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  املستخلص 

االصطناعي يعترب  (  الذكاء  الصناعية  للثورة  الرابع  اجليل  جماالت  خمتلف   إىل  -دف اليتو  ،4IR)من  يف  التقنية  دمج 
الروبوHت   من لكل املشرتكة  القدرات على املفهوم هذا ويعتمد .مستمرة بصفة  األداء وتطوير  حتسنيالقطاعات من أجل  

 وحتليلها، مبراجعتها   وذلك  ، التنظيمية   للعمليات املستمر التقومي والذي يساهم يف     ، واالمكانيات اخلاصة بكل بيئة تنظيمية
 عدمية  والوظائف  املهام  مجيع عن  aالستغناء إلجنازها، الوقت وتقليل األداء،  مستوى لرفع  والطرق الوسائل  عن  والبحث
 على التطوير مراحل مجيع يف تندينمس اجلودة،  مستوى ورفع التكلفة ختفيض gدف للعميل، ضرورية والغري الفائدة،

كل منظومة. كما سامهت تطبيقات الذكاء الصناعي يف جمال التعليم وخاصة خالل أزمة كوفيد من   واحتياجات  متطلبات 
والتفاعل   اآليل  aلتعلم  املتعلقة  اخلوارزميات  فاستخدام  التعلم وحتسينها.  للحفاظ على جودة خمرجات  ذكية  اجياد حلول 

الـ     CTI (Content Technologies, Inc.)االفرتاضي عرب منصات التعلم اإللكرتونية والتعامل مع حمركات 
التعلم الذايت.   التعليمية وتطوير  املادة  الطالب ومساعدة مصممي احملتوى من حتسني جودة  التعلم لدى  ساهم يف تيسري 

بتحليل دور املنصات الرقمية يف حتسني جودة خمرجات التعلم وذلك اعتمادا على    اهتمتوبناء عليه فإن الدراسة احلالية  
التقنية    مقار�ت  استخدام  دور  ومعرفة  جائحة كورو�  وبعد  قبل  السعودية  اجلامعات  لبعض  األداء  قياس  مؤشرات  بني 

القائمة بني أصحاب املصلحة من مزودي اخلدمة (اجلامعات) والعمالء   الفجوة  وادوات الذكاء االصطناعي يف احلد من 
 والفصولااللكرتوين عرب املنصات الرقمية   التعلم بيئة منتض  :اآلتية  للنتائج الدراسة وتوصلت(الطالب وأرaب العمل).  

 اجلامعة تعملو   .حد أدىن من جودة خمرجات التعلم املتعلقة aملعارف واملهارات والقيم واملسؤولية واالستقاللية االفرتاضية
بصفة مستمرة خالل   من وظائفها وأدوا-ا    الطالب يستفيد  كي  الرقمية  املنصات عرب وأكادميي  تعليمي حمتوى  بث  على

  .  اجلائحة وما بعدها 

 الذكاء االصطناعي، خمرجات التعلم، التعلم اآليل، منصات التعلم اإللكرتونية.   كلمات مفتاحية:
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Abstract  

 

The Artificial intelligence is one of the areas of the fourth generation of industrial 
revolution ((4IR), which aims to integrate technology in various sectors in order to 
continuously improve and develop performance. This concept depends on the joint 
capabilities of robots and organizational environment, which contributes to the 
continuous evaluation of operations Organizational, by reviewing and analyzing them, 
and searching for means and ways to raise the level of performance, and reduce the time 
lost, by dispensing with all useless and unnecessary tasks and functions for the client, with 
the aim of reducing cost and raising the level of quality, based in all stages of development 
on the requirements and needs of each system. Applications of artificial intelligence in 
higher education sector, especially during the Covid crisis, from finding smart solutions to 
maintain and improve the quality of learning outcomes. The use of algorithms related to 
machine learning and virtual interaction via electronic learning platforms and dealing with 
CTI engines (Content Technologies, Inc.) contributed to facilitating learning for students 
and helping content designers to improve the quality of the educational material and 
develop self-learning. Accordingly, the current study focused on analyzing the role of the 
Digital platforms in improving the quality of learning outcomes, based on comparisons 
between performance indicators for some Saudi universities before and after the Corona 
pandemic, and knowing the role of using technology and artificial intelligence tools in 
reducing the gap between stakeholders from service providers (universities) and customers 
(students and employers). The study reached the following results: The e-learning 
environment through digital platforms and virtual classrooms ensures a minimum quality 
of learning outcomes related to knowledge, skills, values, responsibility and 
independence. The university is working to broadcast educational and academic content 
through digital platforms so that students can benefit from its functions and tools on an 
ongoing basis during the pandemic and beyond. 

Keywords: artificial intelligence, learning outcomes, machine learning, e-learning 
platforms . 
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  : اإلطار العام للدراسة 

 : ة مقدم

املعرفة   ل ظ  يف   على   واليت احلالية  املعلوماتية  والثورة  اقتصاد  لزاما  أصبح  ا©االت،  مجيع  مواكبتها مشلت  التعليم    قطاع 
فقد أدوا-ا.  من  التذلك  أدى    واالستفادة  مستحد¬ت  من  العديد  ظهور  حتسقإىل  إىل  اهلادفة  واملعلوماتية  البيئة  نينية   

احتياجات   مع  يتناسب  مبا  التعليمية التعليمية  الذكاء  املؤسسات  بفاعلية  التعليمي  ا©ال  يف  املختصون  أشاد  وقد   .
مكنتهم من توظيف التقنية يف التدريس والبحث العلمي. كما تربز أمهية  مبتكرة   اجياد حلوللقطاع و االصطناعي يف تطوير ا

الرقمية   تقنيات        MOOCs (Massive Open Online Courses)املنصات  مستحد¬ت  أهم  كأحد 
) املنصات  2016(  أبو خطوة ف  التعليم اليت تدعم مبدأ التعليم الذايت واستمرارية التعلم يف جمال التعليم اجلامعي. وقد عر 

¹¸ا "مقررات الكرتونية مكثفة تستهدف عددا ضخما من الطالب، وتتكون من فيديوهات لشرح املقرر يقدمها أساتذة  
وخرباء ومواد للقراءة واختبارات وملفات صوتية وصور، وكذلك منتدºت للتواصل بني الطلبة واألساتذة من �حية والطلبة  

وال حتتاج تواجد مباشر بني مقدم اخلدمة    الدراسة يف املنصات التعليمية الرقمية غري تزامنيةو ية اخرى،  فميا بينهم من �ح
(أستاذ (طالب)".  - واملستفيد  وكورمييه  وسيمنز  وستيوارت  ماكأويل  بني  2012ويعرفها  التواصل  يف  "التكامل  ¹¸ا   (

الدراسة، وجم به يف جمال  إليها  الشبكات االجتماعية عرب خبري معرتف  الوصول  االنرتنت واليت ميكن  موعة مقررات على 
على   بناء  ذاتيا  بتنظيم مشاركتهم  يقومون  الطالب  من  أعداد كبرية  قبل  من  النشطة  التفاعالت  على آالف  حبرية، وتبىن 

