
 

 
  ةـوديـاململكة العربية السع

  وزارة التـعليــم العـايل 
  جامعـة املـلك سـعـود
  عمادة الدارســات العليا

       كليـة التـربـية 
  قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم

  
  
  

  
  

دراسة حتليلية لرسائل املاجستري و الدكتوراه يف جمال التعليم االلكتروين جبامعة امللك 
   هـ١٤٢٧ هـ إىل ١٤١٤لرياض خالل الفترة  سعود يف مدينة ا

  
قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف اآلداب بقسم الوسائل 

   جامعة امللك سعود  -  كلية التربية - التعليم اوتكنولوجي
  
  
  إعداد

   آل عثمان بن عبدالعزيزحممدبنت منال 
٤٢٧٢٢٠١٥٨  

  
  إشراف 

  مان املشيقح حممد سلي/ د .أ
  أستاذ تقنيات التعليم جبامعة امللك سعود 

  
  الفصل الدراسي الثاين 

  هـ١٤٣٠  - هـ ١٤٢٩
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  إهداء
  
  

  . من ساندتين وآزرتين يف دربي … إىل أمي احلنون 
  

  . من جعل مشواري العلمي ممكناً…إىل أبي الرحيم 
  

  
  . لريو مثرة جهدهمابعمرمهأهدي جهدي املتواضع هذا راجيه من ا اإلطالة 
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  شكر وتقدير
  

انطالقا من العرفان باجلميل، فإنه ليسرين وليثلج صدري أن أتقدم بالـشكر            
الـذي   واالمتنان إىل أستاذي، ومشريف األستاذ الدكتور حممد بن سليمان املشيقح         

ن مد يـد املـساعدة يل ويف        مدين من منابع علمه بالكثري، والذي ما تواىن يوما ع         
مجيع ااالت، ومحدا هللا بأن يسره يف دريب ويسر به أمري وعسى أن يطيل عمـره    

  .ليبقى نرباسا متأللئا يف نور العلم والعلماء
  

 األسـتاذ   املـوقرين  ةنقاشكما أتتقدم جبزيل الشكر إىل أساتذيت أعضاء جلنة امل             
على ما تكبدوه من عناء يف       صاحل الدباسي    و األستاذ الدكتور  ،الدكتور بدر الصاحل    

  .قراءة رساليت املتواضعة وإغنائها مبقترحام القيمة
  

 أخـويت   ومل ولن أنسى أن أتتقدم بفائق الشكر واالحترام والتقدير إىل أحبائي          
، وأسـيل عبـدالعزيز العقيـل     ، عبدالعزيز وعبداهللا وعبدالرمحن ومضاوي وسارة    

  بنت عبدالعزيز  األستاذة جواهر تورة نوال الرشيد و   الدكو، الدكتورة سوسن شليب  و
آل الشيخ ، اللذين ساندوين ووقفوا جبانيب يف مسرييت العلمية جزآهم اهللا عين كـل          

  .اخلري
  

ويف النهاية يسرين أن أتقدم جبزيل الشكر إىل كل من مد يل يد العـون يف                
  .   مسرييت العلمية
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  مستخلص الدراسة
  

 املاجستري و الدكتوراه يف جمال التعليم اإللكتروين جبامعة امللك سعود يف مدينة دراسة حتليلية لرسائل
   هـ١٤٢٧ إىل ١٤١٤الرياض خالل الفترة  

  
  منال حممد آل عثمان : إعداد الطالبة 

  األستاذ الدكتور حممد املشيقح :املشرف 
   هـ١٤٢٩/١٤٣٠للفصل الدراسي الثاين 
  

 ،التعليم االلكتروينالعديد من الرسائل وأطروحات الدكتوراه يف جمال مللك سعود جبامعة اكلية التربية   جازتأ     
قعه مل خيضع لتحليل علمي وإحصائي دقيق يبني وا         ولكن هذا التراث   ،مما شكل تراثاً مهماً يف جمال البحث العلمي       

ين بكلية التربية جبامعة امللك لكتروإل التعليم امبجالبلغ جمموع الرسائل املهتمة حيث ، وذلك يف حدود علم الباحثة  
ـ ١٤٢٧هـ حىت   ١٤١٤ خالل الفترة    سعود  يف مدلوالته بالنسبة الدراسةتكمن أمهية و،  رسالةاثنان ومخسون  ه

 يف تطـوير هـذه   دراسة، حيث يؤمل أن تساهم نتائج هذا الالتعليم اإللكتروينللجهود البحثية املستقبلية يف جمال   
لذكر أن هذا البحث ال يرمي إىل إصدار أحكام تتعلق مبستوى األحباث املدروسة أو              واجلدير با ، اجلهود وترشيدها 

حمتواها، وإمنا يرنو إىل رصد اجتاهات هذه البحوث من خالل خصائص حبثية مت اختيارهـا للتعـبري عـن هـذه         
تكونـت مـن    استمارة حتليل حمتوى و   ا  ومتثل أدا  ،منهج حتليل احملتوى  لذلك  واستخدمت الدراسة    االجتاهات،

انت أهم نتـائج    كو ، اليت عاجلتها الرسائل   واالجتاه العام لقضايا التعليم االلكتروين     ،ئل خصائص الرسا  مها جزئيني
الدراسة أن قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم هو أكثر األقسام األكادميية تناوالً لرسـائل املاجـستري يف التعلـيم            

 العليا  توأن طالب الدراسا   ، التربية واإلدارة التربوية   يريس ومن مث قسم   ه قسم املناهج وطرق التد    ياإللكتروين يل 
 التعليم اإللكتروين املرتكز على     ركزت على  رسائلكما أن ال   ،مبجال التعليم االلكتروين   هتماماًاأكثر من الطالبات    

للمعايري العاملية اخلاصـة    ومل تتطرق أي رسالة     ، التعليم اإللكتروين املرتكز على االنترنت    أكثر من   احلاسب اآليل   
 واهتمت أغلب الرسائل بالتعلم الذايت ومن مث التعلم املوجة بواسطة املعلـم ومل تتطـرق إىل                 ،بالتعليم اإللكتروين 

وكذلك تبنت الرسائل مفهوم النموذج املفـرد مث املـساعد مث           ، التعلم اجلماعي للمجموعات الصغرية أو الكبرية     
خريطة حبثية  بإجياد  وأوصت الدراسة   ، اقعية للتعليم اإللكتروين أكثر منها لالفتراضية     واهتمت بالبيئات الو  ، املدمج

، واقتصادياته، ومتويله، وإعداد معلميه،     فلسفتههي  اور  عشر حم  تتمحور حول    اإللكتروينتعليم  الألولويات حبوث   
 واستراتيجياته، وأسـسه النفـسية      وإدارته، وتقدير احتياجات املنتسبني إليه، والتقنيات املستخدمة فيه، وبراجمه،        

 . جتماعيةواال
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  فهرس احملتويات

  الصفحة  املوضوع 
  أ  .اإلهداء 

  ب  .شكر وتقدير 
  ج  .مستخلص الرسالة 

  هـ-د  فهرس احملتويات
  و  فهرس اجلداول

  ز  فهرس األشكال 
  ط  فهرس املالحق 

  الفصل األول
  ٢ .مقدمة الدراسة

  ٥ .مشكلة الدراسة 
  ٦ .راسة أسئلة الد

  ٧ .أهداف الدراسة 
  ٧ .أمهية الدراسة 

  ٧ .حدود الدراسة 
  ٨ .مصطلحات الدراسة 

  اإلطار النظري:الفصل الثاين 
  ١١ .املقدمة 
  ١٣ .لتعليم اإللكتروين التصميم التعليمي لمراحل 

  ١٩  .املعايري العاملية يف جمال التعليم اإللكتروين
  ٢٥ .ين التفاعل يف التعليم اإللكترو

  ٣٣ . مناذج التعليم اإللكتروين
  الدراسات  السابقة: الفصل الثالث 

  ٣٨   .لرسائل العلمية يف كلية التربيةدراسات تناولت توجهات وخصائص ا: احملور األول 
  ٤٥    .دراسات تناولت خصائص البحوث يف التعليم اإللكتروين: احملور الثاين  
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   و إجراءاامنهجية الدراسة: الفصل الرابع 
  ٦١  . و إجراءاتهدراسةمنهج ال

  ٦١  .جمتمع  الدراسة وعينتها 
  ٦٢ .دراسةأدوات ال

  ٦٥  .صدق األداة وثباا 
  ٦٦  .إجراءات الدراسة 

  ٦٧  .األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل نتائج الدراسة  
  الصفحة  املوضوع 

  النتائج و التوصيات: الفصل اخلامس 
  ٦٨  . النتائج

  ١٠٧ .التوصيات 
  ١١٠  .دراسات مقترحة 

  املراجع
  ١١١  .املراجع

  ملالحقا
  ١٢٠  .املالحق
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  اجلداولفهرس 
  الصفحة  املوضوع 

  ٦٢  .عينة الدراسة حسب أدوات التعليم اإللكتروين  
  ٦٥  .معامالت ثبات األداة

  ٦٩ . العمليةاتجاتوزيع الرسائل حسب الدر
  ٧٠ . الرسالة يل حسب جنس معدتوزيع الرسائ

  ٧١ .الفترات الزمنيةتوزيع الرسائل حسب 
  ٧٢ . ةاألكادمييقسام توزيع الرسائل حسب األ
  ٧٣ .حل الدراسية املستهدفةاتوزيع الرسائل حسب املر

  ٧٥ . املستهدفةاتتوزيع الرسائل حسب جنس الفئ
  ٧٦ .املستهدفةالفئات  اتتوزيع الرسائل حسب طبيعة عين

  ٧٧  .علميةهج الاناملتوزيع الرسائل حسب 
  ٧٩  .ستخدمة املاتدواألتوزيع الرسائل حسب 

  ٨١  .ستخدمة املتواداألتوزيع الرسائل حسب مصدر 
  ٨٢  .ئية اإلحصا األساليبتوزيع الرسائل حسب أنواع

  ٨٣  .توزيع الرسائل حسب أدوات اإلحصاء الوصفي
  ٨٤  .داليلتوزيع الرسائل حسب أدوات اإلحصاء االست

  ٨٦  .التصميم التعليميحل اتوزيع الرسائل حسب مر
  ٧٨  .العاملية توزيع الرسائل حسب املعايري 

  ٨٨  .توزيع الرسائل حسب طرق استخدام  التعليم اإللكتروين
  ٨٩  .لتعليم اإللكترويناذج استخدام اتوزيع الرسائل حسب من
  ٩٠  .لتعليم اإللكتروين أدوات اتوزيع الرسائل حسب 

  ٩١  . التعليم اإللكتروينوتتوزيع الرسائل حسب طرق اقتناء أدا
  ٩٢  .توزيع الرسائل حسب أدوات التعليم اإللكتروين املعتمد على احلاسب اآليل

  ٩٤  .م اإللكتروين املعتمد على اإلنترنتيوزيع الرسائل حسب أدوات التعلت
  ٩٥  .عتمد على اإلنترنتالتعليم اإللكتروين املأدوات وزيع الرسائل حسب أنواع ت

  ٩٦  .م اإللكتروين املعتمد على احلاسب اآليل واإلنترنتيتوزيع الرسائل حسب أدوات التعل
  ٩٧  .م اإللكتروين يلتعللبيئات التوزيع الرسائل حسب 

  ٩٨  .لتعلم اإللكتروينا الواقعية اتتوزيع الرسائل حسب البيئ
  ١٠٠  .لم اإللكتروينلتعا االفتراضية اتتوزيع الرسائل حسب البيئ
  ١٠٠  .لتعلم اإللكتروينااالفتراضية  والواقعية توزيع الرسائل حسب البيئة
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  فهرس األشكال
  الصفحة    املوضوع 

  ٦٩  . العلميةاتتوضح تكرارات الرسائل بناء على متغري الدرج
  ٧٠  .معدي الرسائلتكرارات الرسائل حسب جنس 

  ٧١ . الفترات الزمنيةتكرارات الرسائل حسب 
  ٧٢ . ةم األكادميياقستكرارات الرسائل حسب األ

  ٧٤ . الدراسية املستهدفةحلااملرتكرارات الرسائل حسب 
  ٧٥ . املستهدفةاتتكرارات الرسائل حسب جنس الفئ

  ٧٦ . املستهدفةات الفئ عيناتتكرارات الرسائل حسب طبيعة
  ٧٨ .العلميةهج اناملتكرارات الرسائل حسب 

  ٨٠ .األدوات املستخدمة سائل حسب تكرارات الر
  ٨١ .األدوات املستخدمةمصدر حسب تكرارات الرسائل 

  ٨٢ .تكرارات الرسائل حسب أنواع اإلحصاء املستخدمة 
  ٨٣ .تكرارات الرسائل حسب أدوات اإلحصاء الوصفي

  ٨٤ .تكرارات الرسائل حسب أدوات اإلحصاء االستداليل
  ٨٦ .صميم التعليميمراحل التتكرارات الرسائل حسب 
  ٨٧ .العامليةتكرارات الرسائل املعايري 

  ٨٨ .تكرارات الرسائل حسب طرق التعليم اإللكتروين
  ٨٩ . للتعليم اإللكتروينةذج املستخدمانمالتكرارات الرسائل حسب 

  ٩٠  . التعليم اإللكتروينأدواتتكرارات الرسائل بناء على 
  ٩١ . التعليم اإللكتروينوتدا اقتناء أقتكرارات الرسائل حسب طر

  ٩٣ .تكرارات الرسائل حسب أدوات التعليم اإللكتروين املعتمد على احلاسب اآليل
  ٩٤ .م اإللكتروين املعتمد على اإلنترنتيتكرارات الرسائل حسب أدوات التعل

  ٩٥ .تالتعليم اإللكتروين املعتمد على اإلنترنأدوات تكرارات الرسائل حسب أنواع 
  ٩٦ .رات الرسائل حسب أنواع التعليم اإللكتروين املعتمد على احلاسب اآليل واإلنترنتتكرا

  ٩٧ .تكرارات الرسائل حسب بيئات التعلم اإللكتروين اليت تقوم عليها
  ٩٩  .تكرارات الرسائل حسب البيئة الواقعية للتعلم اإللكتروين اليت تقوم عليها

  ١٠٠  .ية للتعلم اإللكتروين اليت تقوم عليهاتكرارات الرسائل حسب البيئة االفتراض
  ١٠١  .تكرارات الرسائل حسب البيئة الواقعية واالفتراضية للتعلم اإللكتروين اليت تقوم عليها
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  املالحقفهرس 
  الصفحة  املوضوع 

  ١٢١   استمارة حتليل احملتوى  
  ١٢٩  بيان بالرسائل اليت مشلها حتليل احملتوى 

  ١٣٤ مني الستمارة التحليل  قائمة بأمساء احملك
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  ولالفصل األ

  مدخل الدراسة 

  

 .مقدمة الدراسة •

 .مشكلة الدراسة  •

 .أسئلة الدراسة  •

 .أهداف الدراسة  •

 .أمهية الدراسة  •

 .حدود الدراسة  •

 .مصطلحات الدراسة  •
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  الفصل األول

  :املقدمة 

 الوسيلة اليت نكتشف من خالهلـا       هير احلياة البشرية ألن      يعد البحث العلمي ضرورة أساسية لتطو        

الثروات الطبيعة والبشرية ونستدل من نتائجه سبل استثمارها وتطويرها سواء كانـت اقتـصادية أو               

لذلك حيظى البحث العلمي برعاية اتمع لكي حيقق لـه عـدد مـن              ، تعليمية أو اجتماعية أو مجالية    

ويقع دعم البحـث العلمـي   . يشبع طموحاته املادية والتعليمية والثقافيةاحتياجاته األساسية والفرعية و   

وتشجيعه على عاتق مؤسسات التعليم العايل وخاصة اجلامعات ألا تتحمل العبء األكرب يف تطـوير               

وارتبط البحث العلمي باجلامعات أكثـر مـن   . رأس املال الفكري واحلفاظ على ثقافة األمة وجتديدها     

، وهلما أن اجلامعة توفر املوارد املادية والبشرية للقيام باألحباث املرتبطة حباجات التنميـة            غريها لسببني أ  

، وثانيهما أن اجلامعات تعد املؤسسات الوحيدة اليت ميكن عن طريقها القيام بالبحوث بصورة انضباطية      

  ).م١٩٨٨، بوبطانة (وتقدم نتائجها إىل قطاعات اتمع املختلفة 

 يف تطوير العملية التعليمية     ة وفاعل ة هام ة والعملي باعتبارمها وسيل   لعلمي يتضمن النظري       والبحث ا 

طر نظرية جديدة   أووضع  ، ة والعام ةيف معاجلة قضايا اتمع بقطاعاته اخلاص     و ،هاونشر ويف بناء املعرفة  

اتمـع احلاليـة    وحتديد احتياجات   ،  باملبادئ والقوانني والتعميمات يف جماالت حقول املعرفة       ةمتمثل

واستثمار املوارد الطبيعية والبشرية وتسخريها     ، ورفد اتمع بطاقات بشرية مؤهلة ومدربة     ، واملستقبلية

   . )م٢٠٠٨ ،الزبيدي ( للبلد  املدى وبعيدة ةوضع اخلطط اإلستراتيجية  قريبو، خلدمة اتمع التنموية

و للحكم على واقع البحث العلمي يف أي بلـد،  يسة الرئ إحدى املؤشرات        وتعترب الرسائل اجلامعية  

 لإلسهام يف التنمية البشرية، وانفصاهلا عن مشكالت اتمع يقلل من دور اجلامعات       رئيسالصدر  هي امل 

تقدم العلم ألا   يف  رسائل املاجستري والدكتوراه     همتساحيث  يف خدمة اتمع وحل مشكالت التنمية،       
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 يسهم يف التراكم املعريف العلمي لإلنسانية، كما أا         إمنا إنتاج علمي راق   و ، حبثية فحسب  اًليست متارين 

، ألن الباحث يبدأ من حيث انتهى غريه      بتكارواال اإلبداعة لباحثني قادمني يرجى منهم      تعد بداية حقيقي  

ك يرجى منه أن يكون قد وعى الكثري من الفجوات املعرفية يف أعمال من سبقوه، لـذل              و، من الباحثني 

حرصت العديد من الدول واتمعات على يئة خمتلف السبل واإلمكانات اليت تتيح هلذه الرسائل التميز       

  .) ١٩٨٤مرسي،  ( واإلبداع، كما حرصت على تقومي مسريا كل حني

ن  يتساءلو إال أن املراجعني هلا   ، جمال التعليم اإللكتروين   العلمية يف    للبحوثوبالرغم من العدد الكثري         

حيث  Moore,1985)( وهذا ما أيده مور ، مقبولة عموماًاإللكتروينإذا كانت كمية األحباث يف التعليم   

وضح أن معظم األحباث املنشورة هي وصفية وليست قابلة للتعميم، أي أا مبنية نسبياً على النظريـة،             

تتمثل يف إضـاعة الوقـت       ذلك وخطورة   ،وأن الباحثني مل يأخذوا وقتاًً للرجوع إىل األحباث السابقة        

