الــــبالك نظــــام اســـــتخدام معوقــــات بانة اســــ رو ر ر

النتائج توضيح ي وفيما ات،   : تجا

  )12(لجدو

نح تجاه و د بو البالك ع التعلم معوقات ن ب تباط رمعامالت التعلمر او ف ي و   لك

التعلم نحو اتجاه ف ي و  لك
د بو البالك ع التعلم  رمعوقات

 الداللة رتباط
الفنية عند **0.304- املعوقات  )0.01(دالة

س التد يئة بأعضاء املتعلقة عند **0.368- راملعوقات  )0.01(دالة
ال ات باملقر املتعلقة اسيةراملعوقات عند **0.671- رد  )0.01(دالة

بالطالبات املتعلقة   املعوقات
ل ك  املعوقات

-0.622**  
-0.658** 

عند   )0.01(دالة
عند  )0.01(دالة

ــدو ا مــن ن بــ الداللــة) 10(لي مــستو عنــد إحــصائيا دالــة ســالبة تباطيــة ا عالقــة ىوجــود
ً

ر
والفنــو) 0.01( التــصاميم ليــة طالبــات علــم معوقــات ن نبــ

ُ
جــدة دبجامعــة بــو بــالك نظــام ــ رع

Blackboardو ، ــــ ا ف الــــتعلم نحــــو ن ــــا اتجا مــــعىومـــستو ــــة قو تباطيــــة العالقــــة رانـــت
لمـــا أنـــھ ــ إ النتـــائج ـــذه ــش و حـــدة، ـــ ع ــل الفرعيـــة عـــاد ومــع للمعوقـــات ليـــة ال جــة ٍالد ر

ــــا عاد بأ د بـــو الــــبالك نظــــام ـــ ع الــــتعلم معوقــــات جـــة د رادت ر املت(ز يئــــةالفنيــــة، بأعــــضاء علقـــة
بالطالبــــــات واملتعلقـــــة اســـــية، الد ات املقـــــر س، رالتـــــد نحــــــوانخفـــــ) رر الطالبـــــات اتجـــــاه مـــــستو ىض

د بــو الـبالك نظـام ـ ع خاصـة ـ ا ف ــة. رالـتعلم القو الـسلبية العالقـة ـذه ـ ب الـس رجـع و
كمـــا نتـــاج، ـــ ع ة والقـــد مـــاس ا مـــن تقلـــل املعوقـــات ـــادة أن ــ رإ الكز مـــن الذاتيـــةتقلـــل فـــاءة

بـــــال ن يـــــصي ممـــــا نجـــــاز، ـــــ ع ة القـــــد عـــــدم ن ـــــشعر و ــــــنرللطالبـــــات، أدا مـــــستو ـــــ ع ىقلق
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املـرتبط داء أو املعوقـات ـذه مـصادر تجـاه سـلبية ـات اتجا ن لـد ـو تت التـا و ن، نوتقـديرا
ع ي و لك ا ف التعلم الة ا ذه يتمثل والذي البالا، دنظام بو   .رك

النتائج   : خالصة

التالية للنتائج اسة الد   : رتوصلت

طالبــات .1 دتواجــھ بــو بــالك نظــام اســتخدام ــ متوســطة معوقــات والفنــو التــصاميم رليــة ن
Blackboard محــــــــاو ــــــــ و ــــــــل، يئــــــــة: رك بأعــــــــضاء املتعلقــــــــة واملعوقــــــــات الفنيــــــــة، املعوقــــــــات

بالطالبات؛ املتعلقة واملعوقات س، انترالتد نما اسـيةب الد ات باملقر املتعلقة راملعوقات ر
 . عالية

الـــــــتع .2 نحـــــــو الطالبـــــــات ـــــــات داتجا بـــــــو بـــــــالك نظـــــــام ـــــــ ع ـــــــ ا ف انـــــــتBlackboardرلم
 .متوسطة

د .3 بــو بـالك نظــام ـ ع الــتعلم معوقــات حـو إحــصائيا دالـة ق فــر رتوجـد و
ُ ً

ىعــزBlackboardل
والفنو الرسم طالبات لصا التخصص اء،الختالف زو مـستون ق الفر انت نما ىب و
طالبات لصا ا ف التعلم نحو ات الداختجا   .التصميم

ليــــــة .4 طالبــــــات تواجــــــھ ــــــ ال املعوقــــــات ن بــــــ إحــــــصائيا دالــــــة ســــــالبة تباطيــــــة ا عالقــــــة توجــــــد
ً

ر
د بـــو بــــالك نظـــام ــــ ع الـــتعلم ــــ جـــدة بجامعــــة والفنـــو رالتـــصاميم