رقمية تعد أحد  ) ¹ن املنصات ال2016يشري الرتكي (أهدافهم التعليمية واملعرفة السابقة واملهارات واالهتمامات املشرتكة.  
احدث األساليب يف طرق التعليم اليت ميكن تقدميها من طرف اجلامعات االلكرتونية والتقليدية، كما يعترب هذا األسلوب  
املستحدث يف التعليم منوذجا مميزا من بني جمموعة من الربامج والدورات املفتوحة واملوجهة للتعليم. ويستقطب هذا النظام  

ختصصات   من  فنية.  املتعلمني  وقيود  شروط  دون  (خمتلفة  وموبز  وتنستول  وجريتون  وموسلي  بريي  ¹ن  2016وذكر   (
املتعلمني   من  املاليني  استضافت  حيث  جماين،  بشكل  للتعليم  التقليدي  األكادميي  النموذج  عكست  الرقمية  املنصات 

ستخلص  لالستفادة من خمتلف األدوات املتاحة والتفاعل معها اجيابيا من أجل امتام الربامج النعليمية. ومن جهة اخرى، ا
) ورامساي  تراس  من  أحد  2017(  وآخرون وأالريو  )  2015كال  لتحقيق  الرقمية  املنصات  سعي  من  الرغم  على  أن   (

تعظيم الفائدة لألساتذة والطالب، إال أ¸ا ال  االهداف األساسية للتعليم وهي توفري مادة تعليمية للجميع دون استثناء و 
%. كما يعود ذلك لعدم قدرة مقدمي  90من املقررات والربامج وصل إىل ختلو من حتدºت تتعلق مبعالت مرتفعة للتسرب 

غياب العوامل اليت حتدد اكمال    ىى اخلدمة لألغراض اليت دفعت املتدربني للتسجيل يف الدورات واحملاضرات، aإلضافة إل
      الربامج التعليمية من عدمه. 

 مشكلة الدراسة: 

التساؤل     يف  البحث  مشكلة  التعلم  حتددت  خمرجات  جودة  حتسني  يف  الرقمية  املنصات  دور  "ما  التايل:  الرئيسي 
 aجلامعات؟" 
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  أسئلة الدراسة: 
  كما تتفرع من اشكالية البحث الرئيسية جمموعة من التساؤالت الفرعية واليت مت ضبطها كالتايل: 

 ما هو دور املنصات الرقمية يف تطوير العملية التعليمية؟  -
 تعاجل معوقات التدريس؟ تعليم االلكرتوين أن كيف ميكن ملنصات ال  -
 هل تساهم املنصات الرقمية يف حتسني أداء مستخدميها من األساتذة والطالب؟   -
 عن تطبيق منصات التعليم الرقمية؟    الناجتة فيما تتمثل جودة خمرجات التعليم  -

 أهداف الدراسة: 

 يهدف البحث إىل:  

 وتبيان درها يف حتسني جودة خمرجات التعليم. التعرف على املنصات الرقمية   -
 حتديد مقومات جناح تطبيق املنصات االلكرتونية املوجهة للتعليم.  -
 دراسة جتربة بعض اجلامعات السعودية يف استخدام املنصات الرقمية خالل أزمة كورو�.  -
   تقدمي منوذج مرجعي قابل للتعميم حول مزاº تطبيق املنصات الرقمية التعليمية.   -

 أمهية الدراسة: 

    من املتوقع أن يستفيد من نتائج هذا البحث كال من:
واللقاءات   - احملاضرات  وجتهيز  التعليمي  احملتوى  وصناعة  االلكرتونية  املنصات  استخدام  أمهية  ابراز  األساتذة: 

 جائحة كورو� وتشجيع التدريس عن بعد. واالجتماعات عرب املنصات االلكرتونية يف ظل انتشار 
احلياة، وحتفيز الطالب خلوض جتارب �جحة من    دعم التعلم املستمر والتعليم مدى   الطالب: يساهم البحث يف  -

 . األكادميي خالل التعلم االلكرتوين، وخلق بيئة تعلم مالئمة الستكمال الدراسة ومعاجلة التعثر والتسرب 
بعد جائ  - االلكرتونية  التعامل aملنصات  تكثيف  اجلامعات على  التعليم: حث  حة كورو�  اجلامعات ومؤسسات 

األكادميي   املستوى  وعلى  التعليم  تكاليف  على  aلضغط  االقتصادي  املستوى  على  مزاºها  من  واالستفادة 
 بتحسني جودة خمرجات التعلم وعلى املستوى البحثي بتيسري الوصول إىل املعلومة واالستفادة منها.  

بع - الكرتونية عن  تقدمي خدمات  العمل وجتاوز املعوقات  الكادر اإلداري والفين: املسامهة يف  د وختفيض ضغط 
 اللوجستية (عدم توفر مكاتب واجهزة، اخل). 

الباحثني: تشجيع اخلرباء واملختصني يف جمال التعليم على مزيد االهتمام بدراسة املنصات الرقمية وابراز دورها    -
 االقتصادي واالجتماعي والبيئي.   

  فرضيات الدراسة: 
  : يت الدراسة ما ×تفرتض 
 . تطوير العملية التعليمية يف   أساسي دور  املنصات الرقمية   تلعب  -
 معوقات التدريس التقليدية.  التعليم االلكرتوين   تعاجل منصات -
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 .  تساهم املنصات الرقمية يف حتسني أداء مستخدميها من األساتذة والطالب -
 .  جودة خمرجات التعليميدعم اجيابيا تطبيق منصات التعليم الرقمية  -

  حدود الدراسة: 
  : على حدود هذه الدراسة اشتملت 

على  املوضوع:    حدّ  .1 املوضوعية  احلدود  تطبيق  اقتصرت  التعلم  أثر  الرقمية على جودة خمرجات  التعليم  منصات 
 . aجلامعات السعودية

جامعات حكومية aململكة (جامعة أم القرى وجامعة طيبة    4النطاق امليداين هلذه الدراسة  مشل  احلدود املكانية:   .2
 . وجامعة االمام وجامعة امللك خالد)

 .  (خالل جائحة كورو�) م2021الدارسة خالل العام الدراسي  تقبّ طُ احلدود الزمنية:   .3
  

  مصطلحات الدراسة: 

الرقمية - على    :املنصات  قائمة  بعد  عن  للتكوين  يتم    أرضيات  اليت  الساحات  مبثابة  وهي  الويب،  تكنولوجيات 
بواسطتها عرض األعمال ومجيع ما خيتص aلتعليم االلكرتوين وتشمل املقررات االلكرتونية وما حتتويه من نشاطات  
حتقق من خالهلا عملية التعلم aستعمال جمموعة من ادوات االتصال التواصل، ومتكن املتعلم من احلصول على ما  

   ). 2016ه ممن مقررات دراسية وبرامج وتسجيالت وغريها وسائل التعلم (عبد النعيم، حيتاج

التعلم:   - معرفته،  من  متوقع هو  ما حتدد خمرجات  جمال  به القيام  ويستطيع املتعلم  سلوكه،   يف يتمثله  وما التعلم  يف 
التعلم النهائية احملصلة ا:g ويقصد تتوافق أدوات ضوء يف للقياس،قابلة   تكون أن جيب اليت لعملية   مع تقومي 
 .م)2020اإلطار الوطين للمؤهالت،  -   ETEC(   املقرتن aملؤهل املستوى

االصطناعي - gا   سلوك وهو  :  )Artificial Intelligence(  الذكاء  تتسم  معينة  احلاسوبية وخصائص  ،  الربامج 

القدرة على   البشرية وأمناط عملها. من أهم هذه اخلصائص  القدرات الذهنية  ورد   واالستنتاج التعلمجتعلها حتاكي 
 .)Gajawada, 2020(   اآللة يف  تربمج على أوضاع مل  الفعل

أو    تُركز على إنشاء األنظمة اليت تعلم (AI) التعلم اآليل جمموعة فرعية من الذكاء االصطناعي  يعد التعلم اآليل:   - 

 ,Zhang(  تدرجيياواخلوارزميات حملاكاة الطريقة اليت يتعلم gا البشر وحتسني دقته  استناًدا إىل البيا�ت    حتّسن األداء 

2020(. 
 

