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 فاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة

 

 المستخلص :

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى 

الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة، وتحقيقا لذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

( طالبات من الطالبات المعاقات 10والمنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

بصريا في جامعة طيبة، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس للدافعية، وتوصلت الدراسة إلى 

ً بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي أنه يوجد فرق دال إ حصائيا

 والبعدي لمقياس الدافعية، لصالح التطبيق البعدي.

منصات التعلم، برنامج قارئ الشاشةة، الدافعيةة، ااعاقةة البصةرية، الةتعلم  الكلمات المفتاحية:

 االكتروني. 

 

Abstract: 

The study sets out to investigate the effectiveness of the Learning 

platforms on motivation development for female students with visual 

disability at Taibah University. In order to achieve these aims the 

descriptive approach and the quasi-experimental approach were 

utilized with a sample consisting of 10 female students with visual 

disability at the University of Taibah. Data collection was carried out 

by a motivation scale. The results revealed a statistically significant 

difference between the mean scores of the experimental group 

students between the pre- and post-administrations to the motivation 

scale in favor of the post-administration.  

Keywords: learning platforms, screen reader program, motivation, 

visual disability, Education, Electronic- Learning. 
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 : المقدمة

يرتكز العصر المعرفي في الوقت الحاضر على توظيف المستحدثات التقنية فةي جمية  

مجةةا ت الحيةةاق، فقةةد مهةةدت هةةذ  التقنيةةات الطريةةق لنمةةو المجتمعةةات المعرفيةةة وسةةاهمت فةةي 

تطورها ودلت على ارتقائها، ويعد مجال التعلةيم مةن أبةرذ هةذ  المجةا ت تةبثراً بالتقنيةة حية  

ات جديةةةدق لموا بةةة التطةةةورات العالميةةةة المتتحقةةةة و لةةةك لتحقيةةةق بةةدأ يب ةةةذ صةةةيسا وممارسةةة

متطلبةةات الجةةودق فةةي التعلةةيم والتةةي تعتبةةر جةةوهر النأةةام التعليمةةي وأساسةةا متينةةا لرفةة   فا تةةه 

 والنهوض به. 

إنَّ تَساُرع الُخطى فةي تنةوع مصةادر تقنيةات الةتعلم االكترونةي ووفةرق تطبيقاتةه سةاهم فةي     

اسةةتخدامها، ممةةا جعلهةةا محطةةة توقةةف للبحةة  عةةن حلةةول للمشةةكتت التةةي ذيةةادق الطلةةى علةةى 

تواجه المؤسسات التعليمية، إ  يمكن لهذ  المؤسسات توظيةف هةذ  التطبيقةات وا سةتفادق منهةا 

عبر شبكة اانترنت العالمية، والتي تعتبر وسيطاً فاعتً للةتعلم االكترونةي الةذي يجعةل عمليةة 

 (.2013راً وأ ثر إتاحةً ومتعةً وإيجابيةً )الهزيم، التعلم أ ثر فاعليةً وتبثي

وفي ضو   لك تعقد العديد من المؤتمرات العلمية بصورق دورية لمناقشة أبرذ التطةورات     

في مجال التعلم االكتروني والقضايا المتعلقة به، حي  أ دت توصةيات هةذ  المةؤتمرات علةى 

ه وتنميةة الثقافةة المجتمعيةة نحةو ، ومةن بينهةا ضرورق توظيف التعلم االكترونةي وا هتمةام بة

(، وتب يةةد 2007توصةةيات )المةةؤتمر القةةومي السةةنوي الرابةة  عشةةر( بجامعةةة عةةين شةةم  )

( 2011المنعقةةد فةةي الريةةاض ) )المةةؤتمر الةةدولي الثةةاني للةةتعلم االكترونةةي والتعلةةيم عةةن بعةةد(

وضةةرورق تفعيةةل بي ةةات علةةى أهميةةة تضةةمين مقةةررات الةةتعلم االكترونةةي للمرحلةةة الجامعيةةة 

 التعلم االكتروني في هذ  المرحلة أيضا.

( إلةةى أن بي ةةات الةةتعلم Garrison & Arbaugh, 2007وأشةةار جريسةةون وأوربةةه )    

االكترونيةةة عةةادق مةةا تتميةةز با رتكةةاذ علةةى دعةةائم تةةوفر مزيجةةاً متكةةامتً مةةن أبعةةاد الحضةةور 

يساهم في تحقيق معايير الجودق لألهةدا   المعرفي وا جتماعي والتدريسي مجتمعةً على نحو

المنشودق مةن توظيةف أنأمةة الةتعلم االكترونةي التةي تةؤدي دوراً أساسةياً فةي تةوفير ا تصةال 

 والتواصل بين جمي  أطرا  المنأومة التعليمية.

ويمكةن القةةول أن منصةةات الةتعلم االكترونيةةة تعةةد  إحةةدى أهةم بي ةةات الةةتعلم االكترونةةي 

توف ِّر بي ة تعلم وتعليم تسهم في التحول من بي ة أحاديةة المصةدر إلةى بي ةة ثنائيةة التي يمكن أن 

تفاعليةةة، ومةةن بي ةةة فقيةةرق المةةوارد إلةةى بي ةةة ونيةةة المةةوارد، ومةةن بي ةةة ثابتةةة إلةةى بي ةةة متنقلةةة، 

 عتمادهةةا علةةى الةةتعلم ا جتمةةاعي التفةةاعلي بةةين المعلةةم والمةةتعلم وبةةين المةةتعلم وأقرانةةه وبةةين 

م والمحتةةوى التعليمةةي، وتعةةد  منصةةات الةةتعلم التفاعليةةة  طةةوق متقدمةةة فةةي مجةةال الةةتعلم المةةتعل

االكتروني، لما يتوافر فيها من أدوات تقنية تتسم بالتفاعليةة والمرونةة تسةاعد علةى تقةديم تعلةم 

قائم على التفاعل ا جتماعي يجذب انتبةا  المتعلمةين ويةدفعهم لتحسةين مسةتوياتهم التحصةيلية، 
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للمعلمين بما تمتلكه مةن تقنيةات سةحابية وتطبيقةات ادارق عمليةة الةتعلم إمكانيةةَ الةتحكم  وتوفر

 (.2017في مراقبة المتعلمين ومتابعة أدائهم بطريقة إلكترونية منأمة )المنتشري، 

التعلم المتنقل بمثابةة تطةور هائةل وويةر مسةبوق نحةو إتاحةة الةتعلم عبةر منصةات ويعد 

ومختلةف األذمنةة، و لةك مةن  ةتل أ ثةر وسةائل ا تصةال اسةتخداماً  التعلم فةي  افةة األمةا ن

وأ ثرها شيوعاً وهي األجهزق الذ ية، نأراً امكانية اقتنا  السالبية العأمى من المتعلمةين فةي 

المراحةةل الجامعيةةة لهةةذ  األجهةةزق سةةوا  العةةاديون مةةنهم أو  وو ا حتياجةةات الخاصةةة الةةذين 

يات مساندق، و لةك عبةر إتاحةة إمكانيةة الوصةول لمصةادر الةتعلم َوفرت لهم األجهزق الذ ية تقن

وا ستفادق منها بهد  إنجاح العملية التعليمية وتحفيزهم نحوها، وتحسين المسةتوى األ ةاديمي 

لهةةم باعتبةةارهم جةةز اً   يتجةةزأ مةةن المنأومةةة التعليميةةة التةةي  فلةةت لهةةم حقةةوقهم و للةةت لهةةم 

 (.2011ثمار إمكاناتهم في شتى الميادين ) ل، الصعوبات في تحقيق متطلباتهم واست

إن المتعلمةةين المعةةاقين بصةةريا مةةن أ ثةةر ف ةةات التربيةةة الخاصةةة احتياجةةاً إلةةى توظيةةف 

التعلم االكتروني والتقنيات المساندق التي تساعدهم على اافةادق مةن حواسةهم المتبقيةة بطريقةة 

ا ق،  مةا تسةهم تلةك التقنيةات فةي سليمة و لك في حال عجزهم عن استخدام حاسةة البصةر بكفة

حةةل الكثيةةر مةةن المشةةكتت التةةي تةةواجههم، حتةةى يمكةةنهم تحقيةةق أفضةةل عائةةد تربةةوي ممكةةن 

 (.2000وتحسين نواتج تعلمهم في ظل معايير ااتاحة )عبيد، 

وتمثةةل بةةرامج قارئةةات الشاشةةة إحةةدى أهةةم التقنيةةات المسةةاندق للتعلةةيم االكترونةةي لف ةةة 

هةةا تعتبةةر بوابةةة عبةةور لهةةؤ   المتعلمةةين لكونهةةا تسةةمح لهةةم ب مكانيةةة المعةةاقين بصةةريا إ  إن

الوصول لمصادر التعلم االكترونية واابحار فيها من  تلها، فبرامج قارئةات الشاشةة عبةارق 

عن برامج تطبيقية تعتمد على تحويل النصوص والصةور المعروضةة علةى شاشةات األجهةزق 

لمين المعاقين بصةريا علةى الةد ول إلةى عةالم الويةى الذ ية إلى مخرجات صوتية تساعد المتع

 (.2008وا ستفادق من تطبيقاته وبرامجه المتنوعة عبر شبكة اانترنت العالمية )القحطاني، 

وقد نادت العديد من المؤتمرات التي عقةدت فةي مجةال تطةوير التعلةيم ودمجةه بالتقنيةة، 

ودورهةةا اايجةةابي فةةي تحسةةين العمليةةة ببهميةةة التقنيةةات المسةةاندق لةةذوي ا حتياجةةات الخاصةةة 

التعليمية، ومنها توصية )المؤتمر العلمي الثاني لألشخاص من  وي ااعاقةة( بجامعةة حلةوان 

( بضةةةرورق مراعةةةاق معةةةايير ااتاحةةةة عنةةةد تصةةةميم التقنيةةةات التعليميةةةة حتةةةى يةةةتمكن 2018)

ة إدراج التقنيةةات المتعلمةةون  وو ااعاقةةة البصةةرية مةةن اسةةتخدامها بكفةةا ق،  مةةا أوصةةى ببهميةة

المساندق لذوي ا حتياجات الخاصة  مقرر دراسي دا ل الجامعات، ودعةوق )مةؤتمر التقنيةات 

( إلةى أهميةة إشةرا  2017المساندق  طوق جادق لتطبيةق معةايير التصةميم الشةامل( بالشةارقة )

مسةةاندق المتعلمةةين  وي ا حتياجةةات الخاصةةة فةةي اتخةةا  القةةرار فيمةةا يتعلةةق بتقةةديم التقنيةةات ال

 المتئمة لطبيعة إعاقتهم.