ُ
ىومــــستوBlackboardن

الاتجا نحو ن اا ف   تعلم

اسة الد   : رتوصيات

اسة، الد ا ل توصلت ال النتائج التاليةرضوء التوصيات تقديم   : يمكن

أثنــــــاء .1 ــــــا و يواج ــــــ ال املــــــشكالت لتجــــــاو للطالبــــــات اليــــــن أو ــــــ الف الــــــدعم خدمــــــة زتــــــوف ن
د بــــو بــــالك نظــــام والBlackboardراســــتخدام التــــصاميم ليــــة تــــوفر أن مكــــن ـــــذهو نفنــــو

ميـــــعا امعـــــة ا ــــا توفر أن يمكـــــن أو ــــا، عل الـــــضغط لتجنــــب ـــــا خاصــــة ـــــو لت ندمــــة
ا سو  .م

د .2 بــو بــالك نظــام اســتخدام ات ــا م لتنميــة مخصــصة يــة تد ات دو رتنظــيم رر ،Blackboardر
يئــــة وأعـــضاء للطالبــــات الفعليـــة حتياجــــات ضـــوء ــــ ات الـــدو ــــذه إعـــداد يــــتم أن ـــ رع

خاصة س، بارالتد يتعلق تـصالما ن وتـأم تفعيـل وكيفيـة التفاعليـة، سـاليب ستخدام
والتطبيق ي ونيةاملر لك دوات ع العملية بات والتد  .رات

تــــــدعم .3 بحيــــــث ــــــي، و لك التعلــــــيم تناســــــب ونيــــــة إلك قــــــة بطر ليــــــة ال ات مقــــــر رتــــــصميم
تفاعليــــــة، عليميــــــة ــــــشطة أ وتتــــــضمن املتعــــــددة الوســــــائط إلاســــــتخدام بات ونيــــــةروتــــــد ك

ي و لك م التقو أساليب  .تناسب

لك .4 املحاضــــــرات جــــــداو قــــــةلمراعـــــاة بطر ــــــا تنظيم يــــــتم بحيــــــث الطالبــــــات، لوقــــــت ونيــــــة
املحاضرات ن ب در امل الوقت وتقليل الوقت، من القصو ستفادة من ن  .ىتمك
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ونيا، .5 إلك العملية ات ا امل س لتد آلية إيجاد ع العمل
ً

ر مر ستفادة العامليـةو ب التجا رن
ا ــذا املتعلقــة املعوقـــات مــن يقلــل بمــا انــب، ا ــذا ونيـــة،ــ لك املراســم مثــل انــب،

لتعلــــيم التفاعليـــة امج ـــ وال الرقميــــة، ـــاء تـــصميم وتطبيقــــات ـــرامج و ، ـــ الرق ـــك زوالتحر
ا ونحو رافيك وا الداخ  .  التصميم

س .6 التـــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــرتوجيــــھ إ ليــــة نحـــــوبال الطالبـــــات ـــــات اتجا ن تحــــس ـــــ ع العمـــــل
بـالك نظـام ع ي و لك دالتعلم املناسـبة،Blackboardربـو ـ التحف أسـاليب خـالل مـن ،

ن، ل مـشا مـع ي يجـا والتفاعـل والتواصـل عد، عن التعلم أثناء ن ل م الدعم زوتقديم
تد وأســـاليب اتيجيات اســـ اســـتخدام ـــ ع ـــرص تناســـبوا ـــسية ثر ـــس و الرقميـــة ئـــة الب

الطالبات   .دافعية
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  املراجع

أوال
ً

يةاملراجع:    :العر

ز عبـــــــــــدالعز عبـــــــــــدالرحمن ـــــــــــاج، الـــــــــــبالك). 2019. (أبوا الـــــــــــتعلم ة إدا نظـــــــــــام اســـــــــــتخدام رواقـــــــــــع
د ــ Blackboardربــو إ املــدخل مقــر اســة د ــ القــصيم جامعــة طــالب نظــر ــة وج رمــن ر

سالمية لية .الثقافة بيةمجلة أسيوط-ال   .28-1،)2 (35،جامعة

فـــة ظر الـــتعلم). 2012. (أبــوفخر، جتمـــاعأثـــر علـــم س تـــد طرائـــق مـــادة تحـــصيل ـــ ـــ ا رف
ة الـــــسو اضــــــية ف امعـــــة ا ـــــ بـــــو ال يــــــل التأ دبلـــــوم طلبـــــة رلـــــدى اتحــــــاد. ي مجلـــــة