  اإلطار النظري للدراسة: 

الرائدة يف جمال االذكاء االصطناعي، فمنذ   التطبيقات  التعليم االلكرتوين من  تطوير أول نظام �جح مبين  تعترب منصات 
م أخذت فكرة انتاج أنظمة ومنصات  1970) لتحليل الكيمائيات عام  DENDRALعلى املعرفة أو اخلربة املسمى (

علم جماالت  إىل  سريعة  aالنتشار  البشر  خربة  على  امتد  مبنية  ما  وسرعان  حققتها،  اليت  املذهلة  للنتائج  نظرا  أخرى  ية 
املاضي   القرن  تسعينيات  املختلفة خالل  التعليم والتعلم  املنصات إىل جماالت  واليت ظهرت مع انشاء اجلامعات  استخدام 

شكال التجارية للذكاء  االفرتاضية أو االلكرتونية وتطورت عرب الزمن. هذا وقد أصبحت منصات التعليم الرقمية من اكثر األ
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aستخدام تقنية نظم اخلربة بتطبيق طرق استنتاج يف حقل معرفة معني وذلك    االصطناعي استخداما، حيث يقوم احلاسوب 
من أجل إعطاء التوصيات الالزمة حمققة بذلك مستوى اداء عايل يف مهام تتطلب من البشر سنوات عديدة من التعليم  

 لإلبداع وبواaت نوافذ  أمامها  وتفتح  التعليمية  العملية  تدعم  احلديثة  يتضح أن التقنيات  ). كما 2012والتدريب (عثمان،  
 وغريها الرقمية  واملنصات   عد،االص  اجليل  سب نات  الaتت   اليت التقليدية  ليب ا األس عن رويًدا رويًدا  والتخلي  التعليم،وتطوير  

 لا االتص قنوات  مأه من ربتعت رتاوص ومالي هانفس فرضت عيااالجتم لالتواص  بكاتشو  التقليدية غري األساليب من
  ، اس الن ةعام  ىعل  ر األم  ف يتوق  وال  º-م، اوغ رهماأعم تالف اخ لى ع ت، اإلنرتن  بكةش فحو متص  تخدمها يس  اليت  ل التفاعو 
الرقمية    صدى èثريها إىل األوساط األكادميية، اليت اهتمت مؤخرا بكيفية تفعيل   ل صي لب التعليمية  املنصات  العملية  يف 

 .  لتحقيق أقصى فائدة منها 

  منصات التعليم االلكرتوين  - 1

 بكات الش اللخ نم   موحدة وصول  نقطة  تخدمللمس وفر ي  امل ش نظام ¹¸ا التعليمية املنصات الفرنسية التعليم  وزارة عرفت
 وديدي  والرتز  ويعرف.  (Caisse des Depots, 2010)  ه بنشاط قلة املتع  ة الرقمي  تا والتطبيق وى واحملت األدوات  عجلمي

 التعليمية ة ئ البي مبثابة  لتكون  واملصممة  ،اجلديدة  التعليمية  املنتجات  ة ئ فا  ¹¸ اإللكرتونية:  التعليمية املنصة  ) 2009(  وجون 
 وتقييم ف، الص وإدارة ،الدراسية  املناهج ط يلتخط  ¹دوات املعلم تدعم ي وه التكنولوجيا،   ةكثيف  يةالدراس ولالفص  يف ةولي األ

  .الدراسية  املناهج  حملتوى  الرئيسي الناقل  ا aعتباره املعلم يقودها  اليت  الدراسية  الفصول  يف  للعمل  مصممة   يوه ، الطالب
) ¹¸ا: أرضيات للتكوين عن بعد قائمة على تكنولوجيات الويب، وهي مبثابة الساحات اليت  2016ويعرفها عبد النعيم (

نشاطات   من  االلكرتونية وما حتتويه  املقررات  االلكرتوين وتشمل  aلتعليم  ما خيتص  األعمال ومجيع  بواسطتها عرض  يتم 
عة من ادوات االتصال والتواصل، ومتكن املتعلم من احلصول على ما حيتاجه  حتقق من خالهلا عملية التعلم aستعمال جممو 

كما تعددت أدوار املنصات التعليمية بتعدد انشطتها وخدما-ا االلكرتونية املستخدمة  من مقررات دراسية وبرامج وغريها.  
التعليمية، فقد ذكرت دراسة بيرتوفسكي ( ال 2009يف العملية  التعليمية  املنصات  التالية:  ) أن  رقمية تركز على الوظائف 

التعليمي،   احملتوى  إدارة  املستخدم،  احملتوºت  إدارة  وعرض  التعليم،  وادوات  االتصال  ووسائل  املتباينة،  واحلقوق  األدوار 
الشبكة.   مع  متوافق  متصفح  يف  االعالم  ووسائل  التعليمية  والكائنات  والدورات،  دراسة  التعليمية    سعد  هنداوي، تؤكد 

خربات  2016(  ونوآخر  تقدمي  يف  تتمثل  افرتاضية  تعريفها كفصول  منظور  من  التعليمية  املنصات  اهداف  أبرز  ¹ن   (
كما تساهم  ومواقف تعليمية متعددة ومتنوعة وغنية aملثريات البصرية والسمعية وااللكرتونية ذات املعىن aلنسبة للمتعلمني.  

تفا تعليمية  علية متكاملة من خالل التنوع يف مصادر املعلومات االلكرتونية املثرية واجلذابة  املنصات الرقمية يف خلق بيئة 
لتفعيل مشاركتهم االجيابية ودعم   انتباههم على موضوع التعلم  تتغلب على مشكلة الشرود الذهين للمتعلمني، وتركز  اليت 

االلكرتوين   االتفاعل  اآلراء واخلربات  تبادل  واملعلمني من خالل  الطالب  اهلادفة عرب  بني  واملناقشات  واحلوارات  لتعليمية، 
حسب دراسة جلاويت  استخدام أدوات االتصال والتفاعل املتزامن والغري متزامن. كما أن الستخدام املنصات االلكرتونية  

ء  ) أربعة عشرة فائدة منها ما يتعلق بتسهيل وتطوير نظام التواصل بني مستخدمي املنصة، ومراقبة أوليا 2011وآخرون (
تيسري عملية النفاذ للمعلومة  األمور ألبنائهم، املساعدة على تطوير مفهوم التعليم املستمر والتعليم خارج الفصول الدراسية، 

املعزز،   الواقع  الرقمي وأسلوب  التعليم  والتفاعلي،  التعاوين  التعليم  الراجعة،  التغذية  الذايت، مفهوم  التعلم  واحلصول عليها، 
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االحتياجات   ذوي  لدى  الصعوaت  جتاوز  االسرتاتيجية،  االدارة  تطبيق  املوارد،  وإدارة  وتنظيم  املرن  العمل  فرص  تعزيز 
    اخلاصة، زºدة نسبة حضور الطالب، تبادل البيا�ت، دعم التعليم التقليدي. 