ـ رغم ذلك    و ،إذا كانت األحباث اجلديدة ال تقوم على ما مت إجنازه يف السابق            واملال   واجلهد  تالحظ

 اإللكتـروين أن الدراسات اليت نشرت يف الدوريات الرئيسة اخلاصة بـالتعليم   )(Bates, 1993باتس 

  .حث ـــالبم درجة عالية من جودة ١٩٨٨والتعليم عن بعد  أظهرت منذ عام 

  : مشكلة الدراسة

ـ        يف   جبامعة امللك سعود   كلية التربية    أسهمت    التعليم جمال رسائل املاجستري والـدكتوراه املهتمـة ب

 ولكن هذا التراث مل يتم مسحه بصورة دقيقة، كما    ،مما شكل تراثاً يف جمال البحث العلمي      ، اإللكتروين

حيث  – الباحثة وذلك يف حدود علم     – يبني واقعه    مل خيضع هذا التراث لتحليل علمي وإحصائي دقيق       

جمـال التعلـيم    إىل اختيـار   يف كلية التربية جبامعة امللك سعود الدراسات العليااجته العديد من طالب  

وظل هذا العدد يرتفع بازدياد اهتمام       ،لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراه     لرسائلهم   اًوضوعاإللكتروين م 

آخر إحصائية توصلت هلا الباحثة     وحسب  ، ات العليا مبجال التعليم اإللكتروين    طالب يف برامج الدراس   
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 يف مجيع أحناء    اإللكتروين بلغ جمموع الرسائل املهتمة يف التعليم        حيث)هـ١٤٢٣ (دراسة اخلليوي هي  

  . لتعليم عن بعد فبلغ عشر رسائل أما ا،رسائل مثايناململكة العربية السعودية 

 باملكتبـات العامـة ومكتبـات        اإللكترونية خالل حبثها يف قواعد البيانات     ن م الحظت الباحثة  كما  

أن جامعـة امللـك سـعود    : اأوهل، أموراً عــدة  واليت تبني هلا  ،جامعات اململكة العربية السعودية 

 ال توجد دراسة سـابقة تناولـت      : واألمر الثاين  ،بالرياض هي أكثر اجلامعات إنتاجاً ملوضوع الدراسة      

دف إىل  جامعة امللك سعود يف اإللكتروينحبوث الرسائل واألطروحات اجلامعية يف جمال التعليم  حتليل  

 اإللكتروين أن األحباث اليت جترى يف التعليمكما لوحظ . ومعرفة القضايا اليت تعاجلها  تلك الرسائل  حصر

 الذي ميكن أن رسائل ال عناوين تكرار يف بعض:األمر الثالث، هي حبوث تناولت جوانب معينة يف اال      

  عدم وجود نظام حصر شامل أو توثيق علمي دقيق للرسائل يف جامعة امللك سعود               ايكون أحد أسبا 

  .خاصة وجامعات اململكة العربية السعودية بصفة عامة 

 الباحثة أثناء دراستها تزايد طالب وطالبات الدراسات العليا املهتمني يف تناول جمال ت     كما استشعر

وحريم يف تناول أي جانب مـن       ، التعليم اإللكتروين يف كليات وأقسام جامعة امللك سعود املختلفة        

توقعت الباحثة أمهية القيام بدراسـة علميـة ملعرفـة          ، لذا، قضاياه لنيل درجة املاجستري أو الدكتورة     

جمال كتابة الرسائل   وحتديداً يف   ، خصائص تلك الرسائل مسامهة منها يف تطوير برامج الدراسات العليا         

لتساهم يف حتقيق األهداف املأمولة منها وتوجيه وترشـيد طـالب     ، العلمية يف جمال التعليم اإللكتروين    

 وبنـاءً  .وطالبات يف الدراسات العليا يف اختيار القضايا األكثر جدة وأمهية وجتنب تكرار املوضوعات            

 اإللكتـروين دكتوراه يف جمال التعليم     الجستري و تتمثل مشكلة الدراسة يف حتليل رسائل املا      على ما تقدم    

ـ  ٤١٤امعة امللك سعود بالرياض خالل الفترة من        جب ها وأقسام  كلية التربية  اازة من   ١٤٢٧ إىل   ـ ه

   .هـ
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  :أسئلة الدراسة 

  : الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةتحاول

  كليـه التربيـة     اازة من  لكترويناإلالدكتوراه يف جمال التعليم      املاجستري و  ما خصائص رسائل  : ١ س

ـ ١٤١٤جامعة امللك سعود خالل الفترة من        ـ ١٤٢٧ إىل    ه  تلإلجابة عن هذا السؤال حاول    و،  ه

  :   التالية الفرعية عن األسئلةةالدراسة اإلجاب

  ما الدرجات العلمية اليت منحتها الرسائل  ؟ : ١-١س 

   ؟ئل الرسايما جنس معد: ٢-١س 

  ؟ا ئلرساال مناقشة ات الزمنية اليت متتالفترما  : ٣-١س 

   ؟ئل الرساتالذي أجازاألكادميية م اقساألما  : ٤-١س 

   ؟يف الرسائلحل الدراسية املستهدفة اما املر : ٥-١س 

   ؟ئات املستهدفة يف الرسائل وطبيعتها الف جنسما : ٦-١س 

  ؟املناهج العلمية املستخدمة يف الرسائل ما : ٧ -١س 

  ؟نوع األدوات املستخدمة ومصدرها يف الرسائل  ما : ٨-١س 

  ؟األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الرسائل إمجاالً وتفصيالً ما : ٩-١س 

 لإلجابة عن   و؟التعليم اإللكتروين   رسائل يف جمال    ال ما االجتاه العام للقضايا البحثية اليت تناولتها        : ٢س

  :   التالية الفرعيةلة عن األسئذا السؤال حاولت الدراسة اإلجابةه

  ؟ يف جمال التعليم اإللكتروين ئل الرساتبنتها اليت  التصميم التعليميحلا مرما: ١-٢س

  ؟ يف جمال التعليم اإللكتروينئل الرساتبنتهامعايري العاملية اليت  ما:٢-٢س

 ؟ ئل الرساتبنتها التعليم اإللكتروين اليت قرطما :٣-٢س
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 ؟ الرسائلتبنتهاالتعليم اإللكتروين اليت  يف ةاملستخدمذج امن ما: ٤-٢س

   وتفصيالً؟إمجاالًئل  الرساتبنتهابيئات التعلم اإللكتروين اليت  ما: ٦-٢س

   وتفصيالً ؟إمجاالًئل  الرساتبنتهادوات التعليم اإللكتروين اليت أ  ما: ٥-٢س

  : أهداف الدراسة 

  : الدراسة حتقيق األهداف التالية ت     حاول

 كلية التربية اازة من اإللكتروين التعليم كتوراه يف جمالرسائل املاجستري والد حتديد خصائص .١

 .  هـ١٤٢٧ هـ إىل ١٤١٤امعة امللك سعود بالرياض خالل الفترة من عام جب هاأقسامو

 .اإللكتروين  للقضايا البحثية اليت تناولتها الرسائل يف جمال التعليم حتديد االجتاه العام .٢

  : أمهية الدراسة 

  :  أمهية هذه الدراسة يف التايل تظهر      

وتوجيههـا ملعاجلـة القـضايا       ،دراسةترشيد اجلهود البحثية اخلاصة بالرسائل العلمية يف جمال ال         .١

هتمام ا معرفة أوجه وذلك لتجنب دراسة أو معاجلة موضوعات متكررة من خالل          واملشكالت امللحة ،  

االت واملوضوعات اليت حتتاج إىل دراسة ومعاجلة مـن قبـل           وبالتايل توضيح ا  ،الباحثني والدارسني   

 .طالب الدراسات العليا

للفترة الزمنية   اإللكتروين   التعليم   تيسري احلصول على الرسائل العلمية يف جمال       ل توفري قاعدة معرفية    .٢

  . منها سواء من قبل املهتمني أو الباحثني ستفادةاالاليت تعاجلها الدراسة، وتعميم 

 اإللكتـروين التعليم   يف جمال     والدكتوراه جود دراسة سابقة تناولت حتليل رسائل املاجستري      عدم و  .٣

 على البحث املكثف عن هذه الرسـائل يف         ناًءبينة الرياض، لذلك تعتقد الباحثة      دجامعة امللك سعود مب   

 . جامعة امللك سعود يفمصادر خمتلفة، بأن هذه الدراسة هي األوىل من نوعها 
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  : سة حدود الدرا

 اإللكتروينالتعليم   يف جمال     والدكتوراه اقتصرت الدراسة على حتليل حمتوى أحباث رسائل املاجستري        .١

ـ ١٤١٤خالل الفترة مـن     امعة امللك سعود مبدينة الرياض      كلية التربية وأقسامها جب   يف  اازة   إىل  هـ

  . هـ ١٤٢٧

اليت متثل مشكلة البحث فيها أحد      والدكتوراهاقتصرت الدراسة على حتليل حمتوى رسائل املاجستري         .٢

  .  الدراسةكما عرفت يف اجلزء اخلاص مبصطلحات اإللكتروينالتعليم مكونات 

على دراسـة خـصائص      هذه الدراسة    قتصرتاتبنت هذه الدراسة طريقة التحليل احملتوى حيث         .٣

ل الفترة من   عود خال رسائل املاجستري والدكتوراه يف جمال التعليم اإللكتروين اازة من جامعة امللك س           

ـ ١٤٢٧ هـ إىل    ١٤١٤ واالجتاه العام للقضايا البحثية اليت تناولتها الرسائل ، )لسؤال األول   اأنظر   ( ه

 .)لسؤال الثاين اأنظر ( يف جمال التعليم اإللكتروين

اقتصرت الدراسة على الرسائل املتوفرة يف مكتبة األمري سلمان بن عبدالعزيز ومكتبـة الدارسـات      .٤

ومل تستطع الباحثة الرجوع ملكتبة امللك فهـد    ، ومكتبة مركز الدراسات اجلامعية بعليشة    ، ا بعليشة العلي

 .الوطنية إلغالقها إلعمال الصيانة أثناء فتره التحليل 

  : مصطلحات الدراسة 

  هو التعليم باستخدام املعلومـات الرقميـة       :" E–Learning" اإللكتروين   تعليملالتعريف اإلجرائي ل  

  .    سواء يف الفصل الدراسي أو عن بعدلكترونية بأدايت احلاسب اآليل واإلنترنتاإل

هي أي رسالة قـدمت ضـمن       : اإللكتروين  التعليم   املاجستري يف جمال     ةلرسالالتعريف اإلجرائي     

الـيت  اإللكتـروين  التعليم  حتت مفهوم  أو جزئياًمتطلبات احلصول على شهادة املاجستري وتندرج كلياً      

  . هـ ١٤٢٧ إىل هـ ١٤١٤ة الل الفترامعة امللك سعود مبدينة الرياض خ من كلية التربية جبزتأجي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 قدمت ضـمن  أطروحةهي أي   : اإللكتروين   التعليم    يف جمال  دكتوراه ال ةألطروحالتعريف اإلجرائي   

 الـيت   اإللكتروينالتعليم   حتت مفهوم     أو جزئياً   وتندرج كلياً  دكتوراهمتطلبات احلصول على شهادة ال    

   .هـ١٤٢٧ إىل ـ ه١٤١٤خالل الفترة بـمدينة الرياض  امعة امللك سعودكلية التربية جبأجيزت من 

 املاجستري ةرسالحمتوى هو حتليل  :اإللكتروين يف جمال التعليم ةلارستحليل حمتوى لالتعريف اإلجرائي 

كلية التربية اليت أجيزت من  اإللكتروينتندرج كليا أو جزئيا حتت مفهوم التعليم اليت   الدكتوراهو

خصائص   للوصول إىل هـ١٤٢٧ إىل  هـ١٤١٤رياض خالل الفترة امعة امللك سعود بـمدينة الجب

.تلك الرسائل و معرفة القضايا اليت تعاجلها   

 تتمتع ا الرسالةهي اخلصوصية اليت : اإللكتروينالتعليم   يف جمال    سالةالرصائص  خلالتعريف اإلجرائي   

األدوات و،  العلمي هاومنهج، األساليب اإلحصائية و ،جنس الفئة املستهدفة  و باملرحلة الدراسية    املتعلقةو

  . ودرجتها العلمية ،ها والقسم الذي أجاز،هاجنس معدو، هائومصدر بنا

هي القضايا البحثيـة الـيت      :  يف جمال التعليم اإللكتروين    ايا البحثية للرسالة  التعريف اإلجرائي للقض  

دوات الـتعلم   أوبيئات  و منوذجوطريقة   و  العاملية املعايري التصميم التعليمي و   مرحلة من   سالةتناولتها الر 

  .اإللكتروين 

سلسلة مـن اخلطـوات       :يف جمال التعليم اإللكتروين    التعريف اإلجرائي ملراحل التصميم التعليمي    

احل وهـي التحليـل     ، واملشتملة على عدة مر     اإللكتروين   التعليم نشاطاتالنظامية لتخطيط أحداث و   

  . والتقومي والتنفيذوالتصميم والتطوير

 الـيت   البيئـة الواقعيـة    و أ البيئة االفتراضية تتكون من    : التعليم اإللكتروين  لبيئاتالتعريف اإلجرائي   

  .التفاعل معها متكن املستخدم منو،  اآليل أو االنترنت احلاسبتستخدم 
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 اآليل أو    احلاسب  اليت تستخدم    تتكون من األدوات    : التعليم اإللكتروين  اإلجرائي ألدوات التعريف  

  .التفاعل معها متكن املستخدم منو، االنترنت
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  ثاينالفصل ال

  اإلطار النظري

   

 .  املقدمة  •

 .لتعليم اإللكتروين  التصميم التعليمي ل  مراحل •

 .التحليل  -

 .التصميم  -

  .التطوير  -

 .التنفيذ  -

  .التقومي  -

  . يف جمال التعليم اإللكتروينيري العامليةاملعا    •

 .التعليم اإللكتروينالتفاعل يف   •

 . التعليم اإللكتروين مناذج  •
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  الفصل الثاين

  :مقدمة 

ملية التدريسية والبحث العلمـي و      من خالل الع  اتمع املعريف   لفعال مفهوم   التعليم اجلامعي ا       يتبىن  

وتطبق  اليت تقلص الوقت وجتدد املعلومات     احلديثةالتقنية  األدوات  ستخدم األساليب و  وي، خدمة اتمع 

منها جديدة   تتبىن مفاهيم     اجلامعات وأصبحت، صاحل اتمع وتسخرها ل  املبادئ والنظريات واملعلومات  

أمنـاط  رت تبعاً لذلك ظه، ووجمتمع مابعد الصناعة   ) T.Q.M (اإدارو) Quality( اجلودة و املعلوماتية

التعليم و اإلنترنت،د ب نالتعليم املس و ،التعليم املسند باحلاسوب  و اإللكتروين،عليم منها التعليم    جديدة للت 

والتعليم مدى احلياة، والتعليم التعاوين، والتعليم املبىن على التساؤل، هذه املصطلحات            ،متعدد الوسائط 

الطالب، ومتنحه الـسلطة لكـي   تبىن كلها تقريباً على أفكار وانطباعات عامة عن التعليم املرتكز على        

   ) .م٢٠٠٥اهلادي،(يتعلم 

 نشر  تصالواال املعلوماتتقنية   استندت إىل    حيث، خري مثال على ذلك   أمريكا وأوربا        وتعترب جتربة   

 وتطوير العملية التعليمية اجلامعيـة      بتكارواالاإلبداع  العلمية وخدمة اتمع من أجل      التعليم والبحوث   

ـ     ل ،ي والطالب اجلامعي واإلدارة اجلامعية     اجلامع األستاذو  قنـوات   تتوليد األفكار وبناء املعرفة وفتح

 العقليـة   الناحية هم من  وتطور منسوبيهاتنمية املهارات والقدرات الالزمة اليت حيتاجها       لجديدة للتعليم   

  . )م٢٠٠٨،الزبيدي( واملعرفيةواجلسمية والوجدانية 

ـ   خدمات شبكة اإلنترنت  ستفادة من   الزدياد قدرة األفراد على ا    اومع         اإللكتـروين م  ي أصبح التعل

ـ   تعدد مصطلحات التعليم اإللكتروين   ، وعلى الرغم من     اإلنترنت وعلى حنو متزايد ب    مرتبطاً م ي مثل التعل
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 اإللكتـروين م ين التعلإ، فنترنتاملسند إىل اإلالتعليم و) online learning( املباشر اإللكتروينعلى اخلط 

 من املواد    واسعاً  بأنه مصطلح واسع يشمل نطاقاً     يعرفوألكثر فهماً،    وا طلح األوسع انتشاراً  يظل املص 

 ويتضمن  ،اإلنترنتأو  ) LAN(التعليمية اليت ميكن تقدميها يف أقراص مدجمة أو من خالل الشبكة احمللية             

لكتـروين،  اإلاء نظم دعـم األد و، )web(التدريب املبين على احلاسوب، والتدريب املبين على الشبكة         

ـ الدروس اخلـصوصية  و، )online learning(م الشبكي املباشر يالتعلوم عن بعد، يالتعلو ة اإللكتروني

2004) ، (Kurtus.  