وفقةةاً لمةةا سةةبق تأهةةر الحاجةةة اجةةرا  دراسةةة تتنةةاول فاعليةةة منصةةات الةةتعلم فةةي تنميةةة 

 .الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة
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 مشكلة الدراسة

تعتمةةد سياسةةة التعلةةيم الحاليةةة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية علةةى مبةةدأ الةةدمج الكلةةي 

للمتعلمين المعةاقين بصةريا فةي المؤسسةات التعليميةة بمراحلهةا المختلفةة، وتعةد مرحلةة التعلةيم 

الجامعي من أُولى تلك المراحل التي اتجهت للعمل بهذا المبدأ، و لك لتوفير الفةرص التعليميةة 

المتئمةةة لجميةة  المتعلمةةين علةةى حةةدب  سةةوا ، وبةةالروم مةةن المميةةزات المتعةةددق التةةي َحأةةي بهةةا 

لمتعلمون نتيجة  لك إ  أنه وجدت لةديهم بعةا الصةعوبات التةي قةد تحةد مةن عمليةة تعلةيمهم ا

 سيرهم من أقرانهم المبصرين، مما قد يؤثر تبثيراً سلبياً علةى مسةتوى دافعيةتهم نحةو ا تسةاب 

المعرفة والمهارات ، وتتمحور أبرذ تلك الصةعوبات فةي عةدم العنايةة بتوظيةف تقنيةات الةتعلم 

ي المتئمة لهم، بااضافة إلى قلة الوعي ببهميةة المسةتحدثات التقنيةة المسةاندق لتعلةيم االكترون

المعاقين بصريا، والمتمثلة في األجهزق وبرامج قارئات الشاشةة بةا تت  أنواعهةا و ةدماتها، 

وتعةةد منصةةات الةةتعلم مةةن أهةةم أدوات التقنيةةة الحديثةةة التةةي ينبسةةي علةةى جميةة  العةةاملين فةةي 

عليمية االمام بالدور الفع ال الذي تؤديه في تعليم هذ  الف ة، وتوظيفهةا فةي ضةو  المؤسسات الت

  صائصهم المختلفة واحتياجاتهم التذمة.

وفي ضو  مراجعة األدبيات والدراسات السابقة والبحة  المتعمةق فيهةا اتضةحت نةدرق 

نأمةةة الةةتعلم التةةي تناولةةت توظيةةف أ -فةةي حةةدود علةةم الباحثةةة-الدراسةةات فةةي البي ةةة العربيةةة 

االكتروني المختلفة مة  المعةاقين بصةريا، واقتصةارها علةى البي ةة األجنبيةة بةالروم مةن قلتهةا 

 أيضا. 

وفي ظل تلك المؤشرات ومن  تل عمل الباحثة أيضاً  متخصصة في مجةال ااعاقةة 

 البصةةرية تةةم استشةةعار المشةةكلة التةةي تتبلةةور حولهةةا الدراسةةة الحاليةةة، وللتحقةةق منهةةا وتحديةةد

( طالبةةة مةةن الطالبةةات 23أبعادهةةا بدقةةة تةةم إجةةرا  دراسةةة اسةةتطتعية علةةى عينةةة مكونةةة مةةن )

المعاقات بصريا في عةدق جامعةات محليةة، وتمثةل الهةد  مةن هةذ  الدراسةة ا سةتطتعية فةي 

الكشف عن ا حتياجةات التعليميةة لةدى الطالبةات ومةدى توافرهةا لةديهن، و لةك ألنهةا تعةد مةن 

 اجرا  الدراسة الحالية، ومن ثم تحليل البيانات التي تم التوصل إليها. المتطلبات التذمة

ومن هذا المنطلق استدعت األهمية العلمية إجرا  دراسة تهد  إلى الكشف عن فاعلية 

 منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة.

 أس لة الدراسة

ى الكشةف عةن فاعليةة منصةات الةتعلم فةي تنميةة الدافعيةة لةدى تسعى الدراسة الحالية إلة

 الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة، و لك من  تل ااجابة على السؤال اآلتي:

ما فاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا فةي جامعةة  -

 طيبة؟

 فرضيات الدراسة 

 لتحقيق أهدا  الدراسة تمت صياوة الفرض ااحصائي اآلتي: 
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بةةةين متوسةةةطي رتةةةى ( α  ≤0.05)  يوجةةةد فةةةرق دال إحصةةةائياً عنةةةد مسةةةتوى الد لةةةة  -

 درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الدافعية.

 أهداف الدراسة

فاعلية منصات التعلم في تنميةة الدافعيةة هدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن 

 .لدى الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة

 أهمية الدراسة

 ترج  أهمية الدراسة الحالية إلى نقاط عدق منها:

تبتي هذ  الدراسة  استجابة للتوجهات العالميةة والمحليةة الحديثةة فةي توظيةف التقنيةة  -1

 ة م   وي ا حتياجات الخاصة.ببشكالها المتعددق في العملية التعليمي

يمكةةن أن تسةةاهم فةةي إلقةةا  الضةةو  علةةى األهميةةة العلميةةة لمنصةةات الةةتعلم فةةي الوقةةت  -2

 الحاضر وفاعلية توظيفها في ذيادق مستوى الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا.

قات التي تواجه المسةؤولين  -3 يمكن أن تساعد في التسلى على بعا الصعوبات والمعو 

دان التعليمةي للمعةةاقين بصةةريا، و لةك عةةن طريةةق موا بةة التطةةورات التقنيةةة فةي الميةة

 الحديثة وتوظيفها في التعليم.

يمكةةن أن تسةةاهم نتةةائج هةةذ  الدراسةةة فةةي فةةتح مجةةا ت واسةةعة ألبحةةا  علميةةة جديةةدق  -4

تتناول توظيف منصات التعلم في تعليم الف ات  وي ا حتياجات الخاصة فةي مراحةل 

 التعليم المختلفة.

 حدود الدراسة

 ُطبقت الدراسة الحالية وفق الحدود اآلتية:

 ُطبقت الدراسة في جامعة طيبة بالمدينة المنورق.  -

  .1439/ 1438أُجريت الدراسة  تل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  -

 اقتصرت عينة الدراسة على الطالبات المعاقات بصريا. -

 .1النحوية في مقرر مهارات اللسة العربية تناولت الدراسة عدداً من الموضوعات  -

 مصطلحات الدراسة 

 تناولت الدراسة الحالية عددا من المصطلحات والتي سيتم تعريفها فيما يبتي:

 فاعلية:

( إلى أن الفاعلية هي: "قدرق أي معالجة على تحقيةق 401، ص2002أشار )صبري، 

ق، وت قةةاس مةةن  ةةتل إجةةرا  مقارنةةة أهةةدا  تعليميةةة محةةددق وبلةةو  مخرجةةات معرفيةةة مرجةةو 

إحصائية بين نتائج قياس المخرجات التعليميةة قبةل المعالجةة، وبعةدها، أي: مةن  ةتل مقارنةة 

 القياسين القبلي والبعدي".
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قةةدرق منصةةات الةةتعلم فةةي تنميةةة الدافعيةةة لةةدى الطالبةةات  وتعرررف الفاعليررة ئجرابيررا ب   ررا:     

متوسةطي درجةات المجموعةة التجريبيةة فةي القيةاس المعاقات بصريا، و لك ب يجاد الفرق بين 

 القبلي والبعدي للمتسير التاب . 

 منصات التعلم:

هي: برمجية مسةتندق إلةى  أن منصات التعلم االكتروني( Piña, 2010, p. 1-2)يرى بينا 

تقتةةةرن بقاعةةةدق للبيانةةةات تحتةةةوي علةةةى معلومةةةات عةةةن المسةةةتخدمين  web server ةةةادم ويةةةى 

والمقررات والمحتوى، وتتفةرد عةن ويرهةا مةن األنأمةة المشةابهة بطبيعتهةا التعليميةة الخاصةة، إ  

 .تقدم حيزاً أو بي ة لتنفيذ أنشطة التعلم والتدري 

دارق عمليةةة تقنيةةة إلكترونيةةة حديثةةة، تسةةتخدم اوتعرررف منصررات الررتعلم ئجرابيررا ب   ررا: 

التعلم بحي  يمكن للطالبات المعاقات بصريا الوصول إليها وا ستفادق منهةا، و لةك مةن  ةتل 

ا عتماد على برامج قارئةات الشاشةة  تقنيةة مسةاندق تسةاعدهن علةى ا نخةراط فةي مجتمعةات 

 التعلم والتفاعل معها بكل يسر وسهولة.

 الدافعية: 

ة ببنهةا: "حالةة نفسةية أو دا ليةة   نتحأهةا ( الدافعي116، ص2012تعر  )عبدهللا، 

مباشرق بل نستنتجها من ا تجا  العةام والأةاهر للسةلو  الصةادر عنهةا، وتثيةر السةلو  ضةمن 

 ظرو  معينة، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق الهد  المنشود". 

حالة دا لية تنشب لدى الطالبات المعاقات بصةريا نتيجةة  وتعرف الدافعية ئجرابيا ب   ا:

استخدامهن لمنصات التعلم، تدفعها روبةة ملحةة فةي موا بةة التطةور التقنةي الحةدي  ومحاولةة 

ا نخةةراط بةةه بتوظيةةف أدواتةةه المتنوعةةة فةةي عمليةةة الةةتعلم، و لةةك لتحقيةةق األهةةدا  التعليميةةة 

ذا السةلو  لمةا لةه مةن انعكاسةات إيجابيةة علةى المنشودق مة  روبتهةا الدائمةة فةي اسةتمرارية هة

 مستوى أدائهن األ اديمي.

 اإلعاقة البصرية: 

تعةةر  ااعاقةةة البصةةرية مةةن ذاويتةةين أساسةةيتين وهمةةا: الزاويةةة القانونيةةة )الطبيةةة(، 

 والزاوية التربوية.

، فتعةةر  ااعاقةةة البصةةرية مةةن جةةانبين أساسةةيين، و لةةك تبعةةاً الناحيررة التربويررة مرر  

 ( فيما يبتي:100، ص2006ااعاقة، والتي   رها )الزريقات،  لدرجة

  الكةةف البصةةري: ويعنةةي أن المةةتعلم يسةةتخدم اللمةة  والسةةم  للةةتعلم و  يوجةةد لديةةه

 استعمال وظيفي لإلبصار.

  ضةةةعف البصةةةر: ويعنةةةي أن المةةةتعلم ضةةةعيف البصةةةر يسةةةتطي  اسةةةتخدام اابصةةةار

 م  قدراته الوظيفية اليومية.ألوراض التعلم إ  أن إعاقته البصرية تتدا ل 

عةةدم قةةدرق الطالبةةات علةةى اسةةتخدام حاسةةة وتعرررف اإلعاقررة البصرررية ئجرابيررا ب   ررا: 

البصةر بفاعليةة و فةا ق، حية    يمكةنهن التمييةةز بةين النصةوص المختلفةة التةي تشةتمل عليهةةا 
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ولةةذلك يلجةةبن إلةةى ا عتمةةاد علةةى حواسةةهن األ ةةرى لتعةةويا هةةذا الةةنق  منصةةات الةةتعلم، 

 حاسة اللم ، للتعلم بعةدق طةرق أبرذهةا طريقةة برايةل للكتابةة والمدعومةة علةى نأةم تشةسيل 

األجهزق الذ ية، وحاسة السم  أيضا، و لةك مةن  ةتل ا عتمةاد علةى بةرامج قارئةات الشاشةة 

وتوظيفهةةا انيةةة الوصةةول إلةةى منصةةات الةةتعلم فةةي تلةةك األجهةةزق والتةةي تسةةاعدهن علةةى إمك

 وا ستفادق منها في العملية التعليمية. 

 منصات التعلم

أصبح توظيةف تقنيةات الةتعلم االكترونةي وأدواتةه المتنوعةة فةي  افةة المجةا ت التعليميةة      

ضرورق تتطلبهةا بي ةات الةتعلم الحاليةة و لةك لمواجهةة الصةعوبات والمعوقةات التةي قةد تواجةه 

متعلمين اليوم، وتعد منصةات الةتعلم االكترونيةة مةن أبةرذ أدوات الةتعلم االكترونةي وأ ثرهةا 

نفعا وفائدق للمتعلمين، لما تؤديه مةن دور هةام فةي تزويةد هةؤ   المتعلمةين بمختلةف المعةار  

والعلوم التي تلبي متطلباتهم التعليمية  ما أنها تسةاعد علةى تحسةين عمليةة تعلمهةم والرقةي بهةا 

 بصورق منتأمة ومتطورق. 