 التعليم عن بعد    - 2

االتصاال لتكنولوجيا  التطبيقات  أهم  من  االلكرتوين  التعليم  توفره  يعترب  ما  على  أساس  يقوم  فهو  التعليم،  جمال  يف  ت 
فالتعليم   وتطويره.  انتشاره  يف  سببا  واليت كانت  واالنرتنت  اآليل  احلاسب  يف  متمثلة  ادوات  من  االتصاالت  تكنولوجيا 

التحسني   االلكرتوين أو تغذية حاجات  تنمية ذاتية يقوم gا فرد أو أكثر لسد حاجات تعلم جديد  بعد هو عملية    عن 
وانتهاء   الدراسية  املناهج  بدء من ختطيط وتطوير  تنفيذه  التعليم يف  يعتمد هذا  املستمر.  إليه aلتعليم  يشار  فيما  لألفضل 
aلتعلم والتدريس واالرشاد وتقييم التحصيل على تكنولوجيا املعلومات املعاصرة. وبينما تشكل تكنولوجيا املعلومات مادة  

عليم هو عملية ونتيجة لتشغيل هذه التكنولوجيا بقصد التعلم. فاالثنني معا يكو�ن توأمة  ووسيلة للتعليم عن بعد، فإن الت
أكادميية متكن األفراد واجلماعات جمتمعني ومتفرقني من حتقيق أهدافهم أينما كانوا ويف أي وقت، ومبوضوعية ودقة  - تقنية

تعليم عن بعد ليس حديث النشأة، فهو قدمي يعود  وال ). 2010أكثر وسرعة أعلى من التعليم التقليدي (جامعة داهلوسي،  
الدراسة   تعتمد على  دراسية  برامج  بتنفيذ  العامل  بقاع  من خمتلف  االجنبية  اجلامعات  بعض  تقوم  ماضية حيث  إىل عقود 

منفردة  املستقلة أو االنتساب كما هو متداول aجلامعات السعودية. يدرس الطالب املواد املقررة يف الرب�مج النظامي بصفة 
مراكز  بعيدا عن   أو يف  يتقدمون الختبارات عامة يف اجلامعة  ثقافية، مث  أسرية أو  أو  اقتصادية ووظيفية  اجلامعة ألسباب 

الغرض.   هلذا  فرتة  خمصصة  بعد كانت خالل  عن  االلكرتوين  aلتعليم  املتصلة  املعلومات  تكنولوجيا  ظهور  بداية  أن  كما 
التطبيق   بدأ  التسعينات،  ومع  الثمانينات،  واالدارة خالل  واالقتصاد  االتصال  جمال  تقنية يف  ثورة  حلقتها  مث  السبعينات، 

ة العاملية والكمبيوتر الشخصي وملحقاته املتنوعة من خال  الرتبوي املكثف لتكنولوجيا املعلومات بظهور االنرتنت والشبك 
الذكية   الصفية  والغرفة  االلكرتوين  التعليم  أو    Virtual classroomمسميات وممارسات  الذكية  اجلامعة  او  واملدرسة 

لتعرف على  تتبع أمهية حتديد مفهوم التعليم عن بعد يف كونه نقطة بداية جديدة ل ).  2010املفضلة (حممد زايد محدان،  
التعليم عن بعد   إذ يالحظ املختصون أن هناك لبس يف استخدام مصطلحي  التعليم عن بعد.  او عناصر نظم  مكو�ت 

"Distance education "    " والتعليم املفتوحOpen learning  أدى إىل استخدامها لإلشارة إىل نوع واحد "
اضرات. فيقصد aلتعليم عن بعد بصفة عامة ذلك النوع من  من التعليم الذي يتم خارج حجرات الدراسة أو قاعات احمل

التعليم املقصود واملنظم الذي يتضمن بيئة تعلم، ومعلمون وطالب منفصلون مكانيا عن املعلم وعن بعضهم البعض. وتزخر  
ب عن  التعليم  ماهية  توضح  اليت  اهلامة  التعاريف  من  aلعديد  بعد  عن  والتعليم  التعليم  تكنولوجيا  وعناصرهأدبيات    عد 

) التعليم االلكرتوين عن بعد على أنه طريقة  2009كما يعرف أمحد السروري (.  )2016،  املقصود  عبدرaب   البالصي،(
املتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات   احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه  آليات االتصال  للتعليم aستخدام 

هو استخدام التقنية    حبث ومكتبات الكرتونية وكذلك بواaت انرتنت سواء كان عن بعد أو يف الفصل الدراسي، فاملقصود 
العناصر   من  جمموعة  توفر  من  بد  وال  فائدة.  واكرب  جهد  وأقل  وقت  ¹قصر  للمتعلم  املعلومة  ايصال  يف  انواعها  جبميع 
واملعامل   االلكرتونية  واملكتبة  االلكرتونية  والكتب  املدجمة  واألقراص  الداخلية  والشبكة  االنرتنت  وشبكة  احلاسب  كأجهزة 

وتشري منظمة اليونسكو إىل ان ثروة املوارد التعليمية الرقمية قدمت طلبات جيدة على  مصادر التقنية.  االلكرتونية ومعلمو  
أنظمة ومؤسسات تعليم عايل، تشمل تطوير مناهج ابتكارية وبرامج دراسية ومسارات تعليمية بديلة وطرق التعليم العايل،  
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جمموعة  ووضعت املنظمة  ورات القصرية القائمة على املهارات.  وكل ذلك ميكن تيسريه عرب االنرتنت والتعليم عن بعد والد
وهي منصة تعتمد على تصميم املقررات واملهمات  من املنصات اليت تساعد على التعلم عن بعد، ومنها منصة "بالكبورد"،  

تم حتميلها عن  والواجبات واالختبارات وتصحيحها الكرتونيا، والتواصل مع الطالب من خالل بيئة افرتاضية وتطبيقات ي 
طريق اجهزة احلاسب واهلواتف الذكية. وكذلك منصة "إدمودو"، وهي منصة اجتماعية جمانية توفر للمعلمني والطالب بيئة  

التعليمي   احملتوى  والتعاون، وتبادل  لالتصال  واملناقشات.  آمنة  املنزلية والدرجات  الواجبات  إىل  إضافة  الرقمية،  وتطبيقاته 
امل اللغة العربية عرب االنرتنت، وتطبيقوتطبيق "إدراك"،  بتعليم    اللذان   ، و"مايكروسفت تيمز"   "جوجل كالس روم"   ات عين 

التواصل بني املعلمني والطالب سواء داخل املدرسة او خارجها. وتطبيق "سي سو"، وهو تطبيق رقمي  يف تيسري    سامها
املعلمني واولياء االمور وزمالء الدراسة، وتطبيق ميندس  يساعد الطالب على توثيق ما يتعلمونه من املدرسة ومشاركته مع  

    aرك، الذي يعتمد على نظام تعليمي تكيفي عرب االنرتنت يساعد الطالب على ممارسة الرºضيات وتعلمها.