 املعـريف  نفجـار الاساعد يف حل مشكلة ت  اليت احلديثةالتعليم من أساليب التعليم اإللكتروين ويعد       

 قاعـات   زدحـام ا كما يساعد يف حل مـشكلة        ،)م ٢٠٠٧،  بسيوين(والطلب املتزايد على التعليم     

 القبول يف التعليم، و تدريب وتعلـيم     يساهم يف زيادة  ستخدم بطريقة التعليم عن بعد، و     ااحملاضرات إذا   

العاملني وتأهيلهم دون ترك أعماهلم وتعليم ربات البيوت مما يسهم يف رفع نسبة املتعلمني والقضاء على        

قلل ـرية وي ــ إىل درجة كب   التعليمية  لـعا يزيد من ف   اإللكتروينم  يفالتعل ،)م٢٠٠٢املبرييك،(األمية  

ويتيح عمـل   ، Guckel&Ziemer ،2002(لفة التدريب   ـلل تك ــدريب ويق ـمن الوقت الالزم للت   

ني، ويـوفر   ــ املتعلم حتياجاتامقابالت ومناقشات حية على الشبكة، ويوفر معلومات تنسجم مع          

  ). Al-Karam & Al-Ail،2001(فاعلية ــت وتطبيقات عملية ارينـومت برامج احملاكاة

 املتعلمني الفردية حبيث يـتعلم األفـراد        حتياجاتا قدرة على تلبية     اإللكتروينم  يومن فوائد التعل        

والوصول إىل املعلومات يف الوقت املناسـب       ،  باملعلومات حتفاظالاوحتسني   حسب سرعتهم الذاتية،  

 وحتسني التعاون ،وتوحيد احملتوى واملعلومات جلميع املستخدمني، ت يف الشبكةوسرعة حتديث املعلوما،

 خطـأ مـا     رتكابـه اوالتفاعلية بني الطالب، ويقلل من شعور الطالب باإلحراج أمام زمالئه عنـد             

)Codone, 2001.(  
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 رنـت  اإلنتعلى شبكة   خصائص التعليم اإللكتروين املعتمد     حتاد األمريكي للتعليم عن بعد      إلوحدد ا 

 )Transmission Model(يدعم عملية تكوين املعىن، وينتقل من منوذج نقل املعرفة : يف عشرة نقاط هي

تصاال تبادلياً، ويدعم حتكـم     ا، ويوفر   )Learner-Centered( املوجه بوساطة املتعلم     التعليمإىل منوذج   

ويـشجع  ، هارات التفكري العلياعتمد على ميالطالب بالنظام، ويشجع املشاركة النشطة وبناء املعرفة، و      

، ويركـز   لتشاركي والتعاوين، ويوفر مستويات متعددة من التفاعل      التعليم النشط، ويوفر فرص التعلم ا     

  .)ADEC,2003(على حل مشكالت من واقع املتعلمني 

 Academic Senate for) ، ناقش الس األكادميي لكليات اتمع يف كاليفورنيا ويف السياق نفسه

California Community Colleges,2002) اجليدة يف التعليم سواء وجهاً لوجـه أو  النماذج  خصائص

تصال الفعال بني الطالب واملدرس، ويوفر      الأكدت على أن التطبيق اجليد يشجع ا      واملعتمد على التقنية،    

اجعة فورية، ويشدد  النشط، ويوفر تغذية رالتعليم التعاوين بني الطالب، ويستخدم أساليب التعليمفرص 

 بكفاءة، ويضع توقعات عالية للنجاح، وحيترم املواهب املتنوعـة وأسـاليب     التعليمستثمار وقت   اعلى  

  .  املوجه ذاتياً، ويوفر خدمات شاملة للطالبالتعليم املختلفة، ويستخدم األدوات املناسبة، ويدعم التعليم

 .لتعليم اإللكتروين مراحل التصميم التعليمي ل

ختطيط وتنفيذ بيئات ونظـم  " مبعناه الواسع هو )Instructional Design(إن جمال تصميم التعليم      

يقترح البحث النموذج العام ألسلوب النظم يف تصميم التعلـيم          و، من أجل حتسني األداء   التعلم  تيسر  

 تشري إىل عمليـات     ، اليت )ADDIE(املعروف مبراحله اخلمس اليت غالباً ما يرمز هلا باحلروف الالتينية           

ــل  ــصميم )Analysis(التحليـ ــوير )Design(، والتـ ــذ )Development(، والتطـ ، والتنفيـ

)Implementation( والتقومي ،)Evaluation"() p. 4 ، 2002، Wang(.  
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يف البيئة اجلامعية  اإللكتروينم ينظام التعلل مكونات ومراحل اإلطار العملي )م٢٠٠٨(     ويرى الصاحل 

  :ميكن تعميمها على مجيع مراحل التعليم العايل والعام كالتايلواليت ، 

  ):Analysis( التحليلمرحلة 

 مرحلة تقـدير احلاجـات      وتسمى ، تشكيل جلنة التخطيط االستراتيجي    بعدتبدأ عملية التخطيط         

)Needs Assessment(،         ـ حلـة  اً للقـرارات يف املر     وهي مرحلة بالغة األمهية ألن خمرجاا متثل أساس

  :التاليةالرئيسة شمل املهام وت،التالية

 التعلـيم مجع البيانات حول احلالة الراهنة ملتطلبات دمـج نظـام           ومتثل  :  حتليل احلالة الراهنة للبيئة    -

احلالة الراهنة للخطط واإلدارة والسياسات والبنية التقنية واملصادر التعليمية واملـصادر           من   اإللكتروين

  . يف البيئة الثقافية فيما يتعلق بالنظام اجلديدجتاهاتالواات الدعم ومنظومة القيم البشرية واحملتوى وخدم

 باملتغريات اخلارجية، لذا، من املهم معرفة       التعليم اإللكتروين  يتأثر   : حتليل احلالة الراهنة للبيئة اخلارجية     -

 لـى مـستقبل اجلامعـة     ية، ع  والسياسية والتقن  قتصاديةالوا والسكانية   جتماعيةالاأمهية وتأثري العوامل    

  .هاديد الفرص والصعوبات اليت تواجه، دف حتاإللكتروينم  يوتطورها خصوصاً فيما يتعلق بنظام التعل     

 عندما يطبق نظام    املؤسسةوصف تفصيلي ملا ينبغي أن تكون عليه        ويقصد به   :  وصف احلالة املرغوبة   -

 ةإلستراتيجي ا طةووضع اخل ،  والرؤية والرسالة  السياسات ويتم ذلك من خالل حتديد       اإللكتروينم  يالتعل

 ونظم التوصـيل    ، والتطبيقات املتميزة  ،املصادر التقنية حتديد  ومصادر دعم هيئة التدريس والطالب، و     

  .(Cavanaugh, 2002)  والربنامج واالعتماديةالتعليموتقومي ، حتليل النتائجوطرق 

 )Readiness E-Learning(اإللكتروينم يـهزية للتعليتم حتديد مستوى اجلاحيث :حتديد مستوى اجلاهزية-

 التعلـيم  ملتطلبـات دمـج   )What is ?( بني احلالة الراهنة )Gap Analysis(من خالل حتليل الفجوة 
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 لتلك املتطلبات وأسباب كـل فجـوة،   )be? What Should ( واحلالة املرغوبةاملؤسسة يف اإللكتروين

 .  وتلك اليت تساعد على إغالقها،فجوةوحتديد العوامل اليت تعيق إغالق ال

 عملية منظمة لتقرير األهداف أو مستويات األداء هو )تقدير احلاجات(إن التحليل باختصار،      

، وحتديد الفجوات بينها وبني احلالة الراهنة هلذه املتطلبات، مث تقرير اإللكتروين التعليمملتطلبات نظام 

  .ملقابلتها) يف مرحلة الحقة(ألكثر أمهية بغرض تصميم احللول ا) احلاجات(األولويات، أي حتديد 

  :)Design( التصميممرحلة 

يف هذه املرحلة يتم حتويل و ، للمراحل الالحقة)Road Map(متثل مرحلة التصميم خريطة الطريق      

، وخطة )Strategic Plan( استراتيجيهإىل خطة ) احلاجات والرؤية والرسالة(خمرجات مرحلة التحليل 

 مكونات التقنية والتعليمية لنظام لل)Design Document  (، ووثيقة تصميم)Action Plan(عمل 

  :تشمل املهام الرئيسة يف مرحلة التصميم ما يأيتو، اإللكتروينم يالتعل

 الشاملة للجامعة،   اإلستراتيجيةينبغي أن تكون هذه اخلطة جزًء من اخلطة         : ستراتيجيةاإل إعداد اخلطة    -

األهـداف والـربامج    :  وتشمل هذه اخلطة العديد من املكونات مثـل        ،تنسجم مع رؤيتها ورسالتها   و

واملناهج الدراسية، والدرجات العلمية، والسياسات اخلاصة بنظم القبول والتسجيل، وبـرامج الـدعم        

تنفيذ النظـام    املناسبة ل  ستراتيجيةاإل ختياراو ،املهين، واحلوافز والتعويض للمشاركني من هيئة التدريس      

واالعتمادية، ومعايري اجلودة، واإلرشاد األكادميي، والعبء التدريسي، وحقوق امللكية الفكرية، واخلطة       

التقنية للنظام، وخطة إدارة التغيري، وخدمات الدعم الفين والتعليمـي للطـالب وهيئـة التـدريس،                

 .اخل... لنظام وصيانتهوالسياسات اخلاصة بتطوير احملتوى وأساليبه، واإلدارة التقنية ل

 لتطوير خطة العمل الضرورية     ا أساس اإلستراتيجيةمتثل األهداف احملددة يف اخلطة      : إعداد خطة العمل   -

حتدد خطة العمل املهام واملسئوليات، والنشاطات واجلداول الزمنيـة اخلاصـة    و ،ستراتيجياتلتنفيذ اإل 
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، وتطوير معايري اجلودة، وخطـة إدارة التغـيري،         )تهاأو ترقي (بتحديد مواصفات البنية التقنية وتركيبها      

وعمليات تصميم احملتوى وتطويره، وإدارة عملييت التنفيذ والتقومي، وصيانة النظام مبا يـضمن تنفيـذ               

 . (Rosenberg, 2001) ستراتيجيات ومتابعة األهدافإلا

ميم املخطط األزرق للمكونـات  ميثل هذا اجلزء من مرحلة التص   :  حتديد املواصفات التقنية والتعليمية    -

  :التاليــة تــشمل املهــام  و ،اإللكتــروين التعلــيمالتقنيــة والتعليميــة يف نظــام   

  ).سـلوكي أو بنـائي أو مـزيج منـهما     ()Learning Paradigm( املناسب التعليم منوذج ختيارا• 

  ).أو مولـف اتصال تزامين أو غـري تـزامين    ()Delivery Method ( نظم التوصيل املناسبةختيارا• 

 LMS( Instructional Management(( الـتعلم حتديد مواصفات البنيـة التقنيـة، ونظـم إدارة    • 

Specification ( ونظم التوصيلالتعليمبناًء على منوذج .  

  ).شراء، أو تطوير من مصادر مفتوحة أو تطوير أصيل(ة اإللكتروني أسلوب توفري املقررات ختيارا• 

توى من مصادر مفتوحة أو تطوير أصيل ينبغي توظيف أسلوب فريق املقرر يف حالة تطوير احمل• 

)Course Team( سواء على مستوى اجلامعة )غري (أو على مستوى الكليات أو األقسام ) مركزي

، وتطبيق منوذج التصميم التعليمي املناسب إلجراء عمليات التحليل والتصميم والتطوير اخلاصة )مركزي

  .ةونياإللكترباملقررات 

  .تصميم برامج التدريب والتهيئة للطالب، وبرامج التطوير املهين هليئة التدريس• 

  ).Kirpatric ,1994(أو بناء أدوات التقومي التكويين واإلمجايل باستخدام منوذج التقومي املناسب ختيارا• 

م اخلاصة ، وخطة العمل، ووثيقة التصميستراتيجيةاإلتشمل خمرجات هذه املرحلة اخلطة      و

  .باملواصفات التقنية والتعليمية
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  :)Development (التطويرمرحلة 

تعليمي  إىل نظام اإللكتروينم ييف هذه املرحلة يتم حتويل املواصفات التقنية والتعليمية لنظام التعل    

  :ما يأيتطوير تشمل املهام الرئيسة يف مرحلة التو، ملموس

  .قنية للنظام تركيب أو ترقية أو دعم البنية الت-

  .ةاإللكتروني إنتاج حمتوى املقررات -

  .التعليم شراء أو تطوير نظام إدارة -

  . إنتاج برامج التدريب والتطوير املهين ملستخدمي النظام-

 وتقوميه تكوينياً، وإدخال التحسينات، وحل املشكالت بناًء على ، جتربة النظام على نطاق حمدود-

  .نتائج التقومي

  .اخلاصة بربنامج التوعية والنشر والتبين رقميةالطبوعة واملواد  إنتاج امل-

  .النظام للتطبيقه خمرجات هذه املرحلة هي جاهزيوتشمل ،رامج التدريب والتطوير املهين تنفيذ ب-

  :)Implementation (التنفيذمرحلة 

  :لتالية الرئيسة اهام امل النظام يف بيئته الفعلية، وتتضمن ستخداماهذه هي مرحلة      

األقسام، والكليات، : توفري الدعم الفين والتعليمي على مستويات عدة و مجع بيانات التقومي اإلمجايل-

  .واجلامعة

 نظريات أو مناذج النشر ستخداماب تنفيذ خطة إدارة التغيري اليت تشمل برامج التوعية والنشر والتبين -

 طبيق الفعلي للنظام، ومجع بيانات التقومي اإلمجايلخمرجات هذه املرحلة التوتتمثل ،والتبين املناسبة

  ).م٢٠٠٨،الصاحل(
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  :)Evaluation (التقوميمرحلة 

بعـد كـل      بصورة مبدئية   النظام جتريبخالل هذه املرحلة نوعيني من التقومي حبيث يتم          يتم        و

قة من التنقـيح  هو حل )Formative Evaluation( ويسمى التقومي التكويين مرحلة من مراحل اإلنتاج

 على جمموعات صـغرية يف البيئـة   يتم جتريب النظام حبيثيف كل مرحلة وبني املراحل ذاا،       والتعديل  

 أو سـرعة    ،لتأكد من عدم وجود أية مشكالت تتعلق بعملية التحميل أو التوقيت          لوالظروف احلقيقية   

 دائماً كمرحلة أخرية، إال أنه يف رغم أن التقومي يأيتالعرض، و أو التتابع وتسلسل     احملتوى، وزمن عرض 

  :التاليـة الرئيـسة   نفذ املهـام    ي فالتقومي التكويين يف هذه املرحلة       ،أسلوب النظم يطبق يف كل مرحلة     

  .الــيت مجعــت يف مرحلــة التنفيــذ   ) الكميــة والنوعيــة ( حتليــل البيانــات  -

 ذلـك أداء البنيـة التقنيـة،    ، وكفاءته مبا يف)تعلم الطالب( إعداد تقرير التقومي حول فاعلية النظام       -

طـالب وهيئـة   (، إضافة إىل مستوى رضا مستخدمي النظام      التعليم ونظم إدارة    ،ةاإللكترونيوالربامج  

 ، املناسبة لتحسني النظـام    )Intervention(، والتوصيات اخلاصة بالتدخالت     )التدريس وإداريو النظام  

 .اإلسـتراتيجية عايري اجلودة املعتمدة يف اخلطـة      وإبقائه يف املسار املرغوب لتحقيق األهداف يف ضوء م        

 إجراء التحسينات والتعديالت املناسبة اليت جاءت يف توصيات تقريـر        وخمرجات هذه املرحلة تتمثل يف    

  .)م ٢٠٠٨، الصاحل  (التقومي

 يف صـورا  اتنتهاء من اإلعـداد البعد افيتم  )Summative Evaluation(     أما التقومي اإلمجايل 

إال يف  ،دد من خالله مدى كفاءة وجدارة األداء وتتم عملية القبول بشكل ـائي              حيوالذي    ،هائيةالن

 حيث تعد عملية حتديد واختبار وسائل وأدوات القياس الدقيقـة           ،حال ثبوت ما خيالف ذلك فيما بعد      

   يف خمرجاتواملناسبة لفحص وتقومي العملية التعليمية ذات أمهية قصوى من حيث تأكيد نظام اجلودة
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 سواء كانت هذه األدوات والوسائل تستخدم يف قياس وحتديد مستوى هيئـة التـدريس أو                النظام 

 كما أنه يـتعني فحـص       ،االختبارات املتعلقة بتحديد أو متابعة مستوى الطالب خالل العام الدراسي         

            الغامـدي  (اومراجعة وسائل وأدوات القياس هذه للتأكد من درجة مصداقية نتائجها وعدم تذبـذ ،

  ).م ٢٠٠٧

  .اإللكترويناملعايري العاملية يف جمال التعليم 

    جتربنا حتديات القرن احلادي والعشرون على جتديد التعليم وحتديثه وجعله هدفاً ذا طابع استراتيجي،          

، واليت منـها  )Quality Of Education(وبذلك ظهرت العديد من املؤشرات اليت حتتم جودة التعليم 

سبيل املثال انضمام اململكة العربية السعودية ملنظمة التجارة العاملية اليت تفرض اتفاقياا عدداً مـن        على  

املعايري، واليت منها جودة وتطور املنتجات العاملية، ومحاية امللكية الفكرية املرتبطة باملؤلفـات األدبيـة               

فهـوم   مب عايري العاملية يف هذا اال مبتدئة     وستتطرق الباحثة للعديد من امل    . والفنية والفكرية واإلبداعية  

 اليت تتصل مبواصفات املنظمة الدولية للتوحيـد  )Total Quality Management (إدارة اجلودة الشاملة

وظهـر  ،  م١٩٨٧بدأت منذ عام  واليت ،)International Standards Organization (ISO)(القياسي

بوساطة مؤسسات رحبية،   يدار  م اإللكتروين كمنتج    ي التعل رهو ظ ومعم،  ٢٠٠٠ املنقح يف عام     إصدارها

رفع كفاءته وفاعليته دف تقدمي نتائج أفضل من منظـور    ل متزايدة   مطالباً بصوره جعل اتمع التربوي    

الغاية اليت تسعي إليها كل مـشروعات       يزو  آوميثل معيار   ، قتصادي ومتطلبات سوق العمل   الالتنافس ا 

  .)Salisbury,1996( األخرى لكترويناإل التعليمومبادرات 

معايري أساسية ) The Institute of IT Training,2005(كما طور معهد التدريب لتقنية املعلومات     

 واحملتوى، واإلحبار، وسهولة التعليمدعم املتعلم، وتصميم : للتعلم اإللكتروين مشلت حماور عدة من أمهها
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يف عام و ، ويندرج حتت كل فئة من احملاور جمموعة معايري ومقاييس،ستخدام واجلودة الفنية وغريهاالا

   American Society for Training)  (2005 ,ويردريب والتطم طورت اجلمعية األمريكية للت٢٠٠١

 )(ASTD شهادة اجتياز هلذه ت، وأصدراإلنترنت معايري لتقومي املقررات اإللكترونية غري املتزامنة على 

  . املقررات

 )The IMS Global Learning Consortium   اإلدارة التعليميةات الدويل ملواصفالتعلم جتمع ميثل     

IMS stands(الـيت  اإللكتـروين م ية بالتعل جمموعة من الشركات واجلامعات ومنظمات املعايري املهتم ،

 التعلـيم،  أمناط ه منذجيف احملتوى وإدارته إىل تبدأ من تأل   ومعايريحتاول بطريقة منظمة إنتاج مواصفات      

 وخيتص  اإللكتروين،م  يوقد أنشأ هذا التجمع جمموعات عمل خيتص كل منها بنشاط معني يرتبط بالتعل            

 خـرى األلمنظمـات  لعتمـاد  ال واإلنتـاج وا لتأليف ا معايريهذا التجمع بتطوير املواصفات مستبعداً    

 ) .م٢٠٠٨،اهلادي(

إحدى  (Advanced Distributed Learning Network (ADL))  املوزع املتقدمةالتعلممتثل شبكة      و

 املتسمة باجلودة العالية، وهلذه التعليمسهولة الوصول ملوارد دف إىل  ،مبادرات وزارة الدفاع األمريكية

ـ  علىت أ وقد أنش،واحلكومة وقطاع التعليم درة شركاء يف الصناعة   املبا  ى أساس أن زيادة القـدرة عل

ستخدام من خالل الستثمار، كما تكتسب إمكانية إعادة ا   اال منستخدام تقود إيل زيادة العائد      إعادة اال 

 وتتعاون هذه املبادرة    ،ياديةاحللتزام ب الم وا يإلنتاج مواد التعل   هات تشجع الكائنات التعليمية   تطوير توجي 

ـ ى مما أد،IEEE( ،) (IMS ،(AICC) (:مباشرة مع كل من منظمات املعايرة التالية طوير جمموعـة  ـ لت

ـ    ـ يف إطار الن   ات جتمع معاً  ـمواصف ـ  ـموذج املرجعـي لوح ـ  ىوـدات احملت ل للتـدرج   ـ القاب