يعتبر مصطلح منصات التعلم االكتروني مةن المصةطلحات واسةعة النطةاق فةي العصةر و     

( ICTالحالي، ويتضمن في طياتةه مةدى واسةعاً مةن أنأمةة تقنيةات المعلومةات وا تصةا ت )

المسةةتخدمة لتقةةديم عمليةةة الةةتعلم ودعمهةةا، والتةةي تسةةاعد بةةدورها فةةي دمةةج أدوات ا تصةةال 

والتعاون، وتضمن وجود حيز آمةن للعمةل الفةردي عبةر اانترنةت، وتسةاهم فةي تةوفير أدوات 

تمكةةن المعلمةةين مةةن تفصةةيل المحتةةوى التعليمةةي وفقةةاً  حتياجةةات المتعلمةةين وتسةةاعدهم علةةى 

متابعة تقدمهم، وتتيح هةذ  األنأمةة أيضةا إمكانيةة الوصةول لهةا فةي أي وقةت ومةن أي مكةان، 

مصةةطلح منصةةات الةةتعلم االكترونةةي علةةى بي ةةات الةةتعلم ا فتراضةةية ويمكةةن أن يةةتم تطبيةةق 

(VLE( أو علةةةةى مكونةةةةات بي ةةةةات الةةةةتعلم المةةةةدارق )MLE( )United kingdom 

department for education and skills, 2005, p. 18 .) 

( (García & Jorge, 2006, p53يعةةر  جارسةةيا وجةةورج وفةةي  ات السةةياق 

التي تمثل  web 2.0)ي ببنها: مجموعة متعددق من تطبيقات الويى ) منصات التعلم االكترون

الجيل الثاني وتدعم طرقاً مختلفة للتعليم عبر شبكة اانترنت، و لك في سةياقات متنوعةة، وقةد 

 يكون التعلم فيها متزامناً أو وير متزامن.

 مميزات منصات التعلم

إ  أنها تشتر  في عةدق مميةزات على الروم من تباين مميزات منصات التعلم المختلفة 

 رئيسة، ويمكن تلخيصها  ما يبتي:

التخصةةي : وفقةةاً  حتياجةةات المسةةتخدم مةةن  ةةتل  يةةارات اللسةةة، وإعةةدادات التنبيةةه  -

 وويرها من الخصائ  التي يمكن تسييرها بما يتت م م  احتياجات المستخدمين. 
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وتعقةى معلومةاتهم، ومةدى  التسجيل: أي السماح للمستخدمين بالتسةجيل عبةر اانترنةت -

تقةةدمهم فةةي المقةةرر، ونتةةائج ا تبةةاراتهم فضةةتً عةةن السةةماح لهةةم بةةدف  تكةةاليف دراسةةة 

 المقررات عبر اانترنت. 

الفصةةول ا فتراضةةية: أي توظيةةف أنأمةةة السةةبورق الذ يةةة مةةن أجةةل تنفيةةذ حصةة   -

 افتراضية للمتعلمين. 

رونةةةي متكاملةةةة مةةة  وسةةةائل التواصةةةل ا جتمةةةاعي: أي أن تكةةةون منصةةةة الةةةتعلم االكت -

 التواصل ا جتماعي ومرتبطة بها.

 ,Deljaninالتقارير: أي أن يكون هنا  نأام اعداد وتقديم التقارير ضةمن المنصةة ) -

et al.,  2017, p. 455  .) 

وفي  ات السياق فقد حددت العديد من الدراسات السابقة أبرذ مميةزات منصةات الةتعلم 

ودراسةةة بوبةةاثراج  ،Radovic, et al., 2014))تش وآ ةةرين االكترونيةةة،  دراسةةة رادوفيةة

، ودراسةةةةة ستاسةةةةينا ي   Boopathiraj & Chellamani, 2015)وتشةةةةيتمني )

(، 2016ودراسةة )السةيد،  (،(Stasinakis & Kalogiannakis, 2015و الوجيانةا ي  

 والتي ورد منها: 

 المتاحة.تدعم معايير الجودق العالمية في التصميم والخدمات  -

 توفر أدوات المتابعة المستمرق لمستوى المتعلمين ومدى تقدمهم. -

 تساعد على تصميم ا  تبارات االكترونية المتنوعة وتحليل نتائج المتعلمين. -

 تدعم العديد من اللسات لمستخدميها ومن أهمها اللسة العربية. -

 المستخدمين.تساعد على إنشا  العديد من مجموعات التعلم حسى اهتمامات  -

 تمكن من إنتاج المقررات الدراسية ببنشطتها المتنوعة في مدق ذمنية قصيرق. -

 تسهم في األرشفة الكاملة للمحتوى التعليمي ولبيانات  افة المستخدمين. -

 توفر نأم حماية عالية للتطبيقات االكترونية على األجهزق الذ ية. -

 ددق من التحليل والمناقشة. تسهم في تنوع مصادر التعلم مما يخلق فرصاً متع -

 تحافظ على  صوصية المستخدمين وتضمن السرية الدائمة لمعلوماتهم.  -

 تمكن من الربط بين منصات التعلم االكتروني وشبكات التواصل ا جتماعي. -

 تمتاذ بااتاحة، فالمنصات مفتوحة المصدر تقدم  دماتها  املة بطريقة مجانية. -

ومةةات والمقةةررات الدراسةةية بمةةا يتوافةةق مةة  التطةةورات تهةةتم بالتحةةدي  الةةدوري للمعل -

 العلمية.

 فوابد منصات التعلم 

( إلةةى أن اسةةتخدام Amandu, et al., 2013توصةةلت دراسةةة أمانةةدو وآ ةةرين )

منصات التعلم االكتروني قد ساهم في تحسين قدرق المتعلمين على ااعداد في مرحلة مةا قبةل 

س، وتنمية الدافعية للتعلم، بااضافة إلى أن منصات الةتعلم الدرس، والمشار ة بعد انتها  الدر
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يمكن اعتبارهةا بمثابةة إسةتراتيجية تدريسةية مهمةة للمعلةم، يسةتخدمها اثةارق دافعيةة المتعلمةين 

 وتعزيز واستدامة اهتمامهم بالتعلم الموجه  اتياً، وتنمية الجوانى اابداعية لديهم.

( أن اسةتخدام منصةات الةتعلم Oproiu, 2015, p. 431 مةا أفةادت دراسةة أوبرويةو )

االكتروني قد عمل علةى ذيةادق دافعيةة المتعلمةين للةتعلم وجعلهةم أ ثةر اهتمامةاً ببنشةطة الةتعلم 

المطبقةةة فةةةي البي ةةةات ا فتراضةةةية، وأتةةةاح إمكانيةةة تعةةةاونهم مةةة  أقةةةرانهم فةةةي أدا  الواجبةةةات 

فادق مةةن ميةةزق الموضةةوعية فةةي المنزليةةة، وتيسةةير ا تصةةال بةةالمعلم بشةةكل مباشةةر، وا سةةت

ا  تبارات االكترونية، وتيسير التقييم الذاتي، وإتاحةة مكتبةة افتراضةية يمكةن الوصةول إليهةا 

 .في أي وقت ومن أي مكان

 أ واع منصات التعلم 

بعةد ا طةتع علةى األدبيةات التةي تناولةت نأةم الةتعلم باسةتخدام منصةات الةتعلم االكترونيةةة 

 ,Piotrowski)ودراسةةة بيوتروفسةةكي )Dagger, et al., 2007) )  دراسةةة داقةةر وآ ةةرين

يمكةةن  (،(Costa, et al., 2012( ودراسةةة  وسةةتا وآ ةةرين 2011ودراسةةة )فةةارس،  2010

 تصنيف منصات التعلم االكترونية إلى نوعين أساسيين، هما: 

ير مةن أو ً: المنصات مفتوحة المصدر، وهي أنأمة مجانية بالكامل، وتستخدم في الكث

الجامعات  بحد أهم األدوار الرئيسة في توظيف التعلم االكتروني، وتضم العديةد مةن األنةواع 

 (Edmodo)وإدمةةودو  (Schoolog) وسةكولوج (Moodle)العالميةة منهةا،  نأةام مةودل 

   (Acadox).ومنصة أ ادو    (Google Class room)وقوقل  تس روم 

ثانياً: المنصات مسلقة المصدر، وهي أنأمة تجارية وير مجانية تتب  ملكيتها لشةر ات 

 اصةة، وتتةاح للمؤسسةةات التعليميةة مقابةل رسةةوم ماديةة مضةافاً إليهةةا تكلفةة ا سةتخدام، ومةةن 

 وويرها من األنأمة األ رى. Clix)و ليك  )   (Black board) أمثلتها بت  بورد 

 عيوب منصات التعلم  

فةةي دراسةةته إلةةى وجةةود العديةةد مةةن العيةةوب ( Piña, 2010, p. 4-5)وصةةل بينةةا ت

وجوانى القصور المرتبطة بمنصات التعلم االكتروني، والتي جا  مةن أبرذهةا بةط  اسةتخدام 

تلك المنصات ووموضها في بعا األحيان، وتر يزها بشكل أ بر على ا حتياجات ااداريةة 

اضافة إلى أن واجهةة ا سةتخدام الخاصةة بهةا تتسةم بةالجمود أ ثر من احتياجات المتعلمين، با

مقارنةةةً بةةبعا البي ةةات ا جتماعيةةة االكترونيةةة الحديثةةة التةةي تعةةد مةةن أ ثةةر البي ةةات جةةذباً 

للمتعلمين،  ما تتسم العديد مةن واجهةات ا سةتخدام الخاصةة بهةذ  المنصةات ببنهةا ويةر سةهلة 

ن لهةةا ممةةا يتطلةةى تبسةةيطها وجعلهةةا أ ثةةر فاعليةةة ا سةةتخدام بالنسةةبة للعديةةد مةةن المسةةتخدمي

ومرونةةة،  مةةا أن الكثيةةر مةةن أنأمةةة تلةةك المنصةةات مصةةممة للعمةةل بشةةكل رئيسةةي  مسةةتودع 

للمواد التعليميةة و  تةدعم الممارسةات التعليميةة المسةتندق إلةى أسة  علميةة متينةة، فضةتً عةن 

ستخدمة لتطةوير الةتعلم المسةتند إلةى نق  التوجيه المتعلق بالتصميم التعليمي وقلة األدوات الم

 الوسائط المتعددق الثرية.
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 أدبيات الدراسة

يتناول هذا الجز  عرضاً ألهم الدراسات المتصلة بموضوع الدراسة، وقةد تةمَّ تقسةيمها 

 إلى محورين على النحو اآلتي:

 منصات التعلم والدافعية:  - أ

اهتم العديد من الباحثين ب جرا  دراسات عن منصات التعلم بسرض الكشةف عةن فاعليتهةا      

التةةي هةةدفت إلةةى  Özek, 2018)فةةي تنميةةة دافعيةةة المتعلمةةين، مةةن ضةةمنها دراسةةة أوذيةةك )

التحقق من أثر دمج التعر  على انفعا ت الطتب ونأم إدارق التعلم وتحديةدا منصةات الةتعلم 

وقةد اعتمةةدت علةى المةةنهج شةةبه  علةى دافعيةةة الطةتب وتحصةةيلهم الدراسةةي، االكترونةي منهةةا