  الدراسات السابقة: 

عرضها بشكل  يف هذا املبحث يستعرض الباحث أهم الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع البحث، وقد قام الباحث ب 
  تنازيل من السنوات األحدث إىل السنوات األقدم كما يلي: 

ا الباحثة  (قامت  عبد هللا.  هيفاء  التعليمية  بقياس    ) 2019لغامدي،  املنصات  الفوري عرب  اإللكرتوين  الدعم  فاعلية منط 
الرقمي التعلم  عناصر  إنتاج  مهارات  تنمية  يف  يفو .  اإللكرتونية  وقد    طبق  التجرييب،  شبه  املنهج  جمتمع    احتوىالدراسة 

أدوات جلمع البيا�ت.  ك   الباحثة بطاقة املالحظة واالختبار  استخدمت. وقد  مصادر التعلم  ساليبأ مجيع    علىالدراسة  
أن مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمي متوفرة بدرجة ممتازة ومن أبرز  " وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، أبرزها:  

الرب�مج،   تشغيل  مهارة  املهارات  الفيلممو هذه  حفظ  اإلنرتنت و   ،الشرائحمهارة عرض  و   ،هارة  على  الفيلم  نشر  ،  مهارة 
مهارة إدراج نص على  و ،   Stylesمهارة توظيف املؤثرات احلركيةو ،  تصميم شرائح الفيلممهارة  و ح ،  مهارة تنسيق شرائو 

  .  " مهارة إدراج الصور، وأخريا جاءت مهارة إضافة املؤثرات الصوتيةو الشرحية ، 

دراسة   بعنوان "2019شحات (هدفت  التعلم  )  منصات  األعطال عرب  لتشخيص  اخلبرية  النظم  اجياد  نظام  إىل  الرقمي" 
ألن األخطاء  تشخيص  على  يعمل  ذكي  وشبكات  و نظام  واجهزة  احلواسيب  وأجهزة  التكنولوجية  األجهزة  من  خمتلفة  اع 

االتصاالت، كما هدفت الدراسة إىل مجع اخلربات حول تشخيص وحل املشكالت اليت رمبا تقع يف األجهزة اخلاصة gم،  
ان مت  اليت  التطبيقات  يعض  مت عرض  وقد  وقد  خمتلفة،  تقنية  ألجهزة  األعطال  لتشخيص  وشركات  أفراد  قبل  من  شاؤها 

عملت الدراسة على حبث النقاط املشرتكة املوجودة يف أي مشكلة قد حتدث يف أي منتج، وكانت النتيجة أن أي مشكلة  
اعدة بيا�ت النظام  قد حتدث يف أي منتج هلا أعراض للمشكلة وأسباب للمشكلة وأخريا حلول للمشكلة، مث مت تصميم ق

لبعض املشكالت اليت قد حتدث يف املنتجات التقنية.  حتتوي عدد من اجلداول واليت بدورها مت اختبارها إلجياد حلول  اليت  
وكان من اهم نتائج الدراسة أن أعطى النظام نتائج جيدة وفعالة، كذلك يعترب هذا النظام وسيلة مساعدة متكن الناس من  

  جهز-م. تشخيص وحل مشاكل ا
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والصرايرة العساف  أمنوذج  :)2011(  دراسة  تقدمي  إىل  التعليمية  مُ   هدفت  املؤسسة  إدارة  لتطوير  ضوء  aقرتح  يف  ألردن 
، وذلك aستخدام املنهج التحليلي الرتكييب، الـذي  تطبيق منصات التعليم االلكرتوين حسب معايري اجلودة الشاملة فلسفة  

احلقائق   جتميع  على  وتفسريهايعتمد  وحتليلها  مقارنتها  مث  مقبولة،    ؛ واملعلومات،  تعميمات  إلـى    سبيًال بوصفها  للوصول 
ن الباحثان من تقدمي  وقـد متكّ   . فهوم إدارة اجلودة الشاملة وخصائصها منصات التعليم الرقمي وعالقتها مبف إىل طبيعة عرّ للتّ 

ن  يتكوّ   املبنية على التعلم الرقمي،   ضوء فلسفة إدارة اجلودة الشاملة  ألردن يف aقرتح لتطوير إدارة املؤسسة التعليمية  أمنوذج مُ 
ل إىل منط اإلدارة التشاركية، وتشكيل جملس اجلودة يف املدرسـة،  هـي: تغييـر ثقافـة املدرسة، والتحوّ و  ،من ستة عناصر رئيسة 

الراجعة. كما حدّ  والتغذية  املقارن،  القياس  الذايت، واعتماد أسلوب  الواجب على  دوالتقييم  االعتبارات  الدراسة بعض  ت 
بتطبيق   األخذ  عند  مراعا-ا  واملدرسة  الرتبوية  الرقمياإلدارة  التعليم  الرتبية  أ وقد    .منصات  وزارة  تتبىن  أن  الدراسة  وصت 

قييم  مث العمل على ت   ، حـدى مديرºت الرتبيةòتطبيقـه  يف  ، عن طريق الـشروع  تطبيق منصات التعلم الرقمي والتعليم فكرة  
التعليمي أكما    .نتائجه  الـنظام  للمدرسة املòعطاء    ،وصت òعـادة هيكـلة  مـن االستــقاللية اإلداريـة والرتبوية  وجعلها    ،زيـد 

التعليمية  مسؤولة عن مستوى أدائها، وتطوير معايري لقيـاس أمنوذج مُ  ء فلسفة  ألردن يف ضو aقرتح لتطوير إدارة املؤسسة 
  .ة املبنية على استخدام الذكاء االصطناعي يف التعليمالشاملإدارة اجلودة 

وآخرون دراسة   تطبيق    تهدف  : )2016(  هنداوي  أثر  قياس  االلكرتوين إىل  التعليم  االرتقاء    (بالكبورد)  منصات  يف 
التعليم  بتطبيق أسس  ف   ،بضمان حد ادىن من جودة املخرجات ونواتج التعلم امعة امللك سعود، وذلك  جبaخلدمات التعليمة  

بعد  والتّ عن  التحدّ عرُّ ،  أهم  تطبيق  ف على  العايل يف  التعليم  اليت واجهت جتارب  الرقميºت  التعليم  ومتحورت    .منصات 
اآليت الرئيس  السؤال  يف  الدراسة  هذه  لتطبيق    : مشكلة  الرقمي (هل  التعليم  العايل    منصات  التعليم  العربية  aيف  ململكة 

املنهج    :هي و   ،اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على عدد من مناهج البحث العلميقد  و   .التعليم)   جودةيف  السعودية أثر  
أهم  تعّد    ؛ منصات التعليم الرقمين تطبيق أدوات  أ   :ومن أهم نتائج الدراسة   .واملنهج الو¬ئقي املكتيب   ،الوصفي التحليلي 

جناح   التعليمية.  عوامل  التوصياتاملنظومة  أهم  لتطبيق    : ومن  القيادة  دعم  وتكثيف  الرقمي االستمرار  جامعة    التعليم  يف 
  ، واستبدال كل األنظمة السابقة بنظام بالكبورد كنظام متكامل إلدارة العملية التعليمية. امللك سعود 