(SCORM))  م ٢٠٠٧، بسيوين(.  
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 التعلـيم والتـدريب يف اتمـع        دة إىل مـشروع تـدعيم وصـول الوسـائل املتعـد              ويعترب  

 Promoting Multimedia Access to Education and Training in European Society(يبواألور

(PROMETEUS) (يب اليت تتبع مـذكرة تفـاهم عـن    وروحتاد األوبية لإلمول من املفوضية األور امل

 Memorandum of Understanding on the Access of (بـا و التعليم والتدريب يف أورالوصول إىل

Education and Training in Europe( ، ة ملواصفة اإلدارة التعليميةأهدافاًهلا  مبادرةمشا )IMS(  ،

 ثقافيـة اللغوية و القضايا  الهتمام كبري يف    اكما أن هلذه املبادرة     ،يب واسع النطاق  وإال أا ذات توجه أور    

  . )م٢٠٠٥ ،اهلادي(

 الـيت   (Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)) حمور دبلن ملا وراء البياناتسة      تم مؤس

بتطوير معايري ما وراء البيانات واملعاجم املفيدة اليت ميكـن          ،  املعلومات يهنيم مل ١٩٩٥يف عام   أنشأت  

ن معايري ما    وتشترط املبادرة أن تكو    ،فضلكتشاف املوارد األ  ااخلط دف   ى  تطبيقها للموارد املتاحة عل   

تسمح للـنظم املختلفـة اسـتخدام       ) Interoperability (وراء البيانات ممكنة التشغيل البيين املتداخل     

لبيانات، وال يهتم بإدارة  ويهتم حمور دبلن يف األساس مبعايري ما وراء ا،ية وكفاءةلعفا بهااملعلومات نفس 

 .ى األخراإللكتروين التعليم أو معايري اإللكتروين احملتوى

  ةاإللكتـرونـــيهربائية وــندسة الكـ ملعهد اهلتـقنية التعليمايري ــنة معــ جل     ودف

 IEEE Learning Technology Standards Committee (IEEE/LTSC))(   إىل مـساعدة املهـتمني 

الدوليـة   وترسل املعايري اليت تطورها هذه اللجنة للمنظمـة          اإللكتروين، التعليم ىر أدوات وحمتو  يطوبت

 وتتمثل املسامهة األهم هلذه اللجنـة يف إعـداد       ،حىت ميكن أخذها يف االعتبار    ) ISO(للتوحيد القياسي   

وتنفيـذها  ) Learning Objects Metadata (LOM)(الـتعلم مسودة معيار ما وراء بيانات وحـدات  

   . نضوجاًالتعليم  اليت تعترب كأهم معايري  )IMS(ملواصفة اإلدارة التعليمية 
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بية و بواسطة اللجنة األورأأنشالذي  )CEN/ISSS( املعلومات واالتصاالتتقنية جلنة معايري      كما أن 

تصاالت، وقد طور هذا املركز مرصد      املعلومات واال تقنية  كمرتكز ألنشطتها يف جمال      للتوحيد القياسي 

تـشجيع تطـوير   ل )Learning Technology Standards Observatory (LTSO)( تقنية التعليممعايري 

 ، باحلاجات الثقافية واللغوية املتعددة املنتشرة     با إحساساً و املنفذ عرب أور   اإللكتروينم  يوتقوية معايري التعل  

 بيةو وشبكة املدارس األور،)CEN/ISSS WS-LT(التعليم  قنياتخمترب تم ١٩٩٩وأنشأ هذا املركز عام 

European SchoolNet)(  ومشروع(CEDEFOP)،موعة تطوير املـصطلحات  اتطامن نش وتتضا 

، )IEEE(ة اإللكترونيعوملة املعايري اليت يصدرها معهد اهلندسة الكهربائية ووبية، واملالئمة لألسواق األور

 . )م٢٠٠٨،اهلادي(والقيام بالبحوث التعليمية يف جمال تطوير املعايري 

 اإللكتروين دف حتديـد وتـشجيع       ليمالتعم تأسس املركز األورويب للجودة يف       ٢٠٠٢ويف عام        

 من خـالل تـوفري      التعليملكتروين، وتوفري فرص تطبيق هذا النوع من         اإل التعليمالتطبيقات اجليدة يف    

 اإللكتروين يف بيئـات  التعليم لتقومي جودة ومنتجات وخدمات  ،التوجيهات والدعم واخلدمات املناسبة   

  التعلـيم احلـــقيقي  ما قامت مؤسسةكو ،)Like News Letter,2003 (تعلم تتغري بسرعة كبرية

1998)  Real Education,( ،من توفر بتحديد ستة جماالت أساسية لتقومي جودة املساقات االلكترونية

تصميم و، تفاعل املتعلمني عرب اخلطو، نظريات املتعلم حمور العملية التعليميةو، تفعيل املتعلمنيو، التفاعل

  . هلا اإلعدادوة تقنياالستخدام األمثل لل

ـ  مثانية عشر جماالً)  More&Pinhey (2006,     ووحدد مور وفين    مي جـودة املنـاهج   و رئيـساً لتق

 املواد التعليمية مـرات     ستخداما من عملية حتديد األهداف وصوالً إىل إمكانية إعادة          بتداءالكترونية  إلا

، االت يف حتديد املتطلبات السابقة    مثل هذه ا  عدة، ومت وضع هذه ااالت ضمن مقياس متدرج، وتت        

حتديد و، مي اليت تدعم عملية التعلالنشاطاتحتديد و، حتديد األهداف والنتائجو، قنيةحتديد املتطلبات التو
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، حتديد املادة التعليمية للمساق   و، اعدة يف عملية التفاعل والتواصل    تنويع األدوات املس  و، ميوالتقأساليب  

راجعة بـصورة مـستمرة وبوقـت    تزويد املتعلمني بتغذية و، م املتعلمني يلتعلالوسائل الداعمة   حتديد  و

 ،  خالل أداة املناقشة أو احملادثةتوقعات مشاركات املتعلمني منو، ناسبالعرض أو التمرير املو، مناسب

تـوفر  و، عرض حمتوى املـساق   و،  عن مدى تقدمهم يف التعليم الذايت      تزويد املتعلمني بدرجات تعرب   و

 األمثل للوسائط   ستخداماالو، عرض املساق بشكل جيد   و، على التنقل يف املساق بشكل منطقي      القدرة

إمكانيـة إعـادة   و، لكترونياً أو لتطوير املساقإمني حتديد وقت كساعات مكتبية للقاء املتعل  و، املتعددة

 .استخدام الربنامج

 لكترونية، وهـي إل جودة املناهج اتقوميثالثة و عشرين معياراً ل) م٢٠٠٥(يف حني حدد أبو هاشم       

كثافة التـدريبات و    و،  الذي يقدمه الربنامج   نغماسالادرجة  و، كثافة التفاعل بني املستخدم والربنامج    

دقة ووضوح اإلرشادات و، كيفية تقدمي املهاراتو، توفر عدد املهارات اليت يستهدفها الربنامجو، تنوعها

مدى ما يقدمه  و، رة املستخدم على التحرك داخل الربنامج     قدو، املقدمة للدارس يف كل درس و تدريب      

مـدى مشوليـة    و، تقدمي الربنامج تقرير عن أداء املـستخدم      و، الربنامج من تعزيز اإلجابات الصحيحة    

نوع التعليم املقدم يف    و، مطابقة التدريبات والنصوص لألهداف املنشودة تعليمها     و، الربنامج للمستويات 

التدرج يف الطرح و مراعاة تقـدم       و،  من خواص احلاسوب   ستفادةالامدى  و، )موجه أو حر  (الربنامج  

، توفري خاصية حل املشكالتو، )اد، ترمجةدمعجم، مترادفات، أض(مدى توفر خدمات مثل   و، الدارس

 ربط اللغـة    مدىو، التعليمقدرة الربنامج على توفري ظروف ومواقف تعليمية تساعد املستخدم على           و

صـحة  و،  والتحرك داخل الربنـامج    ستخدامالاسهولة  و، األماكن واألشخاص ل و باملشاهد و األعما  

  .تنمية املفرداتو، خلو الربنامج من التحيزات الثقافيةو، أصالة احملتوىو، احملتوى
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لكتروين تتحقق من خالل تطبيق مخس م اإليأن اجلودة يف التعل) م٢٠٠٦(يا  احملنتائج دراسة        وأثبتت  

، وتوافر خـصائص  معايريهلكتروين، ومراعاة   إل ا التعليم االسترشاد بنماذج تصميم     :حماور رئيسة و هي   

ختيـار  استخدام والوصـول، و   الوإمكانية إعادة ا  ،احملافظة واالتساق واالستخدام    : الوحدات التعليمية 

ـ م  ءستخدام استراتيجيات تعليمية تتال   استراتيجيات واضحة، و  إلكتروين بناًء على    م اإل يأدوات التعل  ع م

  . االلكتروينالتعليمبيئات 

لكترونيـاً الـيت    إوفيما يلي الصورة النهائية لقائمة معايري ضمان جودة تصميم املناهج الفلسطينية                 

حتديد األهداف العامـة    و، حتديد املتطلبات السابقة لكل درس     من   )م٢٠٠٧(قدمها األغا وأبو شعبان   

اليت تعمل على إبصاره مبـا       احملددة رشادات الواضحة واإل تزويد املتعلم باخلطوات  و، واخلاصة للمساق 

تقـسيم احملتـوى إىل     و، )خطة املساق ( وفق الفترة الزمنية احملدودة      التعليمأهداف   جيب إتباعه لتحقيق  

عرض املادة التعليميـة    و، خامتة لكل درس ما أمكن ذلك      و تصميم مقدمة و، وحدات صغرية ما أمكن   

 مـدخل الـوعي     عتمادوا، ستزادةواال إىل دفع املتعلم للبحث      بصورة خمتصرة ومركزة وشاملة يؤدي    

توظيف وسائط متعددة رقمية مبواقف متنوعة للتركيز       و،  الذي يعتمد على ربط العلم بالواقع      جتماعيالا

ـ   و، على مجيع احلواس يف املواقف التعليمية   م يتوظيف فعال و مناسب و متنـوع السـتراتيجيات التعل

 ستخداموا،  الكلمات البسيطة والسهلةنتقاءالغة الفصحى يف العرض مع مراعاة  الستخداموا، لكتروينإلا

حتديد وسائل التقومي بأنواعهـا     و، األشكال والصور والرسومات واخلرائط واجلداول عند احلاجة إليها       

  .ونصفية وائية  قصرية وشهريةختباراتااملختلفة من تدريبات وأنشطة و

، لكتروين، واحملادثة إلالربيد ا والنقاش،  :  خمتلفة مثل  تصالاعيل أدوات   تف     كما أكدت الدراسة على     

، تزويد املتعلمني بالتغذية الراجعة املستمرة، واملتزامنة مع أداء املهام املطلوبة، حبيث تكون كافية للمتعلمو

م، وتلبيـة    و مهـارا   معرفتـهم لكترونية ذات صلة باملادة التعليمية لتطوير       إتزويد املتعلمني مبراجع    و
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إتاحة و، يؤدي إىل التدرج يف عرض املادة التعليمية      ومترير املادة التعليمية بشكل مناسب،      و، حتياجاما

القيام بعملية التطوير والتنظـيم  و، وأدوات املساق بشكل مريح وسهل للمتعلم      فرصة لتنقل بني احملتوى   

عد على  توفري قاموس للمفردات يسا   و،  الذايت التعليممتابعة وتقومي تقدم املتعلمني يف      و، املستمر للمساق 

 التعلـيم تزويد املتعلمني بدرجام أوالً بأول للمساعدة على التقـدم يف           و، التطوير اللغوي للمتعلمني  

املساق من قبل املتعلمني، مما يساعد يف عملية االرتقاء، تقومي توفري مقياس لو،  مبستوى املتعلمنيرتقاءواال

 واملتناغمة  األلوان اهلادئةستخداموا، ني الصفحة الرئيسة لزاوية خاصة باإلعالناتتضمو، وتطوير املساق

توفر خاصية حقوق عرض و، احلرص على البساطة يف التصميمو، لكترونياًإو املتناسقة عند تصميم املادة  

 .املادة التعليمية

 التعلـيم  أو   تقنية التعليم ايري  مما سبق يتضح أن املنظمات الرئيسية اليت تقوم بتطوير مواصفات ومع               

 بتطوير املواصـفات،    )IMS(تقوم منظمة    حيث   :كن تركيزها يف املنظمات الثالث التالية     مي اإللكتروين

 بتحويـل   (SCORM) من خالل النموذج املرجعـي       ADL)( املوزع املتقدم    التعليمبينما تقوم منظمة    

ـ ذ، ويعمل معهد اهلندسة الكهربائية و نوع من التطبيقات قابلة للتنفي  وتأهيل املواصفات إىل   ة اإللكتروني

(IEEE) تشكيل ذلك بطريقة رمسية إيل معايري ممكنة التطبيقعلى .  

   :اإللكتروينالتفاعل يف التعليم 

واملعلـم   اإللكتـروين التعلـيم   نظام  لتفاعل بني الطالب و         يقصد بالتفاعل يف التعليم اإللكتروين ا     

  : إىل هاميتقسميكن  وم كل منها وأساليب تنفيذهاومستويات هذا التفاعل وحج

عملية يبادر فيها الفـرد أو اجلماعـة    وهو عبارة عن"  :)Self-Directed Learning(  الذايتالتعليم -

، وهنا يقوم الفرد بتوجيه نفسه، وكـذلك        مهم تعل  وتقومي بتحمل املسئولية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ     

 ،)٨٨م ، ص ١٩٩٩اللقاين واجلمل،" (رجعتماد على أحد من اخلاالون اتقوم اجلماعة بتوجيه نفسها د  
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ستخدام احلاسـوب   ا الذايت بشكل كبري، إذ يتيح للطالب بأن يتعلم ب         التعليملكتروين  إلم ا ييدعم التعل و

استخدام املصادر اهلائلـة    حسب سرعته اخلاصة يف األوقات املناسبة له، وحسب قدرته على البحث، و           

 أو زيارة املكتبات واملتاحف واملعاهد املختلفة يف مجيع أحناء العـامل، والتحـدث مـع                نترنت،عرب اإل 

ستعراض االت العلمية بصورة فردية أو    ااملتخصصني، والوصول لألحباث اجلديدة، وقراءة الصحف، و      

ددة عـرب   ستخدام الوسائط املتع  ابالتعاون مع األقران،كما يتمكن املتعلمني من نشركتابام ومنتجام ب        

 .االنترنت

وتشجعهم على االستقاللية   ، باعتمادها على سرعة املتعلمني    املوجه ذاتياً    التعليمتتميز إستراتيجية         و

حتفاظ باملادة العلمية من املتعلمني استفادة وا أكثر مشاركة وون سيكونجيابيني اإلني ألن املتعلم،والفردية

 Self-Direct Learning: Supporting with each)   الفعالةالسلبيني الذين لديهم عزوف عن املشاركة

Products,2002)  .  

هي جمموعات صغرية يتم مناقـشة احملتـوى و   :)Small-Group Work( جمموعات العمل الصغرية -

وتبادل األفكار، كما تتيح هذه اإلستراتيجية للطالب فرصة لطرح أفكارهم،     املشاكل للعمل على حلها   

فكار املطروحة من جانب اآلخرين، وذه الطريقة ميكن عرض وجهات نظر خمتلفة حول             والنظر يف األ  

  .موضوع معني

  :وهناك العديد من أشكال جمموعات العمل الصغرية اليت تتيح وتشجع فرصاً للتفاعل، مثل

ودف إىل زيادة مستوى املشاركة والفاعلية بـني  : )(Discussion Group جمموعة املناقشة

 القرار اجلماعي، إذ يتحدث فيها جمموعة من املتعلمني مـع           ختاذاكيفية   موعة، وتعلم أفراد ا 

  .قائد اموعة أو مع أفرادها حلل مشكلة ما

موعـات  ايشجع هذا األسلوب التدريسي التفاعل يف : )Guided Design( تصميم اإلرشاد

 إذ يطلب من املشاركون العمـل   القرارات، ختاذاصغرية، ويتم فيه التركيز على تنمية مهارات        
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على املشاكل املفتوحة اليت تتطلب العمل خارج البيئة الصفية جلمع املعلومات حول املشكلة،             

كما يطلب من املتعلمني تطبيق ما مت تعلمه، و تبادل األفكار، و تقدمي حلول مقترحة، و جتدر                 

 Instructional Strategies for (اإلشارة هنا إىل أن دور املعلم هو دور إرشادي للمجموعات

Online Course, 2006). 

 يزود املتعلمني بقواعد وإجراءات، ومعلومات عن ):Educational Games(  التعليميةاأللعاب

تحقيق جمموعة من األهداف التعليمية احملددة ، فـاملعلم  ل اللعبة بصورة واضحة جلميع املتعلمني  

 تعكس مواقف حقيقية من احلياة، كما جيب        ل أن ويفضهنا منسق ومشرف وموجه ومعدل،      

 Instructional Strategies(على املعلم إتاحة فرصة يف اية اللعبة للمناقشة بينه و بني املتعلمني 

for Online Course, 2006).  

  : ، منها التعليميةو هناك العديد من املزايا اليت توفرها األلعاب

 .ات الصغرية مع التواصل مع املعلمتسمح بالعمل بشكل مستقل للمجموع -١

 . املتزامن والغري متزامنتصالباالتسمح  -٢

 .يسمح بتفعيل برامج املؤمترات للتواصل بني اموعات و املعلم بشكل غري متزامن -٣

 . مجيع أفراد اموعة معاً رغم وجود حواجز جغرافية أو حواجز اجلنس أو اإلعاقةتصالايتم  -٤

باشر على أسئلة، واحتياجات جمموعات معينة دون أخذ وقت جمموعات          متكّن املعلم من الرد امل     -٥

 .أخرى

 .تشجع املتعلمني على التفكري املنطقي والتواصل الفكري -٦

 Instructional( القرار ختاذاتتيح فرصة للمتعلم لتعلم و تطبيق خطوات البحث العلمي يف عملية  -٧

Strategies for Online Course, 2006).  
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ستراتيجيات إليقصد باملشروع التخطيط لعمل شيء حمدد، و تعترب العديد من ا           ):Project( املشروع  

اليت نوقشت عبارة عن مشاريع، فممكن أن تشمل هذه اإلستراتيجية احملاكاة ولعب األدوار ودراسـة               

احلالة والتمارين وحل املشكالت وفريق العمل التعاوين واملناقشات وجمموعات العمل الصغرية وتبادل            

يف و، لالطالع على وجهات نظر خمتلفـة      زمالئهاألفكار، وهنا ينبغي أن يتلقى املتعلم تغذية راجعة من          

لكترونية تتاح فرصة لنشر ما مت التوصل إليه من نتائج للمشاريع، أو عرض املـشاريع               إلم ا يبيئات التعل 

ت املستقاة من اخلـرباء و  نترنت توفر إمكانات احلصول على املعلوماإلكاملة لالستفادة منها، كما أن ا 

  .لكترونياًإطالع على املشروع إلاملهتمني أو من أقرام من خارج إطار املشروع با

  : التايل لكتروينم اإليتطبيق إستراتيجية املشروع يف التعلومن مزايا 

 .تعطي للمتعلمني فرصة لتحقيق مصاحلهم اخلاصة بصورة فردية أو ضمن جمموعات -١

 .جنازإل عملية وتولد اإلحساس باتزود املتعلم بتجربة -٢

 . أكثر مالئمة بالنسبة للمتعلمنيالتعليم جيعل نشاطات التعليم املشاريع يف ستخداما -٣

 منها، و ميكن    ستفادةاللاملنتجات النهائية للمشاريع ميكن عرضها إلتاحة فرصة ملشاركة اآلخرين           -٤

 . بآرائهم لتطويرهاستعانةالا

& ) Hardy, 2002(وجهات نظر وردود للفعل كثرية ومتنوعـة توفر فرصة للمتعلم للحصول على  -٥

)Clark & Pitt, 2001(،. 