( طالى من طتب الهندسة ب حةدى الجامعةات فةي 103التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

شرق تر يا قسمت إلى ثت  مجموعات، وجمعت البيانةات مةن  ةتل اسةتبيان  سةتراتيجيات 

ر تحصيلي، وأشةارت النتةائج إلةى أن مسةتويات دافعيةة الدافعية للتعلم، إلى جانى استخدم ا تبا

طتب المجموعة التجريبية  انت أعلى من دافعيةة طةتب المجمةوعتين األ يةرتين، وأوصةت 

الدراسةةة بةة جرا  دراسةةات مسةةتقبلية للتحقةةق مةةن األنمةةاط والمقاصةةد السةةلو ية للطةةتب بشةةبن 

 م.استخدام دمج التعر  على ا نفعا ت م  نأام إدارق التعل

التةي سةةعت  (Nasrullah, et al., 2018جةا ت بعةد  لةك دراسةةة نصةر هللا وآ ةرين )     

 ةةبداق لةةدعم الةةتعلم  اعةةداد ورقةةة عمةةل للطةةتب باسةةتخدام منصةةة الةةتعلم االكترونةةي إدمةةودو

والتحقق من فعالية نمةو ج تعلةيم األقةران المطبةق فةي بي ةة تعلةم الرياضةيات ا قتصةادية علةى 

دافعية الطتب واتجاهاتهم، واعتمدت على المنهج شةبه التجريبةي، تكونةت عينةة الدراسةة مةن 

( 29( طالةةى واأل ةةرى ضةةابطة تتةةبلف مةةن )40مجمةةوعتين إحةةداهما تجريبيةةة تتةةبلف مةةن )

الةةى، جمعةةت البيانةةات مةةن  ةةتل ا تبةةار لتقيةةيم نةةواتج الةةتعلم، واسةةتبيان لقيةةاس الدافعيةةة، ط

واستبيان لقياس اتجاهات الطتب نحو الةتعلم باسةتخدام نمةو ج تعلةيم األقةران المعةزذ بمنصةة 

التعلم االكتروني، وأشةارت النتةائج إلةى تفةوق طةتب المجموعةة التجريبيةة علةى أقةرانهم فةي 

ضةةابطة،  مةةا  انةةت دافعيةةة الطةةتب واتجاهةةاتهم اايجابيةةة نحةةو اسةةتخدام منصةةة المجموعةةة ال

إدمودو أعلى في المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة التربويين والمعلمةين علةى التوظيةف 

 وا ستفادق من التقنيات التعليمية ممثلة في منصات التعلم االكتروني.

التةةي هةةدفت إلةةى التحقةةق مةةن فاعليةةة  Tsiakyroudi, 2018)) تسةةيا يروديثةةم دراسةةة      

منصة التعلم االكتروني إدمودو في تنمية دافعية الطلبةة اليونةانيين فةي المرحلةة الثانويةة لةتعلم 

الكتابة باللسة اانجليزية  لسة أجنبيةة، وقةد اتبعةت المةنهج المخةتلط و لةك عبةر توظيةف أدوات 

طالبةةات( مةةن طلبةةة  3طةةتب، و 8ة مةةن ) ميةةة و يفيةةة لجمةة  البيانةةات، وتمثلةةت عينةةة الدراسةة

الصةةف الثالةة  بالمرحلةةة الثانويةةة، تكونةةت أدوات الدراسةةة مةةن اسةةتبيان، إلةةى جانةةى إجةةرا  

مقابتت شخصةية شةبه مقننةة مة  الطلبةة، وتوصةلت الدراسةة إلةى العديةد مةن النتةائج  ةان مةن 

طلبةة نحةو الكتابةة، إلةى أبرذها أن تنفيذ المعالجة التجريبية  ةان لةه أثةر إيجةابي علةى دافعيةة ال



 نوال أمحد سعد األمحدي ...فاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى 
 

 

280 

بااضةةافة إلةةى أن منصةةة جانةةى ذيةةادق مشةةار تهم وانخةةراطهم فةةي عمليةةات ومهةةام الكتابةةة، 

التعاونيةة، وأوصةت الدراسةة بةبن يقةوم المعلمةون  إدمودو قد أتاحت الفرصة للكتابة التشةار ية

روسةهم ب حدا  تسيرات في أسةاليبهم التدريسةية عبةر إد ةال منصةات الةتعلم االكترونةي فةي د

 .بوصفها طريقة  ستدامة اهتمام الطلبة بالكتابة ووسيلة لتدشين بي ة تعليمية انفعالية إيجابية

( التةةي سةةعت إلةةى التعةةر  علةةى أثةةر اسةةتخدام تقنيةةة أ ةةادو   2014ودراسةةة )الفةةوذان،      

االكترونيةة فةي تةدري  مقةةرر الحاسةى اآللةي علةةى تنميةة الدافعيةة للةةتعلم لةدى طةتب الصةةف 

ول الثانوي بمحافأة القويعية، وتم استخدام المنهج شةبه التجريبةي، وتكونةت عينةة الدراسةة األ

( طالبا مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وضةابطة، واسةتخدمت مقيةاس للدافعيةة نحةو 38من )

الةةتعلم، وقةةد توصةةلت الدراسةةة إلةةى تفةةوق المجموعةةة التجريبيةةة علةةى الضةةابطة فةةي التطبيةةق 

سةةة ببهميةةة تشةةجي  المعلمةةين علةةى ا سةةتفادق مةةن التقنيةةات الحديثةةة البعةةدي، وأوصةةت الدرا

 وتطبيقاتها  منصة التعلم أ ادو  .

 منصات التعلم م  خالل برامج قاربات الشاشة للمعاقي  بصريا: - ب

تجدر ااشارق هنا أن جمي  الدراسات أجنبية محدودق العدد، و لك لعدم تةوافر دراسةات 

، ومةن لمعةاقين بصةريادراسةات تتنةاول منصةات الةتعلم ل عربية أو محلية ر ةزت علةى إجةرا 

( والتي هةدفت إلةى تقةويم Calvo, et al., 2011دراسة   الفو وآ رين )أبرذ هذ  الدراسات 

" يتسةم بسةهولة الوصةول بالنسةبة للطةتب المعةاقين ما إ ا   ان وهو نأام إدارق الةتعلم "مةودل

بصرياً، وظفت منهج البح  التقويمي، ولجم  البيانات تم تصميم استمارق لتقويم مةدى سةهولة 

الوصةةول لنأةةام مةةودل، ولتنفيةةذ هةةذ  الدراسةةة تةةم اسةةتخدام اثنةةين مةةن قارئةةات الشاشةةة وهمةةا: 

JAWS وNVDA هولة الوصول التةي قةدمت مةن ، وقد أبرذت نتائج التقويم أن إرشادات س

( لم تتةوافر فةي نأةام إدارق الةتعلم "مةودل"،  مةا أظهةرت أيضةا أن األفةراد الةذين W3Cقبل )

يستخدمون أجهزق قارئ الشاشة وير قادرين على الوصول إلى السالبيةة العأمةى مةن وظةائف 

تمةت نأام مودل، وقد أظهر التقويم عةدق صةعوبات تحةد مةن سةهولة الوصةول لنأةام مةودل، و

التوصية بالسماح للمستخدم بالتحكم في اابحار، وإبةراذ مقترحةات لأل طةا ، وتقةديم وصةول 

  امل من  تل لوحة المفاتيح، وتقديم عناوين وصفية تصف بنية صفحة الويى.

التي سعت إلةى تحديةد معوقةات سةهولة  (Calvo, et al., 2014ثم دراسة  الفو وآ رين )    

وى الةتعلم "مةودل" بالنسةبة للمسةتخدمين الةذين يسةتخدمون قارئةةات الوصةول لنأةام إدارق محتة

 ً وتم العمل علةى تقةويم  ،الشاشة، وتم تنفيذ هذا التقويم من وجهة نأر اثنين من المعاقين بصريا

سهولة الوصول من منأورين رئيسيين وهمةا: سةهولة الوصةول ألداق التةبليف الخاصةة بنأةام 

صفحات الويى التي تتولد باستخدام أداق تبليف "مةودل"، "مودل" وأيضا سهولة الوصول إلى 

واعتمةةد فةةي  لةةك علةةى اسةةتخدام أسةةلوب التقيةةيم الشةةمولي اسةةتنادا علةةى آرا   بيةةر فةةي تصةةميم 

صةةفحات الويةةى، أمةةا التقةةويم مةةن وجهةةة نأةةر المسةةتخدمين فقةةد تةةم علةةى عينةةة قوامهةةا فةةردان 

لون إلى المحتوى التعليمي من  ة تل قارئةات الشاشةة، اسةتخدما قةارئَي مكفوفان من الذين يصِّ
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، وقد أسفرت نتائج الدراسة أن نأام "مودل" لم يةفِّ بةالكثير مةن JAWSو  NVDAالشاشة 

المبةةادئ التوجيهيةةة لسةةهولة الوصةةول وفقةةاً للمعةةايير المحةةددق، وأظهةةرت أيضةةا أن التقةةويم مةةن 

اعلهم مةة  نأةةام وجهةةة نأةةر المسةةتخدمين المكفةةوفين واجةةه العديةةد مةةن المشةةكتت  أثنةةا  تفةة

"مودل"، وأوصت الدراسة بضرورق استخدام محتوى يسهل الوصةول إليةه وويةر مسةتند إلةى 

الويى، وأيضا محاولة التسلى على أ طا  سهولة الوصول الشائعة في الوظائف المستندق إلةى 

 الويى.

( التي هةدفت إلةى الكشةف عةن مةدى Armano, et al., 2018ودراسة أرمانو وآ رين )     

(، ووظفةت الدراسةة Moodle 2ولة وصول األفراد المعةاقين بصةرياً لنأةام إدارق الةتعلم )سه

منهجية بحثية تقويمية، تضمنت عينة الدراسة أربعة طتب جامعيين من المعةاقين بصةرياً فةي 

أو عارضةةات برايةةل القابلةةة للتحةةدي ، تةةم nvda إيطاليةةا يسةةتخدموا قارئةةات الشاشةةة أبرذهةةا 

(  ةةةبداق لجمةةة  البيانةةةات، VPATسةةةهولة الوصةةةول الطةةةوعي للمنةةةتج ) ا عتمةةةاد علةةةى قالةةةى

وأبرذت النتائج أن جمي  المشار ين  ةانوا قةادرين علةى إتمةام جمية  المهةام بةدرجات مختلفةة 

من الصعوبة، وأظهرت أيضا أن المستخدمين واجهوا صةعوبات فةي سةهولة الوصةول جعلةت 

رورق فحةة  جميةة  العنةةاوين وأدوات اسةةتخدام النأةةام أ ثةةر إشةةكالية، وأوصةةت الدراسةةة بضةة

 التحكم في نأام "مودل" لضمان أنه قد تم توسيمها ووض  عتمات لها بشكل صحيح.