  السابقة  والدراسات  احلالية  الدراسة هذه بني  االختالف  عناصر 

تتناول   فهي  موضوعها،  حيث  من  تتفق  احلالية  والدراسة  السابقة  الدراسات  أن  يتضح  السابقة  الدراسات  إىل  aلنظر 
التعلم، فدراسة   تناوهلا موضوع حتسني خمرجات  إال ا¸ا ختتلف من حيث  التعليم االلكرتوين،  لغامدي،  اموضوع منصات 

م اإللكرتوين الفوري عرب املنصات التعليمية اإللكرتونية يف تنمية  فاعلية منط الدعاهتمت بقياس    ) 2019(  هيفاء عبد هللا 
عالقة النظم اخلبرية الختاذ القرارات االدارية،    )2019شحات ( دراسة    . كما تناولت مهارات إنتاج عناصر التعلم الرقمي

دراسة   تطرقت  حني  والصرايرةيف  اجلودة    )2011(  العساف  إدارة  ومفهوم  االلكرتونية  التعليمية  املنصات  بني  للعالقة 
  منصات التعليم االلكرتوين (بالكبورد) قياس أثر تطبيق  ) اليت اهتمت ب 2016(  هنداوي وآخرون الشاملة، وكذلك دراسة  

دمة والقطاعات والدول  كما أن هنالك اختالف يف بيئات الدراسة من حيث العينة املستخ.  يف االرتقاء aخلدمات التعليمة
نقاط متثل مصدر  املستهدفة.   اليت سبقتها يف عدة  الدراسات  اختلفت عن  الدراسة احلالية  فإن  ويف ضوء ما سبق ذكره 

  أمهيتها وتكسبها صفة اإلضافة العلمية يف جمال الذكاء الصناعي وخاصة منصات التعليم الرقمية.  
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  منهج الدراسة: 
  منصات التعليم االلكرتونية على وصف دور    ركزاملنهج الوصفي التحليلي والذي ي بشكل أساسي على  الدراسة    اعتمدت

السعودية  سني خمرجاتيف حت الرقمية ظاهرة    حتليل، وذلك من خالل  التعلم aجلامعات  املنصات  االلكرتوين عرب    التعليم 
يثبت ذلك من خالل اخاألكادميية والعلمية وحمددا-ا وآ¬رها   اجلامعات تيار دراسة حالة "جمموعة  . كما  aململكة"    من 

الدراسة aختبارات، ومقاييس    ترتبطا. كما  aستخدام االستبيان املوجه عتمد فيها على مجع بيا�ت دقيقة وشاملة  اواليت  
بيا�ت)، ومن مث تفسري اإلحصائيات اليت مت احلصول عليها واخل ئف  وظا  روج بتوصيات تساهم يف تطوير خاصة (حتليل 

  وأدوات منصات التعلم الرقمية وتبيان املمارسات اجليدة الستخدامها من طرف األساتذة والطالب.   
  : تهاوعين جمتمع الدراسة 

حيث    أربع جامعات حكومية،الذي مشل    ،فراد جمتمع الدراسة أعينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة من    تختري اُ 
عينة عشوائية    تختري اُ   ، ومن مثّ جامعة أم القرى وجامعة طيبة وجامعة االمام وجامعة امللك خالد يف كل من  صر ا©تمع  حُ 

  . عليهم بصفة مباشرة وغري مباشرة (الكرتونية)ع االستبيان  زّ وُ و  طالب،  160 تهذا ا©تمع بلغ  طالببسيطة من  

  أدوات الدراسة: 
  ، عينة الدراسة  أفراديف سبيل احلصول على املعلومات الالزمة من  وذلك  أداة جلمع البيا�ت املطلوبة  ك ستخدم االستبيان  اُ 

(عبيدات  "االستبيان    يعدّ   إذ معني"  بواقع  مرتبطة  وحقائق  وبيا�ت  معلومات  على  للحصول  مالئمة  أداة 
االنتشا2011وآخرون، أخذت يف  اليت  البيا�ت  أدوات مجع  أهم  من  البحوث)، واالستبيان  جمال  متُ   ،ر يف  تزال  ل  ثّ وال 

املتاحة وذلك نظرا لسهولة استخدامه وامكانية توظيفه حسب نوع وطبيعة الدراسة    بني وسائل مجع البيا�ت  رئيسيا ا  موقعً 
ي  غطّ تُ لستبيان  االاستمارة    تممّ ، وصُ مما جيعل منه مرن وقابل لتغطية مجيع متغريات النموذج البحثي أو حمددات الدراسة 

الدراسة تغريّ م مزاºتميّ يو   ا. وفرضيا-  ا وتساؤال-  ات  بعدة  االستبيان عن غريه  أسلوب  استخدام  "أنه جيعل  تتلخّ   ، ز  ص يف 
الباحث جمهولة    . ) 2009األسئلة احلساسة واخلاصة" (الزين،    نفيتيح الفرصة للمبحوث اإلجابة aطمئنان ع  ،شخصية 

، يف حني  وًال أ  احمورً بوصفها  البيا�ت الدميوغرافية    :مها و   ،ساسيني أ النهائي على حمورين    شكلها االستبانة يف    تحتو قد او 
  . يف حتسني خمرجات التعلمثرها أ و  منصات التعليم االلكرتوين ق بتطبيقات مشل احملور الثاين عبارات تتعلّ 

  ستخدمة يف الدراسة: مُ ـاألساليب اإلحصائية ال
من االستبيان  البيا�ت    مت حتليل اإلحصائية    ا طبقً املستخرجة  احلزمة  املتسقة مع  للطرق  بر�مج  البحث aستخدام  طبيعة 

اشكالية    ن إلجابة عل و   . )Statistical Package for the Social Sciencesاإلحصائية للعلوم االجتماعية (
و  الدراسةالبحث  فرضيا-ا   ، تساؤالت  من  الوصفي، وم  ستخدم ا  ؛والتأكد  مثّ اإلحصاء    املعاجلة اإلحصائية اللجوء إىل    ن 

فة  إضا  ،aستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية   القائمة على مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت وذلك
لالزمة  وإجياد املعامالت اإلحصائية ا   ، املقار�ت بني املتوسطاتالقائمة على حتليل التكرار و   إىل أساليب اإلحصاء التحليلي 

 . قابلة للنقاش واالعتمادلتحليل البيا�ت واخلروج بنتائج 
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 :نتائج التحليل اإلحصائي وتفسريها
التحليل الوصفي حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاaت أفراد    يجر أُ ،  ت البحثية التساؤال  ن لإلجابة ع

  : يتنة للمحور، وجاءت النتائج كما يف اجلدول اآل وفًقا لألبعاد املكوّ  ،خمتلف حماور االستبانة العينة على عبارات 
  

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاiت أفراد العينة على احملور األول: املعرفة والفهم   ):1جدول رقم ( 
  الرتتيب   املستوى   االحنراف املعياري   املتوسط احلسايب  العبارات

  3  أوافق   1.08  3.55  تؤمن منصات التعليم االلكرتوين كل املعلومات اليت توضع يف شكل مجل مربجمة.

  1  أوافق   1.01  3.66  واألساليب واملمارسات املرتبطة مبجال التخصص.واالدوات  توفر املنصة املواد  

  2  أوافق   1.15 3.56  تساهم املنصة يف تقييم أداء الطالب واألساتذة بصفة مستمرة.  