هو تعلم قائم على أساس املشاركة الفعالة والنشطة ):(Collaborative Learning التشاركي التعلم -

أكثر  أو  ثننيأ، حيث يتم تقسيم املتعلمني إىل جمموعات صغرية تتكون من           التعليمبني املتعلمني يف عملية     

م، وكثرياً ما تتألف هذه اموعات من مشاركني ذو قدرات خمتلفة يطلب من يللعمل معاً من أجل التعل

هذه اموعات بناء املعارف بشأن القضايا املوضوعية، أو مواد أولية مت وضعها من قبل املعلم، و كـل       
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عدة تعلم بـاقي أعـضاء       عن تعلمه، كما جيب عليه مسا      ولئمسعضو من أعضاء الفريق أو اموعة       

الفريق، ويقتصر دور املعلم على اإلرشاد و التوجيه، وتتاح الفرصة يف املناقشة وإبداء الرأي بني املعلم و            

العمل نشاطات  جيب أن تكون    و ،)م١٩٩٩اللقاين و اجلمل،    (املتعلم و بني املتعلمني و بعضهم البعض        

علمني توزيعاً يضمن املشاركة الفعالة بني املتعلمني،       مصممة بعناية، كما جيب أن يتم توزيع املت       وحمددة  

  )Hardy, 2002( متفاوتةقدرات اموعة تتضمن و

  : عدد من مزايا إستراتيجية التعلم التشاركي، و من هذه املزاياHardy ,2002)(  هارديو أورد

 .جناز وحتقيق األهداف املرجوةإلإجياد التنافس بني املتعلمني مما يساعد على ا -١

 . الذات و تقدير أعمال اآلخرين و أدوارهمحتراما -٢

 .جيابية بني املتعلمنيإلتكوين العالقات ا -٣

هي إستراتيجية تعلم تتطلب من املتعلمني االستفادة من جتارم، وتعتمد :)(Case Study دراسة احلالة -

يساعد يف عمليـة     املادة التعليمية اليت تصف حدثاً أو قصة، تستخدم هذه املادة كمرجع             ستخداماعلى  

واليومية، وجيب أن تكون احلالـة مرتبطـة بـاخلربات           تيةالتحليل ومناقشة النظريات، والظواهر احليا    

 املناسب للمشكلة الذي يناسـب مجيـع رغبـات          ختيارالااملستقبلية، ومفتاح جناح دراسة احلالة هو       

ير احلالة جيب أن يتضمن حقائق      تقرو ،ومستويات خربة املتعلمني، وتتضمن املفاهيم اليت جيري تدريسها       

أصحاب احلالة وآرائهم ووجهات نظرهم، كما جيب على املـتعلمني أن           ، و حول مشكلة بيئية طبيعية   

ميكن عندئذ مقارنة نتائجهم مع النتـائج الفعليـة أو   ويكونوا قادرين على الوصول إىل حل للمشكلة،     

  ).Clark & Pitt, 2001( & (Shimabukuro, 2000)القرار املتخذ حلل املشكلة 

  :لكتروين، ما يليإل االتعليم مزايا لتوظيف إستراتيجية دراسة احلالة يف هناكو 

 .تؤكد على التفكري العلمي -١
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تساعد املتعلمني على حتديد املبادئ بعد دراسة احلالة مث تطبيق هذه املبادئ مع األوضاع               -٢

 .اجلديدة

 . ومناقشتها يف املؤمتراتترنتن اإلشبكةميكن عرض احلاالت اليت مت دراستها على  -٣

 .ميكن تطوير احلاالت من قبل جمموعات كمشاريع تعاونية -٤

 من قبل املتعلمني    ستغالهلاانترنت ميكن   إلباإلضافة إىل ذلك، فإن املصادر اهلائلة لشبكة ا        -٥

واملعلمني للمسامهة يف احلصول على بيانات ومعلومات ومشورة اخلرباء لتنمية املقال أو            

  .لة و تعديلهتقرير احلا

لكترونية أكثر من البيئـات التقليديـة       إل ا التعليم بيئات    تناسب طريقة املنتدى    ):Forum( املنتدى   -

 إىل السفر، أو حـىت أن       ضطرارالاللتعلم، إذ إن املتحدثني واخلرباء و الوسيط ميكن أن يشاركوا دون            

 زامن وغري املتزامن لدعم التعلـيم     ت امل تصالالايكونوا متواجدين يف وقت معني، إذ ميكن تفعيل كل من           

الوسيط يقود املناقشة و، ميثل مناقشة مفتوحة تقوم على واحد أو أكثر من أهل الرأي وكامل اموعة و،

واجلمهور يطرح ويناقش القضايا ويعلق عليها، أو يوفر املعلومات، أو يسأل أسئلة للشخص األصلي أو          

  .لبعضهم البعض

 التعلـيم  إىل املزايا التالية لتوظيف إستراتيجية املنتدى يف )(Clark & Pitt ,2001  كالرك وبتو أشار

  :لكتروين، فهي تعمل علىإلا

 .تبادل املعلوماتو  اجلماعيتصالالاتسهيل عملية  -١

إتاحة فرصة للمتعلمني بالتعرف إىل جمموعة من اخلرباء، و وجهات نظرهم، و تتيح فرصة لطـرح                 -٢

  .األسئلة
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بدعم اجلانب االجتماعي للعمليـة التعليميـة تعويـضا         اإللكتروين  ثاين من التعليم    ويهتم اجليل ال       

لـيت تعـزز     ا جتماعيةالا الربجميات   ستخداما وذلك من خالل     ،املكاين بني املعلم واملتعلمني    نفصاللال

 يتجمتمعات من املتعلمني والبث الصو الشراكة والتواصل بني املتعلمني مثل املدونات والويكي وتشكيل

 من خالل برامج وضـع  نترنتالروابط اخلاصة باإل كما أن تبادل،جتماعيةالاوبث الفيديو والشبكات 

 اخلليفة (هتمام املماثلإل اآلخرين من ذوي اىتعرف املتعلم عل  الروابط اهلامة يساعد يفىالعالمات عل

ي عرب اإلنترنت تتطـرق    ألدبيات التعليم اجلماع   )Treleaven ، (2003وأثناء حبث تريليفني    ، )م٢٠٠٨،

وقام بدراسة التعليم عرب اإلنترنت من منظور إدراك وخربة الطالب،         ، أمهية اإلطار االجتماعي يف التعليم    

  .وتوصلت النتائج بأن منهج التعليم  املدعومة اجتماعياً حيقق نتائج أفضل يف بناء التعليم 

لطرق صممي مقررات التعليم اإللكتروين نظرية توجه م) Lee& Paulus, 2001 (يل وبوالس     وطرح 

والكيفية اليت تسهم ا كأساليب تعليمية يف حتقيق خمرجات تعليم          ، التفاعالت بأمناطها املختلفة  توظيف  

، تنوع يف أساليب التدريسو، دعم حتكم الطالب يف تعلمه تو، وتعميق الفهم ، حمددة من بناء فرق العمل    

وحتمـل  ، وجتنب التحميل الزائد للمعلومات واملعرفة    ، جتماعيريف واال  الدعم املع  تتيح و ، الدافعية وتزيد

وإجناز املهـارات املعرفيـة   ، جتماعياًادعم التفاعل مع الطلبة لبناء املعرفة تو،  تعلمهمةاملتعلمني ملسؤولي 

، وتعمق الفهـم املقـصود   ، وتعمق أسلوب االستكشاف، واليت تتطلب مستويات تفكري عليا ، املعقدة

  .وتعمق القرب من اآلخرين ، جتماعية القوية ال اعالقاتكتساب العلى اتشجع و

 يف دراسته أن الطالب الذين يتفوقـون يف بيئـة التعلـيم             McGrath) ،1997(     ويذكر مكجراث   

باإلضافة إىل ذلك، الحظ قدراً أكرب ، التقليدي يكون أداؤهم أقل يف التعليم اإللكتروين والعكس صحيح

والقدرة التعبريية، وتقبل اازفات، واخنفاض العوائق، وقلة احلواجز مع زيادة الترابط          من حب البحث،    

 مبقارنة نتائج مماثلة للمـذكورة      )Hiltz(االجتماعي نتيجة لتعليم اإللكتروين عرب اإلنترنت، وقام هيلتز         
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 يف التعـبري بـني      أعاله حيث أثبت أن الكتابة على شبكة اإلنترنت تتيح للطالب قدراً أكرب من احلرية             

كما أن دور املعلـم  ، وأن النقاش اإللكتروين غري املتزامن عرب اإلنترنت يزيد من فاعلية التعليم   ، الطالب

، متغري يف التعليم اإللكتروين عن التعليم التقليدي حيث يصبح دوره مرشد وموجه للعمليـة التعليميـة              

  . واملعاينويصبح الطالب مشاركني بفاعلية أكثر يف تعلم املعرفة 

 أن لنوع 1998) (Burnham,&(Brunner & 1991) بروهام وبرونر ترى دراسيت من جهة أخرى      

 فاإلناث على سبيل املثال هن أكثر ميالًالتعليم اإللكتروين،  يف  والتفاعلاجلنس تأثري على آليات التواصل

 عليه أن    بني املتعلمني  التفاعليشجع  ي  إن املعلم الذ  و ، من الذكور لبيئات االتصال التفاعلية     ستعداداًاو

 اسـتقالالً  و  برسائل الذكور املشاركني يف تلك املناقشات واليت عادة ما تكون أكثر حتديداً            يهتم كثرياً 

قدرة على املواجهة من تلك الرسائل اليت ترد من اإلناث واليت متيل يف العادة  إىل أن تكـون                   و جيازاًوإ

أن اليت أثبـت  )Arbaugh, 2000( أربوه ما أكدته دراسةو هذا ،  التعاوين إىل العملمتيلأكثر عاطفية و

 بينما  ،النساء أكثر مشاركة من الرجال يف املناقشات اليت جتري خالل الصفوف الدراسية وأكثر تعاوناً             

 هاا تأثري مالتواصل هل  اجلنس وطريقة    أنوميكن إجياز ذلك ب    ، واالستقاللية  إىل املنافسة  الرجال أكثر ميالً  

  .يف بيئة التعليم مبستويات خمتلفة على التفاعل 

بدراسة استهدفت فحص أمناط التفاعل يف بيئة التعليم اإللكترونية ) Candace,2001(     وقام كانديس 

وفيما يلـي   ، والثانية يف انتقاء التقنية املالئمة    ، األوىل يف تصميم نشاطات التعليم    :وخلصها يف جمموعتني  

صلت إلية الدراسة يعزز االستخدام املالئم للتعليم املتزامن عرب اإلنترنت العالقـات            تلخيص ألهم ما تو   

بينما يدعم التعليم الغري متزامن فرص ، الشخصية بني املتعلمني واالستجابات الفورية لتساؤالت الطالب      

 صغرية  ووضحت الدراسة أن العمل يف جمموعات     ، وتقاسم املعرفة والتعبري عن وجهات النظر     ، التعاون
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ويسهم اختيار أمناط التقنية املتزامنة والغري متزامنة يف        ، يقلل من حاالت االضطراب اليت تصيب املتعلمني      

  . ويقضي الطالب فترة زمنية أطول يف املناقشات يف األسلوب الغري متزامن، فاعلية أمناط التفاعل املختلفة

أن :ر على جناح التفاعل يف التعليم اإللكتروين منها         يتضح جلياً أن هناك الكثري من العوامل اليت تؤث        و     

الدراسات يف التعليم اإللكتروين تركز على احلصيلة األكادمييـة دون األخـذ يف االعتبـار اجلوانـب         

ولألسف، من الصعوبة ضـبط  ) Sweeney & Ingram، 2001(االجتماعية والنفسية للعملية التعليمة 

على سبيل املثال، عند ، لكتروين لتعدد املتغريات اليت تؤثر على النتائجمتغريات البحث يف جمال التعليم اإل     

تصميم برنامج تعليمي يعترب الطالب واملعلم وطرق التقومي مجيعها متغريات تـؤثر يف سـري البحـث                 

)1999،volery & Lord. (   

   :اإللكتروينمناذج التعليم 

ـ النمـوذج   ج أساسية وهـي     من ثالثة مناذ  اإللكتروين  تتكون مناذج التعليم           و) Blended( دمجامل

حـد  أ بأنه ويعرف النموذج األول  ). (Solitary والنموذج املفرد    Supplementary)(النموذج املساعد   

مع التعليم الصفي التقليدي يف إطار واحد، حيث توظف التعليم اإللكتروين   يندمج فيها   اليت  م  يصيغ التعل 

 يف الـدروس    نترنـت  أو املعتمدة على اال    اسب اآليل ملعتمدة على احل  سواء ا اإللكتروين  أدوات التعليم   

 تـصال ال احلقيقية اهزة بإمكانية ا    الفصول الدراسية  يف   لتدريب اليت تتم غالباً    ا جلساتوواحملاضرات  

 وقد تتضمن هذه الوسائل مزجياً من اإللقاء ،خمتلفة لتعليم مادة معينه وسائل إيصال من خالل بالشبكات

ــ ــرب     راملباش ــل ع ــرات، والتواص ــة احملاض ــتيف قاع ــذايت اإلنترن ــيم ال  .، والتعل

ميكن وشتمل على جمموعة من الوسائط اليت يتم تصميمها لتكمل بعضها البعض،             ي والتعليم املدمج      

املقررات واالفتراضي الفوري،     التعاوين التعليم، مثل برجميات    التعليمأن يشتمل على العديد من أدوات       
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اإللكترونية، وإدارة نظم الـتعلم     دعم األداء     الذايت، وأنظمة  التعليم، ومقررات   اإلنترنتعلى  املعتمدة  

)2003،( Harvey .  

ويـتم  ، التقليـدي  الصفي  ملساعدة التعليم   جزئياً اإللكتروينيوظف التعليم        أما النموذج املساعد ف   

درس، واستخدام برجميات التـدريب     استخدام الربيد اإللكتروين، وتصفح مواقع اإلنترنت قبل عرض ال        

  ). م٢٠٠٥زيتون ،(واملمارسة كأدوات معاونة للمعلم 

وقد صنف دبـاغ       أما النموذج املفرد فيوظف التعليم اإللكتروين الذايت يف إجناز التعليم اإللكتروين،   

وات أد : علـى النحـو التـايل   النموذج املفردأدوات  ) Dabbagh &  Kistanas, 2004 (تسناستوكي

شتمل االسـتخدام  وت: )Web-Based Hypermedia Tools( اإلنترنتالوسائط الفائقة املعتمدة على 

التربوي لتطبيقات الوسائط الفائقة على املتصفحات، وحمركات البحث، وتصفح املعلومات، وحتديـد            

دوات الوسـائط   أوثانيها  ، ةاإللكترونيحمتوى املواقع   تقومي  ، وحتميل وحفظ امللفات، و    اإلنترنتمواقع  

وتشتمل على األدوات امللحقـة  : )Web-Based Multimedia Tools( اإلنترنتاملتعددة املعتمدة على 

ـ أدوات تكـوين ونق   و ،)HTML(باملتصفح واليت متَكن من عرض املـواد بغـري صـيغ             ل ـــ

ـ ـأدوات التو، )Content creation and delivery tools (توىـــاحمل  (الــتـص الوااون ـع

Collaborative and communication tools( وسـاحات النقـاش،   اإللكتروينتشتمل على الربيد و ،

واموعات اإلخبارية، وبرامج احملادثة، وأدوات مؤمترات الصوت والفيـديو، وأدوات التـشارك يف             

   .الوثائق

 اليت أنـشائها         ويعتمد اختيار النموذج املناسب على عدة عوامل تقوم على أساس نظرية التـكافؤ           

  أن جنـاح الفـصول  ، واليت تنص على),Schlosser& Simonson (1995رـلوسـيمنسون و شـس

 equivalency of learning (التعلـيم مرهون بالتطبيق املالئـم ملفهـوم تكـافؤ خـربات     الدراسية 
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experiences(  ،    اخلـربات   بني حيقق مبدأ التكافؤ   تصميم املقرر الدراسي     واليت أكدت على أن طريقة

  لوجـه  يتعلمون وجهاً الذين    وبني بواسطة التعليم اإللكتروين   التعليمية املقدمة للطالب الذين يتعلمون    

 ، فردية حمـددة   اتطا ونش ، ومصادر تعليمية متنوعة   ،ستراتيجيات تعليمية خمتلفة  إ  املعلم يستخدمعندما  

  : على عدة مفاهيم هي التكافؤ وتقوم نظرية، كون خمرجات التعليم واحدة للجميعحينئذ ميكن أن تو

 التعلـيم  النظرية وجود اختالفات أساسية بـني بيئـات          تؤكد:  )Equivalency ( مفهوم التكافؤ  -

 م متكافئة لكل املتعلمني   يتصميم مواقف تقدم خربات تعل    اهتمت ب  لذلك،  والبيئات األخرى  اإللكتروين

 على سبيل املثـال، إذا كانـت   ،طالب أو جمموعة من ال طالبكل  تناسب  عة من اخلربات    جممولتقدم  

وال يعين التكافؤ التعليمي أنه جيب      ، هاجيب توفري احلالة  للوحدة الدراسية، ففي هذه     موارد املكتبة مهمة    

منا ميكن توفريها   إ،  يف الفصل التقليدي   هو متوفر للطالب      ما مثلمااإللكتروين  طالب التعليم   لتوفر مكتبة   

  . تعاونية مع املكتبات احمللية اتتفاقياإلكترونياً أو من خالل 

 ، يف املرتبة الثانية من حيث األمهيةالتعليم يأيت مفهوم خربة :)Learning Experience( التعلم خربة -

 مساعـه  و  هي أي شئ حيدث للطالب لتطوير معرفته، مبا يف ذلك ما ميكـن مالحظتـه               التعليمخربة  ف

خمتلفة مـن   أنواع  علمون يف أماكن وأزمنة خمتلفة إىل        وحيتاج الطالب الذين يت    ،اإلحساس به أو فعله   و

وقد يتطلب الـبعض   ، فالبعض حيتاج إىل قدر أكرب من اخلربات اليت تعتمد على املالحظة التعليمخربات  

ـ  ومن مث يصبح هـدف  ،وهكذا.... ،خر جرعة أكرب من اخلربات املرتكزة على املمارسة        اآل  صميمالت