النفس، وعلم بية لل ية العر امعات   .70-40،)3(10ا

ـــــابا ، ــــ املقــــصودرلبال نحـــــو). 2016. (عبـــــد حائـــــل بجامعـــــة س التــــد يئـــــة أعـــــضاء ـــــات راتجا
التعلماستخد ة إدا نظام د-رام بو وعلـم. Blackboardربالك بية ال ية عر اسات رد
العرب-النفس ن بو ال    .120-103،)69(،رابطة

م مــــر وجلطـــــي، ، ــــ يح الـــــواق). 2020. (بلمقــــدم، ن بــــ ــــالتعلـــــيم ا ف ـــــو إ التحــــديات مـــــن
نموذجــا: زمـات ـة زائر ا امعـة الع .ا ــ اسـات د جتماعيــةرمجلـة و ـسانية -لـوم

ة شر ال د املوا ر وتطو البحث زائر،-رمركز   .238-221،)4(3ا

فيــــصل ــــم يــــان، الــــتعلم). 2019. (رالب ة إدا نظــــام اســــتخدام ــــ القــــر أم جامعــــة ــــة تجر رتقيــــيم ى
ــيل و والنفــسية. Blackboard ك ــة بو ال للعلــوم يــة العر يــة-املجلــة العر املؤســسة

بي دابلل و والعلوم   .98-75،)8(،ة

سـعد ـ ع ـدى عبدامل راح، برمجيـة). 2011. (ا اسـتخدام نحـو دنيـة امعـة ا طلبـة ـات راتجا
د بو م (Blackboard) ربالك بو. علم ال العلوم اسات د امعة-ةرمجلة ردنيـة،ا

ق(38  . 1304-1293،)م

عطيـــــة ـــــدى ، ـــــ لك). 2011. (ا ـــــالتعلـــــيم ا ف التعلـــــيم بواقـــــع تباطـــــھ وا ـــــي مجلـــــة  .رو
جتماعية و سانية اح: العلوم مر قاصدي قلة-جامعة   .413-402،)6(،رو

محمـد أحمــد ن، ـس املنــ). 2015. (ا مقـر ــ الطلبــة تحـصيل جــة رد التــر وطـر عمــادةقا س رد
ســــــع بــــــن محمــــــد مــــــام بجامعــــــة عــــــد عــــــن والتعلــــــيم ــــــي و لك ســــــالميةالـــــتعلم ود

نظامي س" باستخدام د Tadarus رتدا بـو ـالك ذلـك " Blackboard رو نحـو م ـا  .واتجا
والنفسية ة بو ال العلوم القصيم،-مجلة   .406-347،)2(8جامعة

والعـام ـد، ف سمر ي، عبـدالرحمنالدسيما سـعود ). 2017. (صـار، امللـك جامعـة ـة تجر م تقـو
الــت ة إدا نظــام اســتخدام درـ بــو بــالك ـي و لك ــة. (Blackboard) رعلم بو ال املجلــة

املتخصصة بحاث،-الدولية و اسات للد سمات   .72-62،)3(6ردار

عبــدالغ ودادن، خالــد، التعلــيم). 2015. (رجـم، فعاليــة اتقيــيم ــ ــ ا ــةف زائر ا امعــة
قلـــــــة و بجامعـــــــة ـــــــ ا ف التعلـــــــيم موقـــــــع حالـــــــة اســــــة رد للتنميـــــــةاملجلـــــــة. ر ـــــــة زائر ا

  .97-87،)3(،قتصادية
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تح شــــر ز عبــــدالعز ، ـــ الــــبالك). 2018. (والر ــــي و لك الــــتعلم ة إدا نظــــام اســــتخدام رمعوقــــات
د جام (Blackboard) ربو بية ال لية طالب سعولدى امللك بية. دعة ال لية -مجلة

أسيوط،   .512-475،)1(34جامعة

سـعود، ـشاير أحمـدالرنـدي، يـل، ا بـالك ). 2016. (وأبـا نظـام اسـتخدام نحـو الطلبـة ـات اتجا
جتماعيــــــة العلـــــوم ليــــــة ـــــ وس ـــــالو الب طلبــــــة قبـــــل مـــــن ــــــي و لك للـــــتعلم د ربـــــو ر

ـــت و ال املك. بجامعـــة علـــم ــــ بحـــوث واملعلومجلـــة رة،-مـــاتتبـــات القــــا ،)16(جامعـــة
301-329. 