    أوافق   1.08  3.59  املتوسط العام

  

حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاaت أفراد عينة  ل يف  ) التحليل الوصفي املتمثّ 1اجلدول رقم (يوّضح  
ع األ  ن الدراسة  احملور  من  األول  الُبعد  (وقد    ،ول عبارات  للُبعد  العام  املتوسط  الثانية    ،) 3.59بلغ  الفئة  ضمن  ويقع 

كما بلغ االحنراف    .) شري إىل اجتاه الرأي العام حنو مستوى (أوافقويُ   ي، ) من مقياس ليكرت اخلماس4.20<  -3.40(
املنصات التعليم  تطبيق    جدوى يوافقون بشكل عام على  وaلتايل فإن غالبية أفراد عينة الدراسة    ؛ )1.08املعياري العام (

واألستاذ.   الطالب  على  االجيايب  وأثرها  تنازليû   تبتّ رُ وقد  االلكرتونية  ¹على    وفًقاا  العبارات  ابتداء  احلسايب  املتوسط  لقيم 
متوسط،    ،متوسط ¹قل  aلرت و وانتهاء  اآليت:ت جاءت  (  -يب  العبارة  األوىل  املرتبة  واالدوات  جاءت يف  املواد  املنصة  توفر 

مث جاءت    .ومستوى استجابة (أوافق)   ، )3.66مبتوسط حسايب بلغ (  ، )واألساليب واملمارسات املرتبطة مبجال التخصص 
  ، )3.56مبتوسط حسايب بلغ (  ،) تساهم املنصة يف تقييم أداء الطالب واألساتذة بصفة مستمرة.يف املرتبة الثانية العبارة ( 

تؤمن منصات التعليم االلكرتوين كل املعلومات اليت توضع  مث جاءت يف املرتبة الثالثة العبارة (   . ومستوى استجابة (أوافق) 
  ومستوى استجابة (أوافق).  ،) 3.55توسط حسايب بلغ (مب  ، )يف شكل مجل مربجمة. 

  

  املهارات:  ثاين املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاiت أفراد العينة على احملور ال  ):2جدول رقم ( 

  العبارات 
املتوسط  
  احلسايب

االحنراف  
  املعياري 

  الرتتيب   املستوى 

تقــومي النظــرºت املتخصصــة وتطــوير    تطــوير املهــارات االدراكيــة عــرب   متكــن املنصــة مــن
حلــول مبتكــرة وابداعيــة للقضــاº واملشــكالت املعقــدة وحتســني جــودة منــاهج البحــث  

  وتكييفها وتطبيقها.    
  2  أوافق  0.95  3.75

  1  أوافق  0.92 3.91  تساعد املنصة يف تطوير املهارات العملية والبدنية.  

تســــــــاهم املنصــــــــة يف تطبيــــــــق أدوات التقنيــــــــة الرقميــــــــة احلديثــــــــة وتقنيــــــــة املعلومــــــــات  
  واالتصاالت.  

  3  أوافق  1.04  3.49

    أوافق  0.97  3.72  املتوسط العام 
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حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاaت أفراد عينة  ل يف  ) التحليل الوصفي املتمثّ 2اجلدول رقم (يوضح  
)  4.20<  -  3.40ويقع ضمن الفئة الثانية (  ، )3.72بلغ املتوسط العام للُبعد (وقد    ، عبارات احملور الثاين  ن الدراسة ع

  ؛ ) 0.97كما بلغ االحنراف املعياري العام (  .شري إىل اجتاه الرأي العام حنو مستوى (أوافق)ويُ  ي،من مقياس ليكرت اخلماس
قياس  من خالل    منصات التعلم االلكرتوين،مستوى تطبيق  على    بشكل عام  يوافقونفإن غالبية أفراد عينة الدراسة  من مثّ  و 

ايب ابتداء ¹على  لقيم املتوسط احلس  وفًقا ا  العبارات تنازليû   تبتّ رُ وقد    . أثره على خمتلف املهارات االدراكية والعملية والتواصل 
متوسط،    ،متوسط ¹قل  aلرت و وانتهاء  اآليت:ت جاءت  (   -  يب  العبارة  األوىل  املرتبة  يف  تطوير  جاءت  يف  املنصة  تساعد 

تلتها يف املرتبة الثانية العبارة  و ومستوى استجابة (أوافق)،    ،) 3.91) ¹على متوسط حسايب بلغ (املهارات العملية والبدنية 
تطو ( من  املنصة  للقضاº  متكن  وابداعية  مبتكرة  حلول  وتطوير  املتخصصة  النظرºت  تقومي  عرب  االدراكية  املهارات  ير 

ومستوى استجابة    ، ) 3.75مبتوسط حسايب بلغ (  ،) تطبيقها واملشكالت املعقدة وحتسني جودة مناهج البحث وتكييفها و 
(  .(أوافق)  العبارة  الثالثة  املرتبة  يف  جاءت  املعلومات  مث  وتقنية  احلديثة  الرقمية  التقنية  أدوات  تطبيق  يف  املنصة  تساهم 

  ومستوى استجابة (أوافق).  ، )3.49مبتوسط حسايب بلغ (  ،) واالتصاالت
  

القيم  : ثالث الاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاiت أفراد العينة على احملور    ):3جدول رقم ( 
  واملسؤولية واالستقاللية 

  العبارات 
املتوسط  
  احلسايب

االحنراف  
  املعياري 

  الرتتيب   املستوى 

لل متنح   املهنية    طالباملنصة  األخالقية  واملمارسات  aلنزاهة  االلتزام  على  القدرة 
  واالكادميية عالية املستوى ذات االنعكاس االجيايب على سلوك املواطنة املسؤولة. 

  1  أوافق  0.97 3.71

على تطوير خربا-م الشخصية واملهنية aستمرار،    مساعدة الطالب  يف  املنصة  سهمت
  . واختاذ قرارات تؤدي إىل تغيري اسرتاتيجي أو إىل االبتكار aستقاللية 

  2  أوافق  0.96  3.65

متكن املنصة الطالب من قيادة ا©موعات البحثية أو املهنية aحرتافية عالية، وحتمل  
  بتكار.  مسؤولية األنشطة العلمية، وانتاج املعرفة واال 

  3  أوافق  1.05  3.50

    أوافق  0.99  3.62  املتوسط العام 

  

ل يف حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجاaت أفراد عينة  ) التحليل الوصفي املتمثّ 3اجلدول رقم (يظهر  
ع  الثالث عبارات    نالدراسة  ( وقد    ،احملور  للُبعد  العام  املتوسط  (  ، )3.62بلغ  الثانية  الفئة  ضمن  <  -  3.40ويندرج 

كما بلغ االحنراف املعياري العام    .شري إىل اجتاه الرأي العام حنو مستوى (أوافق)ويُ   ي،) من مقياس ليكرت اخلماس4.20
ين  منصات التعلم االلكرتو تطبيق  ل   األثر االجيايب على    بشكل عام   يوافقونوaلتايل فإن غالبية أفراد عينة الدراسة    ؛ ) 0.99(

تنازليû   تبتّ رُ وقد  .  القيم واملسؤولية واالستقاللية على   ابتداء ¹على متوسط  وفًقاا  العبارات  املتوسط احلسايب  وانتهاء    ،لقيم 
املنصة للطالب القدرة على االلتزام aلنزاهة  متنح  جاءت يف املرتبة األوىل العبارة (  -   يب اآليت:ت جاءت aلرت و ¹قل متوسط،  