التةةي هةةدفت إلةةى تقيةةيم مةةدى سةةهولة  (Królak, et al., 2017ودراسةةة  ةةرو   وآ ةةرين )     

( المقدمةةةة عبةةةر منصةةةة  ورسةةةيرا MOOCsالوصةةةول إلةةةى مجموعةةةة منتقةةةاق مةةةن مقةةةررات )

(Coursera)   للمتعلمةةين المكفةةوفين الةةذين يسةةتخدمون قارئةةات الشاشةةة وأجهةةزق برايةةل للتفاعةةل مةة

أجهزق الحاسوب واألجهزق النقالة استنادا إلى آرائهم، وظفت منهج البح  النةوعي، وقةد شةار  فةي 

( MOOCالدراسة سبعة طتب في جامعة لوتز للتقنية، وقةد طُلةى مةن  ةل مشةار  إتمةام مقةرر )

(، وطُلةى مةنهم أيضةا أ ةذ (Courseraأربعةة أسةابي  تةم تقديمةه مةن  ةتل منصةة  ورسةيرا لمةدق 

متحأات بشبن المعوقةات والقضةايا التةي واجهوهةا أثنةا  المقةرر، و ِّ لرهةا للباحة  بعةد إتمةام  ةل 

( استرشةةاداً MOOCsأسةةبوع فةةي المقةةرر، وقةةد تةةم تقيةةيم مةةدى سةةهولة الوصةةول إلةةى مقةةررات )

 WCAGارشادات سهولة الوصول إلةى محتةوى الويةى المعروفةة ا تصةاراً )بالمبادئ األربعة 

(، اعتمد في جم  البيانات على عناصةر مةن دراسةات الحالةة ودراسةة اليوميةات، وقةد أسةفرت 2.0

نتةائج الدراسةةة أن المسةةتخدمون واجهةةوا العديةةد مةن الصةةعوبات، وأوصةةت الدراسةةة بالعمةةل للتسلةةى 

( مةن أجةل جعلهةا أداق أ ثةر سةهولة بالنسةبة MOOCsات )على مشكتت سةهولة الوصةول لمقةرر

 للمستخدمين المعاقين بصرياً.

ويأهر من  تل استعراض الدراسات السابقة اتفاق دراسات المحةور األول مة  الدراسةة      

 مةا الحالية في توظيةف منصةات الةتعلم، مة  ا تتفهةا فةي األهةدا  التةي سةعت إلةى تحقيقهةا، 

لحاليةةة مةة  الدراسةةات التةةي تكونةةت عينتهةةا مةةن طلبةةة المرحلةةة الجامعيةةة تتفةةق عينةةة الدراسةةة ا

 ,.Nasrullah, et al، ودراسةةة نصةةر هللا وآ ةةرين )Özek, 2018) دراسةةة أوذيةةك )
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 ,Tsiakyroudi) يتسيا يرود(، وتختلف معها وم  باقي الدراسات األ رى  دراسة 2018

مختةارق حية  تمثلةت عينةة الدراسةة (، فةي نةوع العينةة ال2014، ودراسةة )الفةوذان،  (2018

 الحالية في طالبات المرحلة الجامعية المعاقات بصريا. 

 مةةا يأهةةر مةةن  ةةتل مراجعةةة دراسةةات المحةةور الثةةاني اتفاقهةةا مةة  الدراسةةة الحاليةةة فةةي      

عنايتها بمنصات التعلم من  تل برامج قارئات الشاشةة للمعةاقين بصةريا، مة  ا تتفهةا معهةا 

وتتفق عينة الدراسة الحالية والتي تكونت عينتها من طلبةة المرحلةة الجامعيةة مةن  في أهدافها،

، ودراسةة  ةرو   (Armano, et al., 2018دراسةة أرمةانو وآ ةرين )المعاقين بصريا م  

 ,.Calvo, et al، وتختلةف مة  دراسةة  ةالفو وآ ةرين )Królak, et al., 2017)وآ رين )

( في  ون العينةة   تتمثةل فةي المتعلمةين، وقةد اسةتفادت الدراسةة الحاليةة مةن الخلفيةات 2011

 النأرية للدراسات السابقة في إثرا  ااطار النأري وبنا  أدواتها. 

 منهج الدراسة

وظفت الدراسة الحالية المنهج الوصفي، و لك من  تل مراجعة األدبيات والدراسةات 

وأيضةا المةنهج دراسةة، وبنةا  أدواتهةا بطريقةة علميةة صةحيحة، السابقة، وصياوة فرضيات ال

 شبه التجريبي.

 مجتم  الدراسة وعينتها

يتبلف مجتم  الدراسة الحالية من جمية  الطالبةات المعاقةات بصةريا فةي مجتمع الدراسة:      

وجامعةة الطةائف عدق جامعات محليةة بالمملكةة العربيةة السةعودية والمتمثلةة فةي جامعةة تبةو  

 وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورق.

تتكون عينة الدراسة ا ستطتعية مةن الطالبةات المعاقةات بصةريا والبةال  عينة الدراسة:      

( طالبة من جامعةة تبةو  وجامعةة الطةائف وجامعةة الملةك عبةدالعزيز، أمةا عينةة 30عددهن )

ا، فتكونةت مةن الطالبةات المعاقةات بصةريا فةي جامعةة الدراسة األساسية والتي ا تيرت قصدي

 طيبة في المدينة المنورق.

 (: توزيع أفراد العينة )التجريبية(1جدول )

 القياس البعدي  القياس القبلي  المجموعة

 10 15 التجريبية

 متسيرات الدراسة

 تتمثل متسيرات الدراسة الحالية فيما يبتي: 

 يتمثل المتسير المستقل في منصات التعلم. المتغير المستقل: .1

 يتمثل المتسير التاب  في الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا.المتغير التابع:  .2

 ضبط متسيرات الدراسة: 

 تمت محاولة ضبط متسيرات الدراسة من جوانى عدق،  ما يبتي: 
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: جميةة  عينةةة الدراسةةة هةةن مةةن الطالبةةات المعاقةةات بصةةريا يعتمةةدن علةةى مسررتوى اإلعاقررة -

 توظيف حواسهن األ رى في التعلم لعدم قدرتهن على توظيف حاسة البصر بكفا ق. 

( يوضةح العةدد األولةي لطالبةات المجموعةة 1: الجةدول )استبعاد عدد م  عينرة الدراسرة -

 لتطبيق البعدي.التجريبية في التطبيق القبلي، والعدد النهائي في ا

 أدوات الدراسة

واتبعةت فةي إعةداد  الخطةوات التةي لتحقيق أهدا  الدراسةة تةم إعةداد مقيةاس للدافعيةة، 

(، ودراسةةةة )حكمةةةي، 2016(، ودراسةةةة )الشةةةريف، 2017فةةةي دراسةةةة )الحسةةةني، وردت 

 : (  ما يبتي2016(، ودراسة )العتيبي، 2017(، ودراسة )مدني، 2015

: والةةذي يتمثةةل فةةي الكشةةف عةةن مسةةتوى دافعيةةة الطالبةةات المقيرراس. تحديررد ال رردف مرر  1

 المعاقات بصريا نحو دراسة محتوى المقرر الدراسي باستخدام منصات التعلم. 

 : تمةةت مراجعةةة األدبيةةات والدراسةةات السةةابقة  ات. مراجعررة ابدبيررات والدراسررات السررابقة2

ف التخصصةات العلميةة، و لةك للوقةو  الصلة ببنا  مقياس الدافعية والمذ ورق سابقاً في مختل

 على الخطوات العلمية الصحيحة لكيفية إعداد المقياس للدراسة الحالية. 

اعةةداد الصةةورق المبدئيةةة للمقيةةاس تةةم اتبةةاع عةةدد مةةن  . ئعررداد الصررورم المبدبيررة للمقيرراس:3

 ااجرا ات، وهي:

ةم المقيةاس إلةى أربعةة محةاور رئيسةيةأ. تحديد محاور المقياس:  ،  ةل محةور منهةا يشةتمل قُسِّ

علةى عةدد معةين مةن العبةةارات التةي تةرتبط بةه، حيةة  يقةي  المحةور األول: الدافعيةة الدا ليةةة 

( عبةارات، والمحةور 9الناش ة من الطالبة  اتها بدون تبثرها ببي عوامل أ رى، وتكون مةن )

بالطالبةة، والتةي  الثاني: يقي  الدافعية الخارجية والتي ترتكز على العوامل في البي ة المحيطةة

( عبةارات، وأمةا المحةور 8قد تؤثر في استجابتها وتفاعلها م  الموقف التعليمي، وتكون مةن )

الثالةة : فيقةةي  الكفةةا ق الذاتيةةة المكونةةة مةةن تصةةور  هنةةي وتوقعةةات نحةةو األدا  مةةن الطالبةةة 

د يةؤثر ( عبةارات، بينمةا المحةور الرابة : يقةي  قلةق ا  تبةار والةذي قة5لنفسها، وتكون مةن )

 ( عبارات.5إيجابيا أو سلبيا على قدرات الطالبة ومهاراتها، وتكون من )

تمةةت صةةياوة عبةةارات المقيةةاس، والتةةي بلسةةت فةةي صةةورتها  ب. صرريا ة عبررارات المقيرراس:

 ( عبارات سلبية. 9( منها عبارات إيجابية و )18( عبارق، )35األولية )

لتقةةدير درجةةات المقيةةاس اتظبِّةة  نأةةام ليكةةرت للتةةدرج الخماسةةي:  ج. تقرردير درجررات المقيرراس:

 )موافقة بشدق، موافقة، وير متب دق، وير موافقة، وير موافقة بشدق(.

تمةةت صةةياوة تعليمةةات المقيةةاس، مةة  وضةة  هةةذ  التعليمةةات صرريا ة تعليمررات المقيرراس: د. 

 بصفحته األولى، ويتضمن  لك ما يبتي:

 توضيح الهد  من المقياس. -

 ديم وصف مختصر للمقياس ومكوناته.تق -

 عرض مثال يوضح للطالبة  يفية ااجابة عن محاور المقياس. -
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أهمية ااجابة على جمي  عبارات المقياس بموضوعية، م  التنبيه على عدم وجةود إجابةة  -

 صحيحة وأ رى  اط ة.

ات التنبيه على أن المقياس تةم إعةداد  بسةرض البحة  العلمةي، ولةي  لةه أي عتقةة بةدرج -

 الطالبة في المقرر الدراسي، فهو مجرد تعبير صادق عن الرأي.