  .) (Simonson, 1995  املتكافئة لكل طالبتوفري كم من اخلربات التعليمي 

 التدريس طريقةات التعليم ارتباطاً وثيقاً بترتبط خرب : )Appropriate Application(  التطبيق املالئم-

  .لطالب التعليم اإللكتروين أو طالب الفصل التقليدي اليت تتوافق مع اإلمكانات املتاحة 
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ك املشاركني يف نشاط تعلمي رمسي مبين على املؤسسات         الطالب هم أولئ  : ) Students ( الطالب  -

ريف الطالب وحتديدهم من خـالل تـسجيلهم يف        ، لذلك يتم تع   أو يف دورات أو وحدات من التعلم      

  . اجلغرافية الدورة وليس من خالل مواقعهم

 باإلضـافة إىل  ، هي اليت ميكن مالحظتها وقياسها       التعليمخمرجات خربة   : )Outcomes( املخرجات   -

 ومن مث ميكن التغلـب  التعليم،خمرجات يف  وتدعم النظرية فكرة التكافؤ    ،تلك اخلاصة باملستوى املعريف   

 إذ تؤكد النظرية على    ، لوجه على إشكالية الصيغ املختلفة لتقدمي احملتوى العلمي سواء عن بعد أو وجهاً           

 جه من خالل حتقيق خمرجات متعادلة  لو عن بعد و التعليم وجهاًاإللكتروينإمكانية التكافؤ بني التعليم 

  Simonson, 1995) (.  
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  الفصل الثالث

  

  الدراسات  السابقة

  

  

  

  .دراسات تناولت توجهات وخصائص الرسائل العلمية يف كلية التربية : احملور األول 

     .اإللكترويندراسات تناولت خصائص البحوث يف التعليم : احملور الثاين  
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  الفصل الثالث

  :الدراسات السابقة 

    حتتم أصول البحث العلمي ضرورة أن يتعرف الباحث على الدراسـات السابقة اليت تتـــصل              

لذلك سعت الباحثة   ، ليبدأ من حيث انتهى اآلخرون    ، سواء بطريق مباشر أو غري مباشر      ،مبوضوع حبثه 

  : إىل حماورينوقسمتها، جاهدةً للوصول إىل دراسات تتعلق برسالتها

  :الدراسات اليت تناولت حتليل وتوجهات وخصائص الرسائل يف كلية التربية: احملور األول 

  يف هـذا     قليلةرسائل املاجستري والدكتوراه من الدراسات ال     حمتوى      تعترب الدارسات يف جمال حتليل      

الدراسات التوثيقية وأخرى    ولكن هناك بعض     –طالعها  إ وذلك يف حدود علم الباحثة و      –اال حملياً   

 بتحليل البحوث التربوية عامة، وستستعرض الباحثة هنا أهم الدراسات اليت وجـدا يف       اهتمتحتليلية  

  :هذا اال 

هدفت الدارسة وصف بعض جوانب رسائل الدكتوراه التربويـة         و:) م١٩٩١(رميا اجلرف    دراسة -

من م   ١٩٨٥إىل  م  ١٩٦٩يات املتحدة بني عامي     للطالب السعوديني الذين خترجوا من جامعات الوال      

 ،اجلامعات اليت منحت الدرجة   و، نوع الدرجة العلمية املمنوحة   و، حيث عدد الرسائل اليت كتبت سنوياً     

املادة واملرحلة  و،املوضوعات املختارة للبحث و،التخصص التربويو، لطالبجنس او، عدد الصفحاتو

   .هنتائجوطرق التحليل اإلحصائي وعنيه و وأداته همنهجوبحث مشكلة الو،  الدراسة وعنوان،ةيالدراس

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدد احلاصالت على درجة الدكتوراه يف تلك الفتـرة كـان مخـس                  

 مث جامعة و أكثر الرسائل يف جامعة ميتشجان احلكومية وجامعة مشال كلوراد         توقد أعد ،  فقط طالبات

املناهج وطـرق   و، التعليم العايل :  الرسائل يف أربعة ختصصات هي        أكثر من منتصف   توركز، إنديانا
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بأهتمام عايل مـن قبـل      حظيت املرحلة اجلامعية    و ، وطرق تدريس العلوم   ،اإلدارة التربوية و، التدريس

  .  األدوات استخداماً هي االستبانة كثروأ، تجريبيةال وأقلها ،غلب الرسائل وصفيةأ وكانت ،الطالب

وختتلف عنها يف القضية اليت ، اسة احلالية مع دراسة رميا اجلرف  يف أسلوب حتليل احملتوى    وتتفق الدر     

 اهتمـت بينمـا   ،  رسالة رميا اجلرف بـ رسائل الدكتوراه يف التربية بشكل عام          اهتمتعاجلتها حيث   

وكذلك ، اإللكتروين التعليم   جالالدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه و رسائل املاجستري املهتمة مب        

بينمـا  ،  م ١٩٨٥ م إىل ١٩٦٩الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت دراسة رميا اجلرف الفترة من        

مع دراسة  اختلفت  و،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة        اهتمت

 فقط  الدكتوراه ةملرحلرسائل  ) ٢٢٤(رميا اجلرف يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسائل موضع التحليل           

رسالة مابني رسائل املاجستري و أطروحات      )٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة           ، 

  .الدكتوراه 

 اإلشراف  جال  هدفت الدراسة إىل حتليل رسائل املاجستري املهتمة مب       :) هـ١٤١٠( دراسة العولقي    -

حيث قام الباحث بتحليل سبع رسائل  ، هـ١٤٠٩ ىلإ هـ   ١٤٠٢والتوجيه التربوي خالل الفترة من      

 ختـصت ا وأظهرت نتائج الدراسة أن أربع رسـائل         ، التوجيه واإلشراف التربوي   جمال  علمية تناولت   

التوجيـه  جمـال   وتناولت رسـالتان    ،  التوجيه واإلشراف املتعلقة بالرئاسة العامة لتعليم البنات       جال  مب

، يف حني تناولت دراسة واحدة تلك القضايا يف كال اجلهـتني            ، مبوزارة التربية والتعلي   واإلشــراف

وتوصل الباحث يف اية الدراسة إىل وجود قصور واضح يف إجراءات و خطوات البحث يف معظـم                 

  .الدراسات السبع 

وختتلف عنها يف القضية الـيت      ، تتفق الدراسة احلالية مع دراسة العولقي يف أسلوب حتليل احملتوى         و    

،  اإلشراف و التوجيه التربوي جال  رسالة العولقي بـرسائل املاجستري املهتمة مباهتمتحيث ، هاعاجلت
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 التعلـيم  جـال   الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجـستري املهتمـة مب   اهتمتبينما  

 هــ  ١٤٠٢ن وكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت دراسة العولقي الفترة  م    ، اإللكتروين

ـ ١٤٠٩إىل    ١٤٢٧ إىل  هــ   ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة        اهتمت  بينما  ،  ه

رسـائل  ) ٧( مع دراسة العولقي يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسائل موضع التحليل             اختلفتو، هـ

رسالة مابني رسـائل  )٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة      ، ملرحله املاجستري فقط      

  .املاجستري و أطروحات الدكتوراه 

رسالة ماجستري يف ستة جمـاالت   )٢٤٠(هدفت إىل حتليل   ف) Alkathiri,2002(دراسة الكثريي   أما   -

، و طرق تـدريس العلـوم     ، و طرق تدريس الرياضيات   ، طرق تدريس العلوم الـشرعية   :رئيسة هي   

 م ١٩٨٣واملناهج العامة خالل الفتـرة   ،يس اللغة العربيةوطرق تدر، جتماعيةالاوطرق تدريس العلوم    

، فتطبيقات املنهج ، وتوصلت الدراسة إىل أن أكثر املوضوعات معاجلة هي تقومي املنهج .  م٢٠٠٢ إىل 

كما توصلت الدراسة إىل أن أكثر املوضوعات تناوالً املوضـوعات          ، فتصميم املنهج   ، فتطوير املنهج   

يف حني مل حتظ املوضوعات األخرى باالهتمام       ،  طرق التدريس والتحصيل الدراسي      املتعلقة باحملتوى مث  

  .الكايف

وختتلف عنها يف القضية الـيت  ،  وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الكثريي يف أسلوب حتليل احملتوى      

رئيسة هـي   رسالة الكثريي بـتحليل  رسائل املاجستري يف ستة جماالت           اهتمتعاجلتها الرسالة حيث    

و طرق تدريس   ،و طرق تدريس العلوم     ، و طرق تدريس الرياضيات   ، طرق تدريس العلوم الـشرعية   :

 الدراسـة احلاليـة     اهتمـت   بينمـا   ، واملناهج العامة  ،وطرق تدريس اللغة العربية   ، جتماعيةاالالعلوم  

كذلك الفتـرة الـيت     و، اإللكتروين التعليم   جال  بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

 اهتمـت  بينمـا  ،  م ٢٠٠٢ م إىل ١٩٨٣عاجلتها الرسالة حيث عاجلت دراسة الكثريي الفترة  مـن       
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 مع دراسة الكثريي    اختلفتو،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة       

وبلغ عـدد الرسـائل   ، رسالة ماجستري  ) ٢٤٠(يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسائل موضع التحليل         

  .رسالة مابني رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه )٥٢(املقترح حتليلها يف هذه الدراسة 

ـ ١٤٢٦( دراسة سامل والبشر       -  هدفت الدراسة إىل معرفة توجهات الرسائل العلمية يف جمال          :)  ه

ـ ١٤٢٤ هـ إىل    ١٤٠٦طرق تدريس العلوم الشرعية واليت أجيزت خالل الفترة من           من حيـث   ،  ه

، ومنهجيتها، ا  اهتمت  واملراحل الدراسية اليت    ، وموضوعاا داخل كل جمال   ، تصنيف جماالا العامة  

 وتوصلت نتائج الدراسـة إىل أن أكثـر         ،رسالة ماجستري  ) ٤٥( حيث قام الباحثان بتحليل      ،وأدواا

مث ، مث الكتب الدراسية    ، املقررات  : يل   يف هذه الرسائل كانت علـى النحو التا       ااالت البحثية تناوالً  

وأخرياً ،  التربوية   نشاطاتمث ال ، مث التقومي التربوي    ، مث املعلم ، مث املشرف التربوي  ، مث الطالب ، التدريس

وختتلـف عنـها يف     ،  وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة سامل والبشر يف أسلوب حتليل احملتوى             .املنهج  

 دراسة سامل والبشر بـتحليل الرسائل العلمية يف جمال طرق          اهتمت  سالة حيث   القضية اليت عاجلتها الر   

 الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة  اهتمتبينما  ، تدريس العلوم الشرعية  

ترة  وكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت دراسة سامل والبشر الف          ، اإللكتروين التعليم   جالمب

ـ ١٤٢٤ هـ إىل  ١٤٠٦من   هـ ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة        اهتمت  بينما  ،  ه

مع دراسة سامل والبشر يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسـائل موضـع             اختلفت  و،  هـ   ١٤٢٧إىل  

الة مابني  رس) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة         ، رسالة ماجسيت    ) ٤٥(التحليل  

  .رسائل املاجستري و أطروحات الدكتوراه 

ـ ١٤٢٣(   دراسة اخلليوي       - اجستري يف جمال تقنيـة     امل رسائلفقد هدفت الدراسة إىل حتليل      :) ه

 هـ من حيث وصف املتغريات السكانية وحمتوى الرسائل         ١٤٢٠  هـ إىل     ١٤١٠التعليم خالل الفترة  
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وأدوات مجع البيانات املستخدمة    ،  وأساليبها اإلحصائية    ،ومناهجها، وموضوعاا ،من حيث أهدافها  

 العام جتاهالاكما هدفت إىل حتديد ، ومت حتليلها بواسطة بطاقة حتليل احملتوى، ومجهورها املستهدف، فيها

واالتفاق واالختالف بني نتائج البحوث التجريبية والشبة جتريبية و القضايا امللحة ألحبـاث               ،لنتائجها

و توصلت نتائج الدراسة إىل . (Glass)س يف هذا اال استخدام طريقة التحليل البعدي جلالاملاجستري  

 ،مث اإلدارة ، ميدان االستخدام :  يف هذه الرسائل كانت على النحو التايل       تناوالًأن أكثر ااالت البحثية     

  .مث التطوير، مث التقومي

أسلوب حتليل احملتوى وأضافت دراسة اخلليوي طريقة  و تتفق الدراسة احلالية مع دراسة اخلليوي يف       

 دراسـة اخلليـوي   اهتمتوختتلف عنها يف القضية اليت عاجلتها الرسالة حيث   ، سالتحليل البعدي جلال  

 الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمـة         اهتمت  بينما  ، مبجال تقنية التعليم  

 ١٤١٠ وكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت اخلليوي الفترة  من     ،اإللكتروينالتعليم  جال  مب

ـ ١٤٢٠هـ إىل   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة        اهتمت  بينما  ،  ه

رسالة  ) ٧٥(مع دراسة اخلليوي  يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسائل موضع التحليل       اختلفتو، هـ

رسالة مابني رسائل املاجـستري و      ) ٥٢(غ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة         وبل، ماجستري

  .أطروحات الدكتوراه 

ـ ١٤٢٧( دراسة الشايع      - رسالة ماجستري يف جمال التربيـة      ) ٩٥(هدفت الدراسة إىل حتليل      :)  ه

ـ ١٤٢٧ هـ إىل      ١٤٠٤العملية خالل الفترة     و تكونت  ، يل احملتوى ومت حتليلها بواسطة بطاقة حتل    ،  ه

واملقاصـد    احملور األول خيتص بتوجهات التربية العملية من حيـث املقـررات          : من حمورين رئيسني    

وخيتص احملور الثاين خبصائص الرسائل من حيـث العينـة املـستهدفة         ، واألهداف والعناصر وااالت  

ـ    ،ساليب اإلحصائية املستخدمة  ومنهج وأدوات البحث واأل    ائج الدراسـة إىل أن أكثـر    و توصلت نت
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مث ، مث الطريقة العلميـة   ، املعرفة العملية : يف هذه الرسائل كانت على النحو التايل       تناوالًااالت البحثية   

   .ومل تتطرق الرسائل إىل  التوعية املهنية ، مث القضايا اتمعية ، احلاجات الشخصية

وختتلف عنها يف القـضية الـيت       ، وب حتليل احملتوى  وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة الشايع يف أسل           

 الدراسـة احلاليـة     اهتمـت   بينما  ،  دراسة الشايع مبجال التربية العملية     اهتمتعاجلتها الرسالة حيث    

وكذلك الفتـرة الـيت     ، اإللكتروين التعليم   جال  بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

ـ ١٤٢٧ هـ إىل  ١٤٠٤يع الفترة  من     عاجلتها الرسالة حيث عاجلت الشا      الدراسـة  اهتمت بينما ،  ه

 مع دراسة الشايع  يف عينة       اختلفتو،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة      

وبلغ عدد الرسـائل املقتـرح      ، رسالة ماجستري    ) ٩٥(الدراسة حيث بلغت الرسائل موضع التحليل       

  . رسالة مابني رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه )٥٢(حتليلها يف هذه الدراسة 

ـ ١٤٢٨(  دراسة عطاري وجربان     - فقد هدفت إىل معرفه واقع البحث التربوي املتـضمن يف        :)  ه

رسائل املاجستري والدكتوراه عن التعليم يف اإلسالم اليت أجريت يف اجلامعات األردنية على مدار العقود               

 للخصائص التالية توزيع الرسائل علـى       وفقاً،   م ٢٠٠٤ إىل م   ١٩٧١ من   الثالثة املاضية خالل الفترة   

 وجنس الباحث ، واجلامعات اليت منحت الدرجة،السنوات عرب الفترة املشار إليها، ونوع الرسالة ولغتها  

 والفئـات   ، وتوجه الرسالة  ، وأدوات مجع املعلومات   ، ومناهج البحث املستخدمة يف الرسالة     ،وجنسيته

 جممـوع وبلـغ   .  وطبيعة اإلشراف على الرسالة    ، وامليدان التربوي الذي تعاجله    ، يف الرسالة  املستهدفة

  .رسالة ماجستري ودكتوراه يف التربية تتناول جماالت خمتلفة عن التعليم يف اإلسالم) ٢٣٨( رسائل ال

نها يف القضية وختتلف ع،  وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة عطاري وجربان يف أسلوب حتليل احملتوى    

اهتمـت  بينما  ،  دراسة عطاري و جربان مبجال التعليم يف اإلسالم          اهتمتاليت عاجلتها الرسالة حيث     

وكـذلك  ، اإللكتروين التعليم جالالدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب      
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بينمـا  ،  م ٢٠٠٤ م إىل١٩٧١مـن  الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت عطاري وجربان الفترة    

 مع دراسة   اختلفتو،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة       اهتمت  

رسـالة ماجـستري    ) ٢٣٨(عطاري وجربان يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسائل موضع التحليـل            

رسالة مابني رسائل املاجـستري و  ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة ، ودكتوراه  

  .أطروحات الدكتوراه 

 ومراجعة رسائل املاجستري ستعراضاب قام الباحثون ) :et .,al. Lin & .، 2007( دراسة لن وزمالئه -

م ٢٠٠٥ م و٢٠٠٠وأطروحات الدكتوراه املنشورة يف جامعات وكليات دوله تايوان يف الفترة بني عام 

دراسة بواسطة منهج التحليـل احملتـوى  يف كافـة         ) ٤٣( ، و مت حتليل     حول التعليم بواسطة اجلوال   

وفقاً لذلك، توصل الباحثون إىل أن أكثر املوضوعات دراسة هو ، املستويات األكادميية واملناهج التعليمية

 و أكثر املراحل الدراسـية    ، تقوميالتصميم و التطوير يف التعلم بواسطة اجلوال و أقلها هو التحليل و ال            

  . االبتدائيةاملستهدفة يف الرسائل هي املرحلة 

وختتلف عنها يف القضية اليت ،  يف أسلوب حتليل احملتوىوزمالئهوتتفق الدراسة احلالية مع دراسة لن          

 بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمـة       وزمالئهدراسة لن    اهتمتعاجلتها الرسالة حيث    

 الدراسة احلالية بــأطروحات الـدكتوراه    اهتمتبينما  ، وال يف دوله تايون   مبجال التعليم بواسطة اجل   

وكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت       ، اإللكتروين التعليم   جالورسائل املاجستري املهتمة مب   

 الدراسة احلالية مبعاجلـة القـضية   اهتمت  بينما  ،  م ٢٠٠٥ م إىل  ٢٠٠٠ الفترة  من     وزمالئهدراسة لن   

 يف عينة الدراسـة حيـث   وزمالئه مع دراسة لن اختلفتو،  هـ ١٤٢٧هـ إىل ١٤١٤ الفترة  خالل

وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلـها يف   ،رسالة ماجستري ودكتوراه) ٤٣(بلغت الرسائل موضع التحليل   

  .رسالة مابني رسائل املاجستري و أطروحات الدكتوراه ) ٥٢(هذه الدراسة 
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   :اإللكتروينت تناولت خصائص البحوث يف التعليم دراسا : يناحملور الثا