املسؤولة  املواطنة  االجيايب على سلوك  االنعكاس  املستوى ذات  عالية  واالكادميية  املهنية  مبتوسط    ، )واملمارسات األخالقية 
املنصة يف مساعدة الطالب    سهمت(أوافق)، مث جاءت يف املرتبة الثانية العبارة (  ومستوى استجابة   ،) 3.71حسايب بلغ (
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تؤدي إىل تغيري اسرتاتيجي أو إىل االبتكار aستقالليةواملهنية  على تطوير خربا-م الشخصية     ، ) aستمرار، واختاذ قرارات 
متكن املنصة الطالب من  ومستوى استجابة (أوافق)، مث جاءت يف املرتبة الثالثة العبارة (  ، )3.65مبتوسط حسايب بلغ (

املهنية aحرتافية عالية، وحتمل مسؤولية األنش أو  البحثية  ا©موعات  املعرفة واالبتكار قيادة  العلمية، وانتاج  مبتوسط    ، )طة 
  ومستوى استجابة (أوافق).  ، )3.50حسايب بلغ (

  

  :اوتوصياp نتائج الدراسة
  :ملخص rهم النتائج :أوًال 

لتطبيق   إجيايب  أثر  الدراسة يوافقون بشكل عام على وجود  أفراد عينة  أن غالبية  النتائج  االلكرتوين بينت  التعليم    منصات 
  ، وذلك من خالل: على خمتلف حمددات خمرجات التعلم aجلامعات السعودية

الت - نظم املعرفة الصادرة عن منصات  أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على توفر  علم االلكرتوين بشكل عام  غالبية 
واد واالدوات  للم املنصة  ريتوفومتثلت أهم فقرات املوافقة يف   .1.08واحنراف معياري  3.59 وذلك مبتوسط حسايب

التخصص،  مبجال  املرتبطة  واملمارسات  مستمرة ومسامهتها    واألساليب  بصفة  واألساتذة  الطالب  أداء  تقييم  ،  يف 
 .  يف شكل مجل مربجمة  والبيا�ت وذلك كل املعلومات   وèمني

نصات التعلم  مل  تطوير املهارات لدى الطالب من خالل استخدامهمغالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على   -
حسايب   مبتوسط  وذلك  عام  بشكل  معياري    3.62االلكرتوين  يف 0.99واحنراف  املوافقة  فقرات  أهم  ومتثلت   .  

والبدنيةللطالب  املنصة    ةساعدم العملية  املهارات  تطوير  ومتكينهميف  تقومي    ،  عرب  االدراكية  املهارات  تطوير  من 
البحث   مناهج  جودة  وحتسني  املعقدة  واملشكالت   ºللقضا وابداعية  مبتكرة  حلول  وتطوير  املتخصصة  النظرºت 

 . ات واالتصاالت تطبيق أدوات التقنية الرقمية احلديثة وتقنية املعلوم، و وتكييفها وتطبيقها 

غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على تطوير املهارات لدى الطالب من خالل استخدامهم ملنصات التعلم   -
نح  م  . ومتثلت أهم فقرات املوافقة يف 0.97واحنراف معياري    3.72االلكرتوين بشكل عام وذلك مبتوسط حسايب  

القدرة على االلتزام aلنزاهة واملمارسات األخالقية املهنية واالكادميية عالية املستوى ذات االنعكاس    الطالب املنصة  
املسؤولة،   املواطنة  قرارات  ومساعد-م على  االجيايب على سلوك  الشخصية واملهنية aستمرار، واختاذ  تطوير خربا-م 

االبتكار aستقاللية، أو إىل  اسرتاتيجي  تغيري  املهنية aحرتافية    ومتكينهم من  تؤدي إىل  البحثية أو  قيادة ا©موعات 
  عالية، وحتمل مسؤولية األنشطة العلمية، وانتاج املعرفة واالبتكار. 

  توصيات الدراسة:  ا: sنيً 

  : يت وصي مبا ×ن الباحث يُ إ ف ؛ بناء على نتائج الدراسة

لكرتوين والتعليم  كافة ادوات التقييم املتاحة للتعليم اال تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب لالستفادة من  ضرورة   -
 عن بعد. 

أن تعمل عمادات التعليم االلكرتوين aجلامعات على تطبيق الربامج التدريبية املتخصصة aستخدام منصات التعليم   -
 الرقمي.  
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aجلا - االلكرتوين  التعليم  وحدات  قبل  من  املنصات  عن  الصادرة  التقارير  وحتليل  القرارات  استخدام  واختاذ  معات 
 التطويرية املناسبة بنسق مستمر. 

 استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط املتاحة من خالل املنصة وضمان التنوع يف املادة التعليمية املعروضة للمتعلم.  -

واالستفادة  تشجيع ودعم وتدريب الطالب واألساتذة للتمكن من مجيع وظائف وادوات منصات التعليم االلكرتوين   -
 منها. 

 إجراء دراسات وحبوث حول فعالية أدوات التقومي مبنصة التعليم الرقمي ومدى كفاء-ا يف قياس املهارات.  -

طبّ  - اليت  واخلدماتية  املهنية  املؤسسات  بعض  مع  واخلربات  األفكار  بنجاح  تبادل  االلكرتوين؛ قت  التعليم    منصات 
 . لالستفادة من خربا-ا يف هذا ا©ال 

املواصلة يف االعتماد على منصات التعلم االلكرتوين بعد جائحة كورو� مع حتديد نسبة من امجايل املقررات املقدمة   -
 عن بعد. حتويلها بشكل حضوري و 

تكنولوجيا   - اآليل  استخدام  بوتت  -املساعد  التعل )  ChatBot(  – شات  منصات  مجيع  على  يم  وتعميمها 
 االلكرتوين. 

دعم املنصات الرقمية خبوارزميات متكن الطالب من حتسني قدرا-م املعرفية بناء على تقرير تقييم األداء املرسل من   -
اعتمادا هذا  األستاذ،  تدخل  ودون  آلية  بصفة  الرقمية  املنصة  و   طرف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  برجمة  على 

 التقييم الفوري أو املتزامن والغري متزامن حسب معايري مسبقة.  إلجاaت املتوقعة و ا

توفري مساحات رقمية للدردشة احلرة موجهة للطالب ومتكينهم من التواصل والتفاعل دون حضور األستاذ وذلك    -
    من أجل تعزيز العمل اجلماعي والتشاركي وحتقيق مهارة االتصال.  

للطالب بص - الوجه aلنسبة  تعابري  من  قراءة  السؤال املطروح  أو  للدرس  الطالب  فهم  انطباع ودرجة  آلية وحتديد  فة 
املركزة aحلاسوب  الويب  عرب كامريا  الرقمية  املنصة  أو  األستاذ  اقرتاحات    طرف  تقدمي  مث  على ومن  اعتمادا    موزعة 

السؤال   ودرج  –درجة صعوبة  للطالب كل حسب وضعيته  علمية  ومراجع  حماور  واقرتاح  الصعوبة  فهمه  معامل  ة 
مدمج مع    –  IP address(حتديد الطالب aلـ    للمحتوى العلمي أو األسئلة املعروضة من خالل تقاسيم الوجه

       . ) اخلاصة gم بيا�ت القاعدة 
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