 (Scale Validity). صدق المقياس 4

( إلى أن أداق القياس تعتبةر صةادقة "إ ا  انةت تقةي  242، ص2010يشير البسيوني )

 ما تد عي قياسه"، وقد تم التب د من صدق مقياس الدافعية من  تل حساب صدق ما يبتي:

تةم التحقةق مةن صةدق المقيةاس :  ((Face Validityصدق المقياس الظاهري  أ. التحقق م 

مةةن  ةةةتل عرضةةةه فةةةي صةةةياوته األوليةةةة علةةى مجموعةةةة مةةةن المحكمةةةين مةةةن  وي الخبةةةرق 

وا  تصاص، و لةك لتقةدير مةدى وضةوح تعليمةات المقيةاس، ومةدى السةتمة اللسويةة والدقةة 

العلمية لعباراته، ومدى انتما   ل منها للمحور الذي تمثله، مة  إضةافة أو تعةديل أو حةذ  مةا 

رونه مناسباً لطبيعة الدراسةة وأهةدافها ولطبيعةة العينةة التةي سةيطبق عليهةا المقيةاس، وقةد تةم ي

التعديل وفةق توجيهةات وآرا  المحكمةين، وأصةبح المقيةاس فةي صةورته النهائيةة بعةد التحكةيم 

 ( يوضح توذي  عبارات مقياس الدافعية: 2( عبارق، والجدول )27يتكون من )

 ت مقياس الدافعية(: توزيع عبارا2الجدول )

 قلق االختبار الكفاءم الذاتية الدافعية الخارجية الدافعية الداخلية

1 3 5 8 

2 6 14 9 

4 10 16 17 

7 11 18 26 

12 13 20 27 

15 19   

23 21   

24 22   

25    

يقصةد  (:Internal Consistency Validityب. التحقرق مر  صردق االتسراق الرداخلي: )

مةن الفقةرات مة  المجةال الةذي تنتمةي  بصدق ا تساق الدا لي قوق ا رتباط بين درجات  ل فقرق

(، 127، ص 1994إليةةه، ودرجةةة ارتبةةاط  ةةل مجةةال مةة  الدرجةةة الكليةةة للمقيةةاس )أبةةو ناهيةةة، 

( 30تةةم تطبيقةةه علةةى عينةةة اسةةتطتعية قوامهةةا )، لمقيةةاس الدافعيةةة الصةةدق الةةدا ليمةةن وللتب ةةد 

)من ويةر المشةار ات فةي العينةة األساسةية للدراسةة(، وهةي نفة  العينةة التةي طبةق عليهةا  طالبة

( SPSS) برنامج الحزمةة ااحصةائية للعلةوم ا جتماعيةة ا  تبار التحصيلي، وتم ا عتماد على

في حساب مصفوفة معامتت ا رتباط بين درجة  ل فقرق والدرجةة الكليةة للمحةور الةذي تنتمةي 
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ن درجة  ل محةور والدرجةة الكليةة للمقيةاس، وتوضةح الجةداول اآلتيةة النتةائج التةي تةم إليه، ثم بي

 التوصل إليها:

 (30(:  تابج صدق االتساق الداخلي لفقرات مقياس الدافعية )ن= 3جدول )

رقم 

الفقر

 م

معامل 

االرتبا

 ط

رقم 

الفقر

 م

معامل 

االرتبا

 ط

رقم 

الفقر

 م

معامل 

االرتبا

 ط

رقم 

الفقر

 م

معامل 

بااالرت

 ط

رقم 

الفقر

 م

معامل 

االرتبا

 ط

 المحور ابول: الدافعية الداخلية

1 
0.69

0 ** 
2 

0.64

2 ** 
4 

0.66

1 ** 
7 

0.52

8 ** 
12 

0.66

2 ** 

15 
0.44

1 * 
23 

0.63

6 ** 
24 

0.76

2 ** 
25 

0.72

2 ** 
- -- 

 المحور الثا ي: الدافعية الخارجية

3 
0.70

5 ** 
6 

0.60

7 ** 
10 

0.67

7 ** 
11 

0.66

0 ** 
13 

0.58

5 ** 

19 
0.66

1 ** 
21 

0.49

3 ** 
22 

0.73

1 ** 
- -- -- -- 

 المحور الثالث: الكفاءم الذاتية

5 
0.71

6 ** 
14 

0.80

4 ** 
16 

0.83

3 ** 
18 

0.82

7 ** 
20 

0.68

6 ** 

 المحور الرابع: قلق االختبار

8 
0.77

4 ** 
9 

0.78

7 ** 
17 

0.70

4 ** 
26 

0.77

6 ** 
27 

0.75

8 ** 

 (0.05(             * دال عند مستوى داللة )0.01** دال عند مستوى داللة )             

( أن جمي  معامتت ا رتباط بين درجة  ل فقةرق والدرجةة الكليةة 3يتبين من الجدول )

(، ممةا 0.05(، )0.01للمحور الذي تنتمي إليه جةا ت دالةة إحصةائياً عنةد مسةتويات الد لةة )

   فقرات مقياس الدافعية تتميز بدرجة إحصائية مقبولة من الصدق الدا لي.يؤ د على أن جمي  

 (30 تابج صدق االتساق الداخلي لمحاور مقياس الدافعية )ن= (: 4جدول )

 الداللة اإلحصابية معامل االرتباط محاور المقياس

 0.01دال عند  0.808 المحور األول: الدافعية الدا لية

 0.01دال عند  0.751 الدافعية الخارجيةالمحور الثاني: 

 0.01دال عند  0.716 المحور الثال : الكفا ق الذاتية

 0.01دال عند  0.515 المحور الراب : قلق ا  تبار
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( أن جمية  معةامتت ا رتبةاط بةين درجةة  ةل محةور والدرجةة 4يتضح مةن الجةدول )

(، وهةي قةيم 0.515(، )0.716(، )0.751(، )0.808الكلية للمقياس بلسةت علةى الترتيةى )

(، ممةا يؤ ةد علةى أن جمية  محةاور مقيةاس الدافعيةة 0.01دالة إحصائياً عند مستوى الد لةة )

 دا لي. تتسم بدرجة مقبولة من الصدق ال

 : (Scale reliability). ثبات المقياس 5

( إلةةةى أن أداق القيةةةاس تعتبةةةر صةةةادقة "إ ا  انةةةت 242، ص 2010يشةةةير البسةةةيوني )

تعطي نف  النتائج تقريبةاً باسةتمرار، إ ا مةا تقةرر تطبيقهةا علةى نفة  المبحةوثين وتحةت نفة  

 اآلتية:الشروط"، وللتب د من صدق مقياس الدافعية تم اتباع الطرق 

تةةم حسةةاب معامةةل الثبةةات ألفةةا (: Alpha Cronbach's)أ. الثبررات بطريقررة ألفررا خرو بررا : 

( لكةةل محةةور مةةن المحةةاور الفرعيةةة والدرجةةة الكليةةة للمقيةةاس، و لةةك باسةةتخدام α رونبةةا) )

للبيانات التي تم الحصول عليها من العينة ا سةتطتعية،  (SPSS)برنامج التحليل ااحصائي 

 تائج  ما يوضح الجدول التالي:وجا ت الن

 (30 تابج ثبات مقياس الدافعية بمعامل ألفا خرو با  )ن= (: 5جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات محاور المقياس

 0.807 9 المحور األول: الدافعية الدا لية

 0.794 8 المحور الثاني: الدافعية الخارجية

 0.832 5 المحور الثال : الكفا ق الذاتية

 0.814 5 المحور الراب : قلق ا  تبار

 0.876 27 الدرجة الكلية للمقياس

معةةامتت الثبةةات لمحةةاور مقيةةاس الدافعيةةة بطريقةةة "ألفةةا  ( أن5يتحةةظ مةةن الجةةدول )

(، وهي قةيم تؤ ةد علةى أن محةاور مقيةاس الدافعيةة 0.832-0.794 رونبا)" تراوحت بين )

(، وهةي 0.876قيمة معامل الثبات العام للمقيةاس ) من الثبات،  ما بلستتتمت  بدرجة مقبولة 

 يتمت  بدرجة إحصائية مقبولة من الثبات. قيمة تؤ د على أن مقياس الدافعية

تةم تجزئةة درجةات طالبةات : ((Split-Half Methodب. الثبات بطريقة التجزبة النصرفية: 

ة فةي مقابةل الةدرجات العينة ا ستطتعية على مقيةاس الدافعيةة إلةى نصةفين، الةدرجات الفردية

 الزوجيةةة، وتةةم اسةةتخدام معامةةل ارتبةةاط "بيرسةةون" لحسةةاب ا رتبةةاط بةةين النصةةفين، وجةةرى

(، وجةا ت 158، ص 2000" )عةتم،Guttmann" جتمانتصحيح الطول باستخدام معادلة 

 النتائج  ما يوضح الجدول اآلتي:
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 (30ة )ن=  تابج ثبات مقياس الدافعية بطريقة التجزبة النصفي(: 6جدول )

 محاور المقياس
معامل االرتباط 

 قبل التصحيح

 معامل االرتباط 

 بعد التصحيح

 0.804 0.700 المحور األول: الدافعية الدا لية

 0.795 0.672 المحور الثاني: الدافعية الخارجية

 0.851 0.789 المحور الثال : الكفا ق الذاتية

 0.774 0.704 المحور الراب : قلق ا  تبار

 0.888 0.809 الدرجة الكلية للمقياس

معامتت الثبات لمحاور مقيةاس الدافعيةة بطريقةة "التجزئةة  ( أن6يتضح من الجدول )

(، وهي قةيم تؤ ةد علةى أن محةاور مقيةاس الدافعيةة 0.851 -0.774النصفية" تراوحت بين )

العةةام للمقيةةاس مةةن الثبةةات،  مةةا بلسةةت قيمةةة معامةةل الثبةةات تتمتةة  بدرجةةة مقبولةةة إحصةةائيا 

 يتمت  بدرجة إحصائية مقبولة من الثبات. (، وهي قيمة تؤ د على أن مقياس الدافعية0.888)

تةم تحديةد الةزمن الةتذم لإلجابةة علةى مقيةاس .حساب زم  اإلجابة على مقيراس الدافعيرة: 6 

( طالبةةة، وحسةةاب 30الدافعيةةة بعةةد تطبيةةق المقيةةاس علةةى العينةةة ا سةةتطتعية المكونةةة مةةن )

الةةزمن الةةذي اسةةتسرقته  ةةل طالبةةة فةةي ااجابةةة علةةى جميةة  عبةةارات المقيةةاس، ثةةم اسةةتخراج 

المتوسط الحسابي للزمن بقسمة مجموعة األذمنة على عدد أفراد العينة، وقةد أظهةرت النتةائج 

 ( دقيقة.  20أن متوسط ذمن ااجابة على المقياس بل  )

احات المحكمين، وبعةد إجةرا  التعةديتت في ضو  اقتر.الصورم الن ابية لمقياس الدافعية: 7

المطلوبةةة، وبعةةد التحقةةق مةةن صةةدق وثبةةات المقيةةاس، والتب ةةد مةةن صةةتحيته للتطبيةةق، أصةةبح 

( عبةارق، حيةة  اشةتمل علةةى البيانةات األساسةةية 27المقيةاس فةي صةةورته النهائيةة مكونةةاً مةن )

ا  علةى  لةك ف نةه يعتبةر للمؤسسة التعليميةة وبيانةات الطالبةة التذمةة وتعليمةات المقيةاس، وبنة

 صالحاً للتطبيق على عينة الدراسة األساسية.

 ئجراءات الدراسة

 أوال: تصميم منصة التعلم م  خالل بر امج قارئ الشاشة للمعاقي  بصريا: 

 Instructionalبعةةد مراجعةةة األدبيةةات التربويةةة التةةي تناولةةت نمةةا ج التصةةميم التعليمةةي )

Design Models (، ودراسةةة )ذامةةل 2016(، ودراسةةة )عزمةةي، 2005)الصةةالح، (،  دراسةةة

(، تةم بنةا  محتةوى الةتعلم القةائم علةى منصةات الةتعلم 2018(، ودراسة )الجريوي، 2017ودويكات، 

( وفةق المراحةل ADDIE Model(، وفةق النمةو ج العةالمي )Acadoxوتحديدا منصة أ ةادو   )

 اآلتية:

 ت مرحلة التحليل ما يلي:تضمن(: Analysisأوال: مرحلة التحليل )

تحةةددت مشةةكلة الدراسةةة الحاليةةة فةةي عةةدم : المشرركلة وتقرردير االحتياجررات التعليميررة. تحليررل 1

العناية بتوظيف بي ات الةتعلم االكترونيةة مةن  ةتل التقنيةات التعليميةة المسةاندق مة  الطالبةات 
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سةةتطتعي علةةى المعاقةةات بصةةريا، واتضةةحت هةةذ  المشةةكلة بدقةةة مةةن  ةةتل إجةةرا  اسةةتبيان ا

وتم التب د من صتحيته، و لةك بعرضةه علةى عةدد مةن المحكمةين فةي قسةم تقنيةات الطالبات، 

 التعليم.