هدفت الدراسة إىل مقارنة الدراسات من عـام        ) :م١٩٩٩جبيلي ، ("hamlten"دراسة هاملتون   -

 علية تدريس الرياضيات باستخدام احلاسـوب     ا بـف اهتمتدراسة  ) ٤١( م لـ    ١٩٩٣ م إىل    ١٩٨٢

 الباحث استخدامحيث   والثانويةاالبتدائيةملرحلة  للتدريس التقليدي وأثره على التحصيل لطلبة ااًمساعد

وجدت الدراسة فروق ذات داللة يف التحصيل بالنـسبة   وقد يف إجراء املقارنة، طريقة التحليل البعدي

 والثانوية شاملة كل مستويات القدرات ولصاحل اموعـات الـيت درسـت             االبتدائيةلطلبة املرحلة   

للتدريس التقليدي، ومل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  عدالرياضيات باستخدام احلاسوب كمسا

 والثانوية ومستوى القـدرة العاليـة   االبتدائيةأصحاب املعدل املتدين للمرحلة  اموعات الفرعية من

  .مل تسجل فروقاً ذات داللة بني جمموعات كل من الذكور واإلناث،للطلبة

      اإللكتـروين ون يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهي التعليم         وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة هاملت         

مـساعداً للتـدريس     احلاسوبستخداماب تدريس الرياضيات فاعلية دراسة هاملتون بـاهتمتحيث 

 الدراسة احلالية بـأطروحات اهتمت و ،  والثانويةاالبتدائيةالتقليدي وأثره على التحصيل لطلبة املرحلة   

الدراسة احلالية عـن دراسـة     اختلفتو، اإللكتروينالتعليم جال ئل املاجستري املهتمة مب الدكتوراه ورسا 

ت الدراسة  مستخدات دراسة هاملتون التحليل البعدي بينما       ستخدماهاملتون يف منهج الدراسة حيث      

 م إىل ١٩٨٢وكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت هاملتون الفترة  من، احلالية حتليل احملتوى

،  هــ    ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة        اهتمت  بينما  ،  م ١٩٩٣

دراسـة  ) ٤١( مع دراسة هاملتون أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل              اختلفتو

رسالة مابني ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة     ، منشورة يف جمالت علمية حمكمة    

  .رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه 
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دراسة خالل الفترة مـا بـني   ) ٣٥٥( تكونت عينة الدراسة من  :Russel )،  (1999رسل دراسة -

ومشلت الدراسة كافة املستويات األكادميية و أنواع وسائط التعليم  عـن بعـد   ، م١٩٩٨ م و    ١٩٢٨

 وتوصلت الدراسة إىل أنه ال يوجد فرق بـني   ،عليم املبين على الشبكة من  نظام املراسالت إىل الت      ابتداًء

 التعليم عن بعد    فاعلية وأكدت الدراسة    ،التعليم عن بعد والتعليم التقليدي فيما يتعلق بتحصيل املتعلمني        

  .  الوسائط املستخدمة اختلفت التعليم التقليدي مهما فاعليةبـقدر 

  اإللكتـروين  يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهي التعلـيم          رسلاسة      وتتفق الدراسة احلالية مع در    

 بالتعليم عن بعد ابتداء من  نظام املراسـالت إىل التعلـيم              رسل دراسة   اهتمتوالتعليم عن بعد حيث     

 جـال  الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مباهتمت و، املبين على الشبكة 

 يف  رسل  الدراسة احلالية عن دراسة    اختلفتو،  سواء عن بعد أو يف الفصل التقليدي         اإللكتروينالتعليم  

 الدراسة احلالية حتليـل     تاستخدم التحليل البعدي بينما     رسل دراسة   تاستخدممنهج الدراسة حيث    

، م ١٩٩٨ م و ١٩٢٨ الفترة ما بـني  رسلوكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت     ، احملتوى

 مـع   اختلفتو،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة        اهتمتبينما  

 يف جمالت   دراسة منشورة )٣٥٥( أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل           رسلدراسة  

سائل املاجستري و رسالة مابني ر) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة ، علمية حمكمة

  .أطروحات الدكتوراه 

 هدفت الدراسة إىل قيـاس مـدى    ) :, Phipps & Merisotis 1999( وتس س دراسة فيبس ومريي-

وتكونـت عينـة    ،  عن بعد يف التعليم العايل بواسطة منهج التحليل البعدي           اإللكتروين التعليم   فاعلية

ن دورات التعليم عن بعد أفضل من التعليم القائم         و أظهرت نتائج الدراسة أ    ، حبث   ) ٤٠(الدراسة من   
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 عال لدى املتعلمني بصرف النظـر عـن التقنيـة          على حجرة الدراسة وأن هذه الدورات حتظى برضاً       

  . املستخدمة

 يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهـي التعلـيم     مرييسوتس    وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة فيبس و      

بينما ،  عن بعداإللكتروين بالتعليم  مرييسوتس اهتمام دراسة فيبس و    أقتصرون بعد    والتعليم ع  اإللكتروين

 اإللكتـروين  التعليم   جال الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه و رسائل املاجستري املهتمة مب         اهتمت

هج  يف منمرييسوتس الدراسة احلالية عن دراسة  فيبس واختلفتو، سواء عن بعد أو يف الفصل التقليدي   

 الدراسة احلاليـة    تاستخدم التحليل البعدي بينما     مرييسوتس دراسة فيبس و   تاستخدمالدراسة حيث   

 أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع         مرييسوتسمع دراسة فيبس و   اختلفت  و، حتليل احملتوى 

ها يف هذه الدراسة    وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليل    ،  يف جمالت علمية حمكمة    اً منشور اًحبث) ٤٠(التحليل  

  .رسالة مابني رسائل املاجستري و أطروحات الدكتوراه ) ٥٢(

حيث دمج التحليل كافة ،  الدراسة طريقة التحليل البعديتاستخدم) : Liao، 1999 (الياودراسة -

 م ، واهلدف من     ١٩٩٧ م إىل    ١٩٨٣دراسة خالل الفترة من عام      ) ١٠٦(النتائج املتحصل عليها من     

 وأظهرت نتائج البحث أن الذكور أفـضل مـن          ،م احلاسوب يديد العالقة بني اجلنس وتعل    الدراسة حت 

  . م احلاسوب ياإلناث يف تعل

و ، اإللكتـروين  يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهي التعليم         الياو    وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة      

 اإللكتـروين  التعلـيم  جالري املهتمة مب الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجست اهتمت

 بالبحوث املنشورة يف ثالث جمـالت علميـة         الياوسواء عن بعد أو يف الفصل التقليدي بينما دراسة          

 اليـاو  دراسـة  تاستخدم يف منهج الدراسة حيث  الياو الدراسة احلالية عن دراسة      اختلفتو، حمكمة

وكذلك الفترة اليت عاجلتـها     ، حلالية حتليل احملتوى   الدراسة ا  تاستخدم التحليل البعدي بينما     وزمالئه
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 الدراسة احلالية مبعاجلة    اهتمتبينما  ،  م ١٩٩٧ إىل م   ١٩٨٣ الفترة ما بني     الياوالرسالة حيث عاجلت    

ـ ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤القضية خالل الفترة      أيضا يف عينـة الدراسـة      الياو مع دراسة    اختلفتو،  ه

وبلغ عدد الرسائل   ، منشورة يف جمالت علمية حمكمة     دراسة) ١٠٦(حيث بلغ البحوث موضع التحليل      

  .رسالة مابني رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه ) ٥٢(املقترح حتليلها يف هذه الدراسة 

 الـسابقة  دراساتقام الباحثان بدراسة ال:Machtmes & Asher )، 2000( وأشر ماكتمس دراسة -

لدى تعليم الكبـار والتعلـيم    ) Telecourses(ال الدورات عن بعد املتعلقة بالدراسات التجريبية يف جم   

 مـن عـام     دراسة   )١٩(ونت عينة الدراسة من      منهج التحليل البعدي، وتك    استخدام البحث والعايل  

وأوضحت نتائج الدراسة أن كل عقد زمين تايل كان لديه أثر أكرب على إجناز              . م١٩٩٧ م إىل    ١٩٤٣

باحثان أن أسباب هذه النتائج ميكن أن تعـزى إىل التطـورات التقنيـة يف                وأوضح ال  ،وحتصيل املتعلم 

 ،الوسائط اليت أتاحت تفاعالً أكرب وإىل أساليب العرض والتقدمي املتعددة خالل تلك احلقـب الزمنيـة             

-لية إىل التحسينات اليت طرأت على التقنية مثل األقراص الـصلبة          عويعزو الباحثان هذا التحول يف الفا     

  .اإلنترنت والتعليم املبين على شبكة ) CD-ROM( الــــقراءة ذاكرات

 اليت عاجلتها الرسـالة وهـي التعلـيم         ال وأشر يف ا   ماكتمسوتتفق الدراسة احلالية مع دراسة           

 الدراسـة احلاليـة   اهتمتو،  وأشر بالتعليم عن بعدماكتمس دراسة  اهتمت عن بعد حيث     اإللكتروين

 سواء عن بعد أو يف الفصل  اإللكتروين التعليم   جالرسائل املاجستري املهتمة مب   بـأطروحات الدكتوراه و  

 تاسـتخدم  وأشر يف منهج الدراسة حيث       ماكتمس الدراسة احلالية عن دراسة      اختلفتو  ، التقليدي  

وكذلك الفتـرة  ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدم وأشر التحليل البعدي بينما      ماكتمسدراسة  

اهتمـت  بينما ، م١٩٩٧ إىل  م ١٩٤٣ وأشر الفترة ما بني    ماكتمسجلتها الرسالة حيث عاجلت     اليت عا 

 ماكتمس مع دراسة اختلفتو،  هـ ١٤٢٧هـ إىل ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة 
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منشورة يف جمالت علمية     دراسة) ١٩(وأشر أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل           

رسالة مابني رسـائل املاجـستري و      ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة         ، كمة  حم

  .أطروحات الدكتوراه 

 الدراسـة التحليـل البعـدي    تاستخدم :)Robert & et .,al.،  2003 (وزمالئه روبرت  دراسة -

والـيت تقـارن حتـصيل    ) ١٣٧( بعدد  م ٢٠٠٢ إىل م ١٩٨٥لألحباث املنشورة خالل الفترة ما بني     

وقد ،  طالباً يف التعليم عن بعد و التعليم  التقليدي         )٩٣،٤١٦(املتعلمني عن بعد والتعليم التقليدي متثل       

وأوضحت نتائج الدراسة وجـود     ، علية التعليم عن بعد ومقارنة بالتقليدي     اهدفت الدراسة إىل قياس ف    

   .فرق بني إطاري التعليم لصاحل التعليم عن بعد 

 يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهـي التعلـيم          وزمالئه روبرت وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة          

الدراسة احلاليـة   اهتمت  و،  بالتعليم عن بعد   وزمالئه روبرت دراسة   اهتمت   عن بعد حيث     اإللكتروين

ن بعد أو يف الفصل  سواء ع اإللكتروين التعليم   جالبـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

 تاسـتخدم  يف منهج الدراسة حيث      وزمالئه روبرت الدراسة احلالية عن دراسة      اختلفتو، التقليدي

وكذلك الفترة  ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدم التحليل البعدي بينما     وزمالئه روبرتدراسة  

 اهتمت بينما  ،  م ٢٠٠٢ م إىل    ١٩٨٥ الفترة  ما بني    وزمالئه روبرتاليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت      

ـ ١٤٢٧ إىل  هـ  ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة         روبرت مع دراسة    اختلفتو،  ه

دراسة منشورة يف جمـالت     ) ١٣٧( أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل           وزمالئه

رسالة مابني رسائل املاجستري و ) ٥٢(الدراسة وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه ، علمية حمكمة

  .أطروحات الدكتوراه 
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 الدارسة إىل تقدير التعليم والتعلم باستخدام التقنية تهدف: )et.,al.,2003& Lin(لني وزمالئه دراسة -

حجـم أثـر    ) ٢٨٢(على نتائج الطالب اإلدراكية واالنفعالية والسلوكية يف التعلم، فقد مت إحـصاء             

 ، طالـب ٧,٠٠٠دراسة احتوت على عينة مكونة من حوايل )  ٤٢ (لبيانات اإلحصائية منباستخدام ا 

تـراوح  %  ٩٥ مع مدى ثقة بنسبة  ٠,٤١٠متوسط أحجام األثر املرجح للدراسة يف كل النتائج كان          

 صـغري  هذه النتيجة تشري إىل أن التعليم والتعلم باستخدام التقنية لديه أثر             )٠,٦٤٤ إىل   ٠,١٧٥ (من

متوسط حجم األثر املـرجح      و ، على نتائج الطالب عند مقارنته بالتعليم التقليدي        ايب وذي داللة  إجيو

، ومتوسط حجم األثر املـرجح      )٠,٤٤٨(دراسة حتتوي على نتائج إدراكية كان       ) ٢٩(للدراسة لعدد   

رى،  من ناحية أخ)٠,٤٦٤( للطالب كان نفعاليةالا مقارنات ركزت على النتائج      )١٠(للدراسة لعدد   

 دراسات احتوت على النتائج السلوكية ، مما يشري         ثالثل)٠,٠٩١(متوسط حجم األثر املرجح كان      و

  . إىل أن التقنية كان لديها أثراً صغرياً وسلبياً على النتائج السلوكية للطالب

 اإللكتروينيف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهي التعليم    لني وزمالئه   وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة          

لـني   دراسـة    تاستخدميف منهج الدراسة حيث     لني وزمالئه   الدراسة احلالية عن دراسة      اختلفتو، 

وكذلك الفترة اليت عاجلتـها     ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدمالتحليل البعدي بينما    وزمالئه  

 الدراسة احلالية   اهتمت  ا  بينم،  م ٢٠٠٢ م إىل    ١٩٩٧ما بني  الفترةلني وزمالئه   الرسالة حيث عاجلت    

أيضا يف عينة لني وزمالئه مع دراسة اختلفت و،  هـ١٤٢٧هـ إىل ١٤١٤مبعاجلة القضية خالل الفترة 

وبلغ عـدد  ، دراسة منشورة يف جمالت علمية حمكمة) ٤٢(الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل      

  .أطروحات الدكتوراه سائل املاجستري ورسالة مابني ر) ٥٢(الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة 
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 قام الباحثون باستعراض ومراجعة أدبيات ) :Bernard  & et .,al.، 2004 (وزمالئه دراسة  برنارد -

 التعليم عن بعد باملقارنـة مـع        فاعليةم حول   ٢٠٠٢ م و  ١٩٨٥الدراسات التجريبية السابقة بني عام      

 (ومعدالت احلفظ من اخلربات الـسابقة     ،جتاهات املتعلمني   اوالتعليم التقليدي مركزين على التحصيل،      

Retention Rates( ومت حتليل ، )دراسة بواسطة منهج التحليل البعدي  يف كافة املـستويات   ) ٢٣٢

وفقاً لذلك، توصل الباحثون إىل أن هناك أثراً صغرياً لكنه      ، األكادميية وأنواع الوسائط واملناهج التعليمية    

  .ية للتعليم عن بعد يف إمجايل نتائج التحصيلهام ويعطي أفضل

 يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهـي التعلـيم          وزمالئه   و تتفق الدراسة احلالية مع دراسة برنارد            

 الدراسـة احلاليـة    اهتمتو،  بالتعليم عن بعد   وزمالئه دراسة برنارد    اهتمت عن بعد حيث     اإللكتروين

 سواء عن بعد أو يف الفصل  اإللكتروين التعليم   جالملاجستري املهتمة مب  بـأطروحات الدكتوراه ورسائل ا   

 تاسـتخدم  يف منهج الدراسة حيـث       وزمالئه الدراسة احلالية عن دراسة برنارد       اختلفتو، التقليدي

وكذلك الفتـرة   ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدم التحليل البعدي بينما     وزمالئهدراسة برنارد   

بينمـا  ، م٢٠٠٢إىل عام  م١٩٨٥ عام  الفترة  ما بنيوزمالئهها الرسالة حيث عاجلت برنارد اليت عاجلت 

 مع دراسـة  اختلفتو،  هـ١٤٢٧هـ إىل ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة  اهتمت  

دراسة منـشورة يف    ) ٢٣٢( يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل           أيضاً وزمالئهبرنارد  

ل رسالة مابني رسـائ   ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة         ، الت علمية حمكمة  جم

  .املاجستري وأطروحات الدكتوراه

دراسة من االت  ) ٥١(  قام الباحثون بتحليل : ), .Zhao & el at 2004(  وزمالئهدراسة زهاو  -

و أكد  ،  م باستخدام منهج التحليل البعدي     ٢٠٠٢ إىل عام  م   ١٩٦٦   عام الدورية واليت مت نشرها بني    

قاموا بتصنيف الدراسات حـسب     و ،الباحثون عدم وجود فرق بني التعليم عن بعد والتعليم التقليدي         
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 إجيابية ذات داللة يف التعليم عن بعد من املقاالت املنشورة بعد عام             فاعليةتوصلوا إىل   وسنوات النشر،   

، وفـسروا  م١٩٩٨فرق ذي داللة بني البيئتني يف مطبوعات ما قبل    يف حني مل يكن هناك      و ، م١٩٩٨

هذه النتيجة كتأثري حمتمل من التغيريات اهلامة يف التقنية اليت مت استخدامها يف التعليم عن بعد يف منتصف       

  .اإلنترنت التسعينات، مثل عرض مواد التعلم والتواصل عرب الشبكة 

 يف القضية اليت عاجلتها الرسـالة وهـي التعلـيم        وزمالئه   زهاو       و تتفق الدراسة احلالية مع دراسة     

الدراسـة احلاليـة    اهتمت  و،  بالتعليم عن بعد   وزمالئه دراسة زهاو    اهتمت عن بعد حيث     اإللكتروين

 سواء عن بعد أو يف الفصل  اإللكتروين التعليم   جالبـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

 تاسـتخدم  يف منهج الدراسة حيـث       وزمالئهالدراسة احلالية عن دراسة زهاو       تاختلفو  ، التقليدي

وكذلك الفترة اليت ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوىتاستخدمالتحليل البعدي بينما وزمالئه دراسة زهاو   

بينمـا  ،  م ٢٠٠٢  إىل عـام   م ١٩٦٦ عام    الفترة ما بني   وزمالئهعاجلتها الرسالة حيث عاجلت زهاو      

مع دراسة اختلفت  و،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤ الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة         اهتمت

دراسة منشورة يف جمالت ) ٥١(أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل   وزمالئه  زهاو  

املاجستري ل  رسالة مابني رسائ  ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة         ، علمية حمكمة 

  .وأطروحات الدكتوراه

 يف هذه الدراسة مت مقارنة الدرجات  :)Shachar & Neumann،2003(نيومانن وشاتشار  دراسة  -

دراسة بني عام ) ٨٦(النهائية للمتعلمني يف التعليم عن بعد مع درجات املتعلمني يف التعليم التقليدي لـ         

ي إىل أن درجـات األداء األكـادميي النهائيـة           وقد توصل التحليل البعد    ،م٢٠٠٣م إىل عام    ١٩٩٠