ع بن ز عبدالعز ی، را الـتعلم).2017. (الز ة إدا نظـام د"راستخدام بـو حائـل" رالـبالك بجامعـة
س التــــد يئــــة أعــــضاء نظــــر ــــة وج نــــت .رمــــن باإلن للتعلــــيم الدوليــــة جمعيــــة-املجلــــة

ة شر وال التكنولوجية سم(،التنمية   .123-94،)د

عبـــــداا زلـــــسدحان، عبـــــدالعز ليـــــة). 2015. (لرحمن ب س التـــــد يئـــــة وأعـــــضاء الطلبـــــة ـــــات راتجا
اســتخدامعلــوم نحــو ســالمية ســعود بــن محمــد مــام بجامعــة واملعلومــات اســب ا

د بــو بـــالك ــي و لك الــتعلم ة إدا رنظــام ات (Blackboard) ر ـــ املتغ بــبعض . وعالقتــھ
ة بو ال العلوم بنجامعة-مجلة محمد سالميةمام   .278-223،)2(،سعود

عـــايض محمـــد ي، والقحطـــا ك، ـــ م عـــامر ـــ). 2014(. ســـياف، خالـــد امللـــك جامعـــة ـــة تجر م تقـــو
د بـــــــو الــــــبالك ــــــي و لك الـــــــتعلم ة إدا نظــــــام راســــــتخدام بيـــــــة. ر ال تكنولوجيــــــا -مجلــــــة

بية ال لتكنولوجيا ية العر معية   .59 - 1،)24(،ا

، عبدهللالضال يدة الـتعلم). 2020(ز ة إدا نظـام ـ ع ي و لك التعلم  "Blackboard" رتقييم
نجران جامعة الطالبات نظر ة وج ـي .من العر ليج ا ـي-رسالة العر بيـة ال مكتـب

ليج، ا   .82-61،)156(41للدو

عبــــــــدهللا يــــــــدة ، س). 2017. (زالــــــــضال التــــــــد يئــــــــة وأعــــــــضاء الطلبــــــــة ــــــــات الــــــــتعلمراتجا نحــــــــو
نجــــــران جامعــــــة ــــــ ــــــي و املتخصــــــصة .لك الدوليــــــة ــــــة بو ال ســــــمات-املجلــــــة دار

بحاث،ل و اسات  .195-182،)12(6رلد

محمـود رغــوث، و ، ــ من طالبــات). 2017. (عـوض، تحــصيل ـ اضــية اف علــم ئـة ب اســتخدام أثــر
ّ

ن فلــــسط ــــ التكنولوجيــــا ــــاج م ــــ ــــ سا التاســــع للاملجلــــة. الــــصف علــــومردنيــــة
سانية"التطبيقية العلوم  .30-13،)2(18،"سلسلة

فــــــو آيــــــات ادىزغزالـــــة، عبــــــدال يــــــل ن والــــــسيد، ــــــوف). 2019. (ي، ا جامعــــــة طــــــالب اتجــــــاه واقــــــع
وعالقتـھ ـي و لك الـتعلم ـ د بـو الـبالك اسـتخدام نحـو الـسعودية يـة العر رباململكـة

اديمية الذاتية ية المج. بالرفا لية الشيخ،-بيةلة كفر   .168-75،)4(19جامعة

ـي، وال عبـدهللا، ائـد ي، ـيرالقحطـا تر العليــا). 2018. (عثمـان اسـات الد طـالب ات تـصو رقيـاس ر
الـتعلم ة إدا نظام عناصر استخدام ولة وس لفائدة سعود امللك بجامعة بية ال لية رب

التكنولوجيــــا قبـــو نمــــوذج ــــة .لحـــسب بو ال املاملجلـــة ســــمات-تخصــــصةالدوليـــة دار
بحاث، و اسات   .50-39،)5(7رللد

انم سونيا بية). 2013. (قزامل، ال العصر م رة. يامل الكتب: القا   .عالم
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غــدود انــات). 2020. (زمــرج، والر الواقــع مــات وقــت ــ ــ ا ف ة: زالتعلــيم ا و حالـــة اســة رد زر
ــــة زائر ا الوطنيـــــة بيــــة ا .ال د العلـــــورمجلـــــة ــــ جتماعيـــــةســـــات و ــــسانية مركـــــز-م

ة شر ال د املوا ر وتطو زائر،-رالبحث  .144- 99،)4(3ا

ك مبـــــا ة نـــــو ان، ـــــ واملط أحمـــــد، ـــــا م البـــــدر، عبـــــدهللا، إيمـــــان ـــــم، رامل اســـــتخدام). 2018. (ر واقـــــع
د بــو الــبالك الــتعلم ة إدا لنظــام رالطالبــات ـــ Blackboard ر ونيــة لك ات املقــر رــ

امللـــ ســـعودجامعــة والنفــسية .ك ـــة بو ال العلـــوم غـــزة،-مجلـــة للبحـــوث القـــومي املركـــز
2)9(، 28-51.  

س يو مجدي ي). 2017. (اشم، و لك رة. التعليم كة: القا وال املعرفة و ردار   .ز
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