يتمثل الهةد  العةام فةي تقةديم المحتةوى التعليمةي للطالبةات دا ةل بي ةة  . تحديد ال دف العام:2

تعلم إلكترونية تفاعلية تستند علةى برنةامج قةارئ للشاشةة باعتبةار  أداق اابحةار الرئيسةة فيهةا، 

 و لك بسرض تنمية الدافعية لديهن.

ت ُحةةددت  صةةائ  الطالبةةات بةةبنهن مةةن الطالبةةات المعاقةةا تحليررل خصررابص المتعلمرري : .3

 .( سنة21-19تتراوح أعمارهن من )جامعة طيبة بالمدينة المنورق، وويدرسن في ، بصريا

تم إجرا  تحليل شامل ودقيق للمحتةوى التعليمةي، والمكةون مةن . تحليل المحتوى التعليمي: 4

 .1العديد من الموضوعات النحوية في مقرر مهارات اللسة العربية 

تةةم التب ةةد مةةن تةةوافر جميةة  التسةةهيتت ااداريةةة لررتعلم: . تحليررل المرروارد والقيررود فرري بي ررة ا5

 والبشرية والمادية التذمة للحد من ظهور معوقات أو مشكتت أثنا  فترق إجرا  التجربة.

 (:Designثا ياً: مرحلة التصميم )

 وتشتمل مرحلة التصميم على المراحل الفرعية اآلتية:

اشةتمل المحتةوى التعليمةي علةى موضةوعات أساسةية،  . تحديد عناصر المحتروى التعليمري:1

  ل موضوع من هذ  الموضوعات يتبلف من عدد من العناصر الفرعية. 

الموضةةوعات التةةةي تةةم وضةة  أهةةةدا  إجرائيةةة علةةى جميةة  . تحديررد ابهررداف التعليميررة: 2

سيتضةةمنها المحتةةوى التعليمةةي، وعرضةةت علةةى المختصةةين لمراجعتهةةا وإبةةدا  متحأةةاتهم 

  التعديتت التذمة وفقا لذلك.  وأجريت

تتطلى الدراسة الحاليةة إعةداد وبنةا  أداق مقيةاس للدافعيةة  وقةد تةم . تصميم أدوات الدراسة: 3

 التطرق لخطوات تصميمه وأساليى التحقق من صدقه وثباته فيما سبق.

مةن سةتُعرض منصةة الةتعلم المسةتهدفة علةى مجموعةة بي ة التعلم: . تصميم استمارم تقييم ل4

المحكمين من  وي الخبرق وا  تصاص، ويُطلى منهم الحكم علةى مةدى تةوافر معةايير جةودق 

 التعلم االكتروني فيها.

وتتمثةةةل فةةةي العةةةروض التقديميةةةة، ومقةةةاط  الفيةةةديو، . تحديرررد مصرررادر وأ شرررطة الرررتعلم: 5

وى والتسةةجيتت الصةةوتية، واألجهةةزق الذ يةةة، وشةةبكة اانترنةةت، والةةدليل اارشةةادي، والمحتةة

 ااثرائي، وجمي  أنشطة التعلم األ رى.

ويةتم فةي هةذ  المرحلةة تحديةد دور الباحثةة وأدوار . تحديد أ مراط التفاعرل فري بي رة الرتعلم: 6

الطالبةةات الفرديةةة منهةةا والجماعيةةة، وأيضةةا تحديةةد  يفيةةة التفاعةةل بةةين الجميةة  عبةةر المنصةةة 

 االكترونية.

ة يةتم تحديةد أسةاليى التقةويم التةي سةيتم اسةتخدامها، في هذ  المرحلة. تحديد أساليب التقويم: 7

 .حي  جا ت هذ  األساليى وفق ثت  مراحل، وهي التقويم القبلي والتكويني والختامي
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 (:  Developmentثالثاً: مرحلة التطوير )

في هذ  المرحلة يتم تحديد الخطوات التفصيلية لتخطيط المحتوى التعليمي، واانتاج الفعلي 

  وتتمثل هذ  الخطوات فيما يبتي:له، 

تم تحويل جمي  األفكار والتصورات المتعلقةة بةالمحتوى التعليمةي القةائم . ختابة السيناريو: 1

علةةى منصةةةة الةةتعلم، إلةةةى نصةةوص مكتوبةةةة ومرتبةةة ترتيبةةةاً منطقيةةاً تبعةةةاً لتسلسةةل عناصةةةر 

 المحتوى.

ورت أداق القيةاس ومصةادر في هةذ  المرحلةة ُطة. تحديد المنتج التعليمي ووصف مكو اته: 2

 وأنشطة التعلم المتعلقة بالمحتوى التعليمي، حي  تم اانتاج الفعلي لها، وفق ما يبتي: 

إنتةةاج مقيةةاس الدافعيةةة بطريقةةة إلكترونيةةة، ومقةةاط  الفيةةديو التعليميةةة، والعةةروض التقديميةةة، 

 البة. والمقاط  الصوتية ومعالجتها، والشروحات الخاصة بالدليل اارشادي للط

 (:  Implementationرابعاً: مرحلة التطبيق )

 تتضمن هذ  المرحلة  طوتين أساسيتين، وهما: 

الد ول على منصة التعلم، ثم إنشا  حساب شخصةي، وبعةد  لةك إ مةال جمية  المتطلبةات  -1

 التذمة لبي ة التعلم.

التجريةةى ا سةةتطتعي لمنصةةة الةةتعلم بهةةد  ذيةةادق الضةةبط، وللتحقةةق مةةن صةةتحيتها  -2

صعوبات توظيف منصة التعلم )أ ةادو  ( أبرذ  للتطبيق، وفي هذا السياق يمكن عرض

 التي تم التوصل إليها  ما يبتي: (Voice Over)من  تل برنامج قارئ الشاشة 

المعلومات ااضافية: عدم اشتمال صةفحة المسةتخدم علةى معلومةات إضةافية للعناصةر  -

 واألدوات التقنية المختلفة التي تتبلف منها. 

علةةى قةةرا ق  (Voice Over)محتويةةات الصةةور: عةةدم قةةدرق برنةةامج قةةارئ الشاشةةة  -

 محتويات الصور.

الروبةة فةي  مرب  الحوار: عدم وجود ن  مكتةوب اوةتق مربة  الحةوار، و لةك عنةد -

إبدا  رأي أو إرسال مشار ة وا  تفا  بوض  عتمة إوتق مرئيةة   يةدعمها برنةامج 

 .(Voice Over)قارئ الشاشة 

إمكانية العودق: عدم وجود تنبيه ب مكانية العودق للصفحة الرئيسة، و لك عند التنقل بةين  -

 رئ الشاشةةةالعناصةةر واابحةةار فةةي األدوات التقنيةةة للمنصةةة مةةن  ةةتل برنةةامج قةةا

.(Voice Over)   

المعلومات الرئيسة: تثبيةت المعلومةات الرئيسةة والعناصةر المتعةددق المتعلقةة بةالمجتم   -

األ ةةاديمي الةةذي انضةةم لةةه المسةةتخدم فةةي  ةةل صةةفحة مةةن صةةفحات األدوات التقنيةةة 

الخاصة بالمنصة، بالروم من وجود صفحة مستقلة لها يمكن الرجوع إليهةا علةى حةدق، 

 Voiceإلى ذيادق المدق المستسرقة للقرا ق مةن قِّبةل برنةامج قةارئ الشاشةة )مما يؤدي 

Over.نتيجة للتكرار في المعلومات بدون الحاجة لذلك ) 
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 (:Evaluationخامساً: مرحلة التقويم )

عرض منصة التعلم على المحكمين، وتبعاً لذلك تم إعداد اسةتمارق لتقييمهةا تم في هذ  المرحلة 

 ودق التعلم االكتروني. في ضو  معايير ج

 ثانيا: البد  بتطبيق تجربة الدراسة: 

 البد  في إجرا ات تطبيق الدراسة الميدانية وفق الخطوات اآلتية:تم 

 الحصول على الخطابات الرسمية التذمة لتطبيق الدراسة. .1

 تحديد عينة الدراسة المتمثلة في )المجموعة التجريبية(. .2

 عينة استطتعية  ارج العينة األساسية للدراسة.تطبيق مقياس الدافعية على  .3

تطبيةةق تجربةةة اسةةتطتعية لمنصةةة الةةتعلم علةةى مجموعةةة مةةن الطالبةةات  ةةارج العينةةة  .4

 األساسية للدراسة، بهد  ذيادق الضبط والتحقق من فاعليتها وجاهزيتها للتعلم.

 تحقيقه.ا جتماع بطالبات المجموعة التجريبية لتوضيح الهد  الذي تسعى الدراسة ل .5

 تطبيق مقياس الدافعية القبلي على عينة الدراسة.  .6

تطبيةةق تجربةةة الدراسةةة، و لةةك بتةةدري  المجموعةةة التجريبيةةة باسةةتخدام منصةةة الةةتعلم  .7

 7/ 22)أ ةادو  ( واسةةتسرقت فتةةرق التطبيةةق ثتثةةة أسةابي  دراسةةية و لةةك ابتةةداً  بتةةاري  

 .هــ1439/ 8/ 10 ، وانتهاً  بتاري  1439/

 . تطبيق مقياس الدافعية البعدي على عينة الدراسة.8    

 . تصحيح مقياس الدافعية. 9    

 المعالجة اإلحصابية

، حيةةة  اسةةةتخدمت (SPSS)ُعولجةةةت البيانةةةات باسةةةتخدام برنةةةامج الحةةةزم ااحصةةةائية 

 األساليى ااحصائية اآلتية: 

المقابلةةةة لهةةةا، وا تبةةةار  d"" وقيمةةةة "²ηمربةةة  إيتةةةا "معادلةةةة  ةةةوبر، ومعادلةةةة هولسةةةتي، و

 (،Wilcoxon signed-rank test) "ويلكو سةةون" لةةألذواج المرتبطةةة  ات ااشةةارق للرتةةى

(، ومعامةةةةةل ارتبةةةةةاط "بيرسةةةةةون" Ratio Gain Blakeمعادلةةةةةة "بةةةةةت " لنسةةةةةبة الكسةةةةةى )و

(Pearson's coefficientومعامةةل ،) ( "(ألفةةا  رونبةةا"Alpha Cronbach's والمتوسةةط ،)

  نحرا  المعياري.الحسابي، وا

  تابج الدراسة ومناقشت ا

 تمت ااجابة عن سؤال الدراسة  ما يبتي:

 ما فاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا في جامعة طيبة؟

 ولإلجابة على هذا السؤال، تم صياوة الفرض ااحصائي الذي ين  على:    

( بين متوسطي رتى درجةات α  ≤0.05عند مستوى الد لة )  يوجد فرق دال إحصائياً  -

 طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الدافعية.
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 و  تبةةةار صةةةةحة هةةةذا الفةةةةرض، تةةةم اسةةةةتخدام ا تبةةةار "ويلكو سةةةةون" اشةةةارق الرتةةةةى    

(Willcocxon- Singed Ranks Test) علةىللتعةر  إحصةائي  بةارامتري،   ا تبةار 

د لةةة الفةةرق بةةين متوسةةطي رتةةى درجةةات طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة فةةي التطبيةةق القبلةةي 

 والبعدي لمقياس الدافعية، وجا ت النتائج  ما يبتي:

 (:  تابج اختبار "ويلكوخسون" لداللة الفرق بي  متوسطي رتب درجات طالبات7جدول )

 المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الدافعية 

 محاور المقياس
نوع 

 الرتى

عدد 

 الرتى

مجموع 

 الرتى

متوسط 

 الرتى
 Zقيمة 

القيمة 

 ا حتمالية

الد لة 

 ااحصائية

الدافعية -1

 الدا لية

 0.00 0.00 0 السالبة

2.807 0.005 
دال عند 

0.05 
 5.50 55.00 10 الموجبة

   0 المتساوية

الدافعية -2

 الخارجية

 

 0.00 0.00 0 السالبة

2.812 0.005 
دال عند 

0.05 
 5.50 55.00 10 الموجبة

   0 المتساوية

الكفا ق -3

 الذاتية

 0.00 0.00 0 السالبة

2.812 0.005 
دال عند 

0.05 
 5.50 55.00 10 الموجبة

   0 المتساوية

 ا  تبارقلق -4

 0.00 0.00 0 السالبة

2.825 0.005 
دال عند 

0.05 
 5.50 55.00 10 الموجبة

   0 المتساوية

 الدافعية الكلية

 0.0 0.00 0 السالبة

2.805 0.005 
دال عند 

0.05 
 5.50 55.00 10 الموجبة

   0 المتساوية

 ( ما يبتي: 7يتضح من الجدول )

( بةةين متوسةةطي رتةةى درجةةات 0.05إحصةةائياً عنةةد مسةةتوى الد لةةة )فةةرق دال وجةةود  -

طالبةةات المجموعةةة التجريبيةةة فةةي التطبيةةق القبلةةي والبعةةدي لمقيةةاس الدافعيةةة عنةةد محةةاور 

)الدافعيةةة الدا ليةةة، الدافعيةةة الخارجيةةة، الكفةةا ق الذاتيةةة، قلةةق ا  تبةةار، الدافعيةةة الكليةةة(، 

 و ان الفرق لصالح التطبيق البعدي.

يوجرد فررق  أ ره: ذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والرذي يرنص علرىوب

( بررري  متوسرررطي رترررب درجرررات طالبرررات α  ≤0.05دال ئحصرررابياً عنرررد مسرررتوى الداللرررة )

 المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لمقياس الدافعية، لصالح التطبيق البعدي.
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 طالبات المجموعة التجريبية (: يوضح الفرق بي  متوسطي درجات1شكل )

 في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الدافعية

فاعليررة منصررات الررتعلم فرري تنميررة الدافعيررة لرردى الطالبررات المعاقررات بصررريا فرري جامعررة  -

 طيبة: 

منصة الةتعلم )أ ةادو  ( فةي تنميةة الدافعيةة لةدى الطالبةات المعاقةات للتب د من فاعلية 

 Gain Ratioالمجموعةةة التجريبيةةة، تةةم اسةةتخدام معادلةةة "بةةت " )التتةةي يمةةثلن بصةةريا 

Blake:لحساب نسبة الكسى المعدل، وجا ت النتائج  ما يوضح الجدول اآلتي ،) 

(:  تابج معادلة "بالك " لفاعلية منصات التعلم في تنمية الدافعية لدى الطالبات 8جدول )

 عة التجريبيةالمعاقات بصريا في جامعة طيبة لدى طالبات المجمو

 الن اية العظمى المتوسط الحسابي التطبيق مقياس الدافعية
 سبة 

 الكسب

الداللة 

 اإلحصابية

 الدافعية الدا لية-1
 19.10 القبلي

  ات فاعلية 1.24 45
 39.60 البعدي

 الدافعية الخارجية-2
 20.70 القبلي

  ات فاعلية 1.22 40
 36.60 البعدي

 الكفا ق الذاتية-3
 13.20 القبلي

  ات فاعلية 1.19 25
 22.70 البعدي

 قلق ا  تبار-4
 11.10 القبلي

  ات فاعلية 1.21 25
 21.90 البعدي

 الدافعية الكلية
 64.10 القبلي

  ات فاعلية 1.22 135
 120.70 البعدي

 ( ما يبتي: 8يتضح من الجدول )
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عنةد محةور (، و1.24بلسةت ) )الدافعية الدا لية(نسبة الكسى لمعادلة "بت " عند محور  -

وعنةد (، 1.19)عند محور )الكفةا ق الذاتيةة( بلسةت (، و1.22بلست ) )الدافعية الخارجية(

، (1.22بلسةةت ) ، وعنةةد محةةور الدافعيةةة )الكليةةة((1.21بلسةةت ) محةةور )قلةةق ا  تبةةار(

الدافعية لةدى طالبةات  منصات التعلم  ات فاعلية في تنميةوهي قيم تؤ د على أن استخدام 

 المجموعة التجريبية.

يتبين أن لتوظيف منصات التعلم تبثيراً  بيراً على المتسير التاب  )الدافعية(، و لةك بنةاً  

على التحليل السابق للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، والتةي أظهةرت ارتفةاع دافعيةة 

س الدافعية عنه في القبلي، ويمكن أن تعزى هةذ  المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقيا

النتائج إلى أن منصات التعلم ساعدت الطالبات المعاقات بصريا على ا سةتقتلية الذاتيةة، وقةد 

يعود ارتفاع مستوى الدافعية لدى الطالبات المعاقات بصريا أيضةاً إلةى أن توظيةف التقنيةة فةي 

العديد من الصعوبات والمعوقةات التةي قةد تةواجههن التعليم يؤدي دوراً رئيساً في التسلى على 

فةةي العمليةةة التعليميةةة  اصةةة فيمةةا يتعلةةق بجانةةى التفاعةةل والمشةةار ة، فقةةد يسلةةى علةةى بعةةا 

الطالبات التردد والخجل و لك لعدم إدرا هن لبعا جوانةى البي ةة المحيطةة بهةن، وافتقةارهن 

المرئية التي تستخدم عادقً في قاعةات لبعا مهارات التواصل المرتبطة باايما ات والتعابير 

المعاقةات الدراسة المعتادق، وتلبةي منصةة الةتعلم ) أ ةادو  ( ا حتياجةات التعليميةة للطالبةات 

، ومن أهمها دعم برنامج قارئ الشاشة باعتبار  من التقنيات المساندق التي تساعد علةى بصريا

ا سينعك  إيجابةاً علةى مسةتوى دافعيةتهن اابحار والتجول في  افة مكونات البي ة التعليمية مم

نحو التعلم، ويمكن أن يرج  ارتفاع مستوى دافعية الطالبات نتيجة تكوينهن  تجاهات إيجابية 

حةةةول الةةةذات، و لةةةك بسةةةبى إتاحةةةة فةةةرص الةةةتعلم االكترونةةةي لهةةةن  سيةةةرهن مةةةن قرينةةةاتهن 

مرونةةة أدوات منصةةة  المبصةرات اسةةتناداً علةى مبةةدأ أن التعلةيم حةةق للجمية ، ومةةن الممكةن أن

التعلم )أ ادو  ( و لوها من جوانى الصعوبة والتعقيد التي قد   تتت م م  طبيعة الطالبةات 

 ان لها دور في تحسين دافعيتهن نحوهةا وقةد يكةون لعضةو هي ةة التةدري  تةبثير مباشةر علةى 

مسةةتمر مسةةتوى دافعيةةة الطالبةةات، و لةةك مةةن عةةدق جوانةةى أساسةةية، ومنهةةا التعزيةةز الةةدائم وال

لألدا ، والتنوي  في اسةتخدام أسةاليى التقةويم، بااضةافة إلةى تقةديم الةدعم الةتذم فةي أي وقةت 

لإلجابة عن استفساراتهن، وتعد ا  تبارات االكترونية ببشكالها المختلفة التةي تقةدم للطالبةات 

يعةزى عبر منصات التعلم مةن أ ثةر العوامةل اايجابيةة المةؤثرق علةى مسةتوى دافعيةتهن، وقةد 

وجود الفروق ااحصائية في الدافعيةة لةدى طالبةات المجموعةة التجريبيةة فةي الدراسةة الحاليةة 

إلةةى جميةة  المبةةررات المةةذ ورق أو بعةةاب منهةةا، و لةةك تبعةةاً لت ةةتت  الطبيعةةي الةةوارد بةةين 

 الطالبات، مما جعل لهذ  األسباب أثراً واضحاً في تنمية الدافعية وتطورها. 

 ,Özek)تي توصةلت إليهةا الدراسةة الحاليةة مة  نتةائج دراسةة أوذيةك )وتتفق النتائج ال

أعلةةةى مةةةن  التةةةي توصةةةلت إلةةةى أن مسةةةتويات دافعيةةةة طةةةتب المجموعةةةة التجريبيةةةة 2018

،  ما اتفقت مة  نتةائج أن الدافعية تمثل عامتً هاماً لزيادق فرص النجاحالمجموعات األ رى و
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دافعيةة الطةتب ( التي أشارت إلةى أن Nasrullah, et al., 2018دراسة نصر هللا وآ رين )

واتجاهةةاتهم اايجابيةةة نحةةو اسةةتخدام منصةةة الةةتعلم إدمةةودو أعلةةى فةةي المجموعةةة التجريبيةةة، 

إلةى أن التةي توصةلت  Tsiakyroudi, 2018)) واتفقت أيضا م  نتةائج دراسةة تسةيا يرودي

مشةةار ة وانخةةراط توظيةف منصةةة الةةتعلم إدمةةودو ترتةى عليةةه تةةبثير دافعةةي قةوي علةةى درجةةة 

( التي أشارت إلةى 2014)الفوذان،  الطلبة في مهام ودروس الكتابة، واتفقت م  نتائج دراسة

 فاعلية منصة أ ادو   في تحفيز المتعلمين ومساعدتهم على المشار ة اايجابية.

 ملخ  نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة الحالية إلى النتيجة اآلتية:

( بةين متوسةطي رتةى درجةات α  ≤0.05عنةد مسةتوى الد لةة )يوجد فرق دال إحصائياً  -

طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس الدافعية، لصالح التطبيةق 

 البعدي.

 توصيات الدراسة

 بنا  على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات اآلتية: 

 المعةاقين بصةريان  تل التقنيات المساعدق لتنمية دافعية الطلبة توظيف منصات التعلم م  .1

 في  افة الجامعات العربية والمحلية وباقي المراحل التعليمية المتعددق.

تجهيةةز البنيةةة التحتيةةة والةةدعم الفنةةي المتكامةةل لمواجهةةة العقبةةات والصةةعوبات التةةي تحةةول  .2

 .المعاقين بصريا  الطلبة دون استخدام منصات التعلم في المؤسسات التعليمية م

توعية  افة القةائمين علةى العمليةة التعليميةة بالخصةائ  وا حتياجةات التربويةة المختلفةة  .3

لذوي ا حتياجات الخاصةة بجمية  ف ةاتهم المتعةددق، و لةك لتحديةد أسةاليى الةتعلم المتئمةة 

 لهم وفق ما تسمح به قدراتهم وإمكانياتهم.

المعةاقين ة تطةوير منصةات الةتعلم بمةا يتئةم إمكانيةات توجيه أنأار المصةممين إلةى أهمية .4

وتكييفهةةا تبعةةا لدرجةةة تلةةك ااعاقةةة ونوعهةةا و لةةك لضةةمان عةةدم مةةواجهتهم ألي  بصةةريا

 عوائق تقنية أثنا  ا ستخدام.
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،، الريةاض، تعلم فريد لجيرل جديرد -المؤتمر الدولي الثا ي للتعلم اإللكترو ي والتعليم ع  بعد

 .2011نوفمبر  29-26في الفترق من 
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