للمتعلمني املسجلني يف برامج التعليم عن بعد أعلى من درجات أولئك املسجلني يف بـرامج التعلـيم                 

  .التقليدي 
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يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهـي التعلـيم     نيومانن وشاتشار     وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة          

 الدراسة احلالية اهتمتو ، بالتعليم عن بعدنيومانن وشاتشار   دراسة اهتمت ث   عن بعد حي   اإللكتروين

 سواء عن بعد أو يف الفصل  اإللكتروين التعليم   جالبـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

 تاسـتخدم يف منهج الدراسة حيث     نيومانن وشاتشار    الدراسة احلالية عن دراسة      اختلفتو، التقليدي

وكذلك الفترة  ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدمالتحليل البعدي بينما    نيومانن وشاتشار   اسة  در

 اهتمت بينما  ، م ٢٠٠٣ إىل   م١٩٩٠الفترة ما بني  نيومانن وشاتشار     اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت      

نيومانن مع دراسة    اختلفتو،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة       

دراسة  منشورة يف جمـالت      ) ٨٦(أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل          وشاتشار  

رسالة مابني رسائل املاجستري و ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة ، علمية حمكمة

  .أطروحات الدكتوراه 

حيث دمج التحليل ،  الدراسة طريقة التحليل البعديتاستخدم :) 2006Williams, (زدراسة وليام-

 م ،   ٢٠٠٣ م إىل    ١٩٩٠ من عـام     الفترةدراسة مقارنة خالل    ) ٢٥(كافة النتائج املتحصل عليها من      

 و ،)Allied health professions(استهدف التحليل حتصيل الطالب والتعليم عن بعد يف املهن الصحية و

مناذج  و ،ليةعتعليم املفتوح والتعليم املتزامن مها أكثر مناذج التعليم عن بعد فا  أظهرت نتائج البحث أن ال    

  .طالبعالية للالتصميم التعليمية املنفّذة يف دورة التعليم عن بعد أدت إىل حتصيل نتائج 

 عن  يناإللكترو يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهي التعليم         وليامزوتتفق الدراسة احلالية مع دراسة          

الدراسة احلالية بـأطروحات الدكتوراه و     اهتمت  و  ،  بالتعليم عن بعد   وليامز دراسة   اهتمتبعد حيث   

 اختلفـت   و،  سواء عن بعد أو يف الفصل التقليـدي        اإللكتروين التعليم   جالرسائل املاجستري املهتمة مب   

 التحليل البعـدي    وليامز دراسة   تاستخدم يف منهج الدراسة حيث      وليامزالدراسة احلالية عن دراسة       
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 وليامزوكذلك الفترة اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجلت    ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدمبينما  

 الدراسة احلالية مبعاجلة القـضية خـالل الفتـرة          اهتمت  بينما  ،  م ٢٠٠٣ م إىل    ١٩٩٠الفترة  ما بني   

 يف عينة الدراسة حيث بلغ البحـوث         أيضا وليامز مع دراسة    اختلفتو،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤

وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلـها يف       ، دراسة منشورة يف جمالت علمية حمكمة     ) ٢٥(موضع التحليل   

  .رسالة مابني رسائل املاجستري وأطروحات الدكتوراه ) ٥٢(هذه الدراسة 

دريس يف التعليم عـن  الدراسة بالوسائط والتاهتمت  : ).Lou & el at،2006  (زمالئه دراسة لو و-

عدي املبين على النظرية للدراسـات التجريبيـة        الب منهج التحليل    تاستخدمو ،بعد للطالب اجلامعيني  

يستخدم هذا التحليل البعدي إطاراً نظرياً يف الدراسات التجريبية التحليلية النوعية اليت تقـوم   و ،السابقة

مت إجراء حتليل  و ،تقليدي على حتصيل الطالب اجلامعينيببحث آثار التعليم عن بعد باملقارنة مع التعليم ال

وتشري النتائج  ، كيفية استخدام الوسائط لدعم التدريس يف التعليم عن بعد        درست  دراسة  ) ١٠٣(على  

 ذي داللة   ختالفاًاإىل أن أحجام أثر التعليم عن بعد املتزامن املوجه حنو املعلم كانت متناسقة وال ختتلف                

كانت الوسائط الداعمة فقط للتعلم املستقل هي عموماً   يف التعليم عن بعد غري املتزامن     بينما ،من الصفر 

 من الوسائط الداعمة للنقاش التعاوين بني الطالب رغم أن اموعتني الفرعيتني كلتيهما غري فاعليةاألقل 

د غري املتزامنة، وخيتص مت وضع تصور لتحليل متابعة لنتائج التعليم عن بعو ،متجانستني جتانساً ذي داللة 

  .الطالب- والطالب،املعلم-الطالبواحملتوى، -الطالب: التحليل بثالثة أمناط من التفاعل

 اإللكتروين يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهي التعليم         زمالئهوتتفق الدراسة احلالية مع دراسة لو و          

 الدراسة احلاليـة بــأطروحات   اهتمت و،  بالتعليم عن بعدزمالئه دراسة لو و اهتمتعن بعد حيث    

و ،  سواء عن بعد أو يف الفصل التقليدي         اإللكتروين التعليم   جالالدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب    

 زمالئـه  دراسة لو و تاستخدم يف منهج الدراسة حيث      زمالئهالدراسة احلالية عن دراسة لو و      اختلفت
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 يف أيضاًوزمالئه  لو مع دراسة اختلفتو، حلالية حتليل احملتوى الدراسة اتاستخدمالتحليل البعدي بينما    

وبلغ ، دراسة  منشورة يف جمالت علمية حمكمة) ١٠٣(عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل     

رسالة مـابني رسـائل املاجـستري وأطروحـات     ) ٥٢(عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة   

   .الدكتوراه

  ) :et .,al.   Namsook &،2007 ( وزمالئهوك  دراسة نامس-

ـ         تاستخدم     دراسة خالل الفترة ) ٢٠( الدراسة التحليل البعدي لألحباث املنشورة يف ثالثة مصادر ل

 عن بعد والتعليم التقليدي اإللكتروينم اليت تقارن حتصيل املتعلمني يف التعليم ٢٠٠٤م إىل ١٩٩٥ما بني 

و قد هدفت الدراسة إىل حبث كيفية مسامهة تقدم التقنية يف حتصيل ، الثانويةعلى لطالب ما بعد املرحلة 

   .وأوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فرق بني إطاري التعليم ، املتعلمني يف التعليم عن بعد

 يف القضية اليت عاجلتها الرسالة وهـي التعلـيم          وزمالئهوتتفق الدراسة احلالية مع دراسة نامسوك           

 الدراسة احلاليـة    اهتمتو،  بالتعليم عن بعد   وزمالئه دراسة نامسوك    اهتمت عن بعد حيث     يناإللكترو

 سواء عن بعد أو يف الفصل  اإللكتروين التعليم   جالبـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

 تخدماسـت  يف منهج الدراسة حيث      وزمالئه الدراسة احلالية عن دراسة نامسوك       اختلفتو، التقليدي

ة وكذلك الفتر ،  الدراسة احلالية حتليل احملتوى    تاستخدم التحليل البعدي بينما     وزمالئهدراسة نامسوك   

 اهتمت بينما  ، م    ٢٠٠٤م إىل   ١٩٩٥ الفترة  ما بني      وزمالئه نامسوك   اليت عاجلتها الرسالة حيث عاجل    

مع دراسة نامسوك اختلفت  و،  هـ   ١٤٢٧هـ إىل   ١٤١٤الدراسة احلالية مبعاجلة القضية خالل الفترة       

دراسة  منـشورة يف جمـالت   ) ٢٠( أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل      وزمالئه

رسالة مابني رسائل املاجستري    ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة         ، علمية حمكمة   

  .و أطروحات الدكتوراه 
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دراسة بطريقة ) ٤٨(هدفت الدراسة إىل حتليل ) :  .Liao & et .,al،  2008 (وزمالئه الياو دراسة -

التعليم مبساعدة احلاسوب ، واحملاكاة احلاسـوبية ، و         (التحليل البعدي ملقارنة آثار تطبيقات احلاسوب       

وأشارت نتـائج   ،  تايوانة يف دولاالبتدائيةمقابل الطريقة  التقليدية للمرحلة  )  عن بعد  اإللكتروينالتعلم  

  .  يف تايواناالبتدائية من الطريقة التقليدية لتالميذ املدارس فاعليةلدراسة إىل أن احلاسوب وسيلة أكثر ا

 يف القضية اليت عاجلتـها الرسـالة وهـي التعلـيم      وزمالئه الياووتتفق الدراسة احلالية مع دراسة          

 الدراسـة احلاليـة     اهتمـت و،  تطبيقات احلاسـوب   وزمالئه الياو دراسة   اهتمت حيث   اإللكتروين

 سواء عن بعد أو يف الفصل  اإللكتروينالتعليم  جال  بـأطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستري املهتمة مب     

 دراسة تاستخدم يف منهج الدراسة حيث وزمالئه الياو الدراسة احلالية عن دراسة     اختلفتو، التقليدي

 الياومع دراسة  اختلفتو، الية حتليل احملتوى الدراسة احل تاستخدم التحليل البعدي بينما     وزمالئه الياو

دراسة منـشورة يف جمـالت      ) ٤٨( أيضا يف عينة الدراسة حيث بلغ البحوث موضع التحليل           وزمالئه

رسالة مابني رسائل املاجستري و ) ٥٢(وبلغ عدد الرسائل املقترح حتليلها يف هذه الدراسة ، علمية حمكمة

  . أطروحات الدكتوراه

  :ت السابقة خالصة الدراسا

 مل تنطلق أحباثه العلمية بـصورة        جديداً  العلمي البحثي ميداناً   الهجمتعليم اإللكتروين يف    اليعد حقل       

 ختـصاصات الا ويتميز حقل تعليم اإللكتروين أنه حقل معريف متـداخل           ،منتظمة إال منذ عهد قريب    

)Interdisciplinary(       والنفسية والتارخيية   جتماعيةالاسود العلوم   ، حيث تتأثر بنيته املعرفية ومنهجيته مبا ي 

 بأساتذة  اباحثون من خمتلف ألوان الطيف واملستويات العلمية بدءً       بأحباثه  ، ويقوم   قتصاديةالواوالسياسية  

   .تربوينيال من غري  باملمارسني للميدان، وأحياناًاجلامعات ومروراً
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حتليل الدراسات يف جمال تقنيات     ليت ناقشت    الدراسات واألحباث ا   من العرض أعاله قلة   يالحظ      و  

األحبـاث   توفر ، ويف املقابل يالحظيف جامعة امللك سعود   خاصة التعليم عامة وجمال التعليم اإللكتروين    

البحوث يف جمال التعليم     وحتليل ودراسة    تقوميوبشكل مباشر ب  ة اليت اهتمت    والدراسات العلمية األجنبي  

 من األحيان بنظريات علمية لتحقيق ذلك، مما سـاهم يف إثـراء النتـاج        ، مستعينة يف كثري   اإللكتروين

، واخلروج مبجموعة من التوصيات واملقترحات املنطقيـة        ال، وإعطاء صورة لواقعه   الفكري يف هذا ا   

ـ ودراسة روالبحث مثل دراسة واليت منها م طبيعة نتائج ءوالعملية اليت تتال ،  2003(رت وزمالئـه  ب

Robert &et., al. ( ، وأشـر  كتمسودراسة مـا )2000 ،( Machtmes&Asher،    ودراسـة لـني

، ).Bernard& et., al.، 2004(دراسة  برنـارد وزمالئـه   و، )Waxman,2003&Lin  (نواكسماو

 & Shachar،2005(شاتشارن وودراسة  نيومان ، ), .Zhao&et., al 2004( ودراسة زهاو وزمالئه 

Neumann( ،زودراسة وليام) ,2006Williams(،   ودراسة لو وزمـالؤه )2006،Lou& et., al..(، 

ـ  وزمالئيــاو ة الـدراسو،)et., al.   Namsook&، 2007( ودراسة نامسوك وزمالئه  هــــ

)2008  ،Liao &et., al.  (.    

 على استخدام منهجني حبثيني أما حتليل احملتوى أو التحليل البعـدي أو          السابقة     واتفقت الدراسات   

البحث العلمي يف اال التربوي سـواء       حمتوى   يف موضوعها الرئيس هو حتليل        أيضاً واتفقت ،كالمها

 . علمـي  دكتوراه أو ورقة مقدمـة يف مـؤمتر       أطروحة  أكان منشورا يف دورية أو رسالة ماجستري أو         

مابني الفترة كما عاجلت ، دراسة ٣٥٥ دراسة إىل ١٩وتفاوتت عدد العينة املستهدفة يف التحليل ما بني  

  .م ٢٠٠٧م إىل ١٩٢٨
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لدراسـة   حتليليـة  حبوثبالرغم من أمهية هذه اجلهود، إال أنه ال تزال هناك حاجة ماسة إىل إجراء                

، لالستفادة منها الرسائللتعرف على أهم خصائص هذه وا، التعليم اإللكترويناجتاهات األحباث يف جمال 

 من قبل الباحثني والدارسني أو واضعي سياسات وخطط         يف تبصري وترشيد جهود البحث العلمي سواء      

وحسب علمنا مل يقم أحد مبثل هذه الدراسة من قبل يف  .  يف املستقبل  التعليم اإللكتروين البحث يف جمال    

دراسة تقنيات التعليم بشكل عام مثل دراسة        وإن كان هناك من حاول       ، جبامعة امللك سعود   هذا اال 

  .هـ) ١٤٢٧(سة بالتربية العملية للشايع ودرا)  هـ١٤٢٣(اخلليوي 
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  الفصل الرابع 

  منهجية الدراسة و إجراءاا  

  

  .ا وإجراءادراسةمنهج ال •

  .جمتمع  الدراسة وعينتها •

 .دراسةأدوات ال •

  .صدق األداة وثباا  •

  .إجراءات الدراسة  •

  .  املستخدمة يف حتليل نتائج الدراسة األساليب اإلحصائية •
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  الفصل الرابع 

   :ا و إجراءادراسةمنهج ال

 االتحقق من صدقهالدراسة ووأدوات ، اعينتهو، وجمتمعها، ملنهج الدراسةلفصل وصفاً     يتضمن هذا ا  

ا اإلحصائية املستخدمة للتوصل إىل النتائج ساليبواأل ،دراسة واإلجراءات املتبعة يف ال،اوثبا يعتد.  

  :منهج الدراسة 

، التعليم اإللكتـروين  تكمن أمهية البحث يف مدلوالته بالنسبة للجهود البحثية املستقبلية يف جمال                    

واجلدير بالـذكر أن هـذا     . حيث يؤمل أن تساهم نتائج هذا البحث يف تطوير هذه اجلهود وترشيدها           

إمنا يرنـو إىل رصـد   البحث ال يرمي إىل إصدار أحكام تتعلق مبستوى األحباث املدروسة أو حمتواها، و       

فرضت لذلك   اجتاهات هذه البحوث من خالل خصائص حبثية مت اختيارها للتعبري عن هذه االجتاهات،       

حتليل احملتوى للتعرف على عنـاوين الرسـائل       واملنهج الوصفي املسحي    استخدام   تباع إ طبيعة الدراسة 

لمية دقيقة بشأن الظاهرة حمل الدراسـة       وصول إىل نتائج ع    من كليه التربية جبامعة امللك سعود لل       اازة

  .وإصدار تعميمات وأحكام يعتد ا 

  :جمتمع  الدراسة وعينتها 

 يف جامعة امللك سعود مبدينـة       كلية التربية من مجيع رسائل اازة من      ها    تكون جمتمع الدراسة وعين     

ليت مت مناقشتها خالل الفترة مـن  ا، اإللكتروينالرياض لنيل درجة املاجستري والدكتوراه يف جمال التعليم   

ـ ١٤٢٧ إىلهـ  ١٤١٤  ه مصادر رئيس  ثالثةومت احلصول على الرسائل من       ،)٥٢(ها   وبلغ جمموع  ، ه

  : أو زيارة املكتبة اإلنترنتمن خالل مراسلتهم كتابياً أو البحث يف قواعدهم البيانية على شبكة 

  .جامعة امللك سعود بالرياض : أوالً 

  .اإلنترنتلية التربية يف جامعة امللك سعود على شبكة موقع مركز حبوث ك .١
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ومكتبة الدراسـات   ، البحث اليدوي واإللكتروين يف مكتبة األمري سلمان جبامعة امللك سعود          .٢

  .ومكتبة مركز الدراسات اجلامعية بعليشة ، العليا مبركز الدراسات اجلامعية بعليشة

  :املكتبات : ثانياً

  .اإلنترنتعلى شبكة امللك فهد الوطنية مكتبة البحث اإللكتروين يف  .١

 .اإلنترنتمكتبة امللك عبدالعزيز على شبكة البحث اإللكتروين يف  .٢

  :اهليئات : ثالثاً

  .مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  .١

 .مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  .٢

    اإللكتروينعينة الدراسة حسب أدوات التعليم )١(رقم جدول 

  (%)النسبة   التكرار  أدوات التعليم اإللكتروين
  ٧٣,٠٧  ٣٨ معتمد على احلاسب اآليل

  ١٥,٣٨  ٨ معتمد على اإلنترنت 
  ١١,٥٣  ٦ )دمج بني أدوات التعليم اإللكتروين ( عام

  ١٠٠  ٥٢ اموع
       

عتمدة على احلاسب اآليل بلغـت   املاإللكتروينأن عدد الرسائل يف التعليم    ) ١(ويتضح من جدول رقم     

مثان   اإلنترنت املعتمدة على    اإللكتروينكما بلغت رسائل التعليم      ،)%٧٣,٠٧( ونسبتها   مثان وثالثون 

  املعتمدة   اإللكتروينوبلغ عدد الرسائل اليت دجمت بني أساليب التعليم          ،)%١٥,٣٨(ونسبتها   ،رسائل

  ) .% ١١,٣٥ ( وشكلت نسبتها رسائل ستاإلنترنتعلى احلاسب و
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  :دراسةأدوات ال

 أن حتدد الباحثة القضايا األساسية اليت سيتم وبالتايل كان لزاماً  ،الدراسة على حتليل احملتوى   اعتمدت      

ويف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، ويف ضـوء مراجعـة متعمقـة             ، تحليل على أساسها  ال

كمة يف ميدان التربية، مت حتديد عدة موضوعات لتكون         لسياسات النشر يف عدد من االت العلمية احمل       

 ، الدراسات املنـشورة   تناولتهاالقضايا األساسية اليت    : من التايل  املوضوعات   تكونت و ،حماور التحليل 

عـة  وطبي ،، ومستوى العرض والتحليـل    ها في ونوعية املعلومات اليت توفرها الدراسات واملنهجية املتبعة      

 يف هـذه    بتكارالواومدى توافر األصالة    ، يف الدراسات فئات املستهدفة   طبيعة ال األدوات املستخدمة، و  

  .البحوث

لذا قامت  ،  حتليل حمتوى إلحصاء تكرارات املتغريات املطلوب دراستها       استمارةومتثل أداة الدراسة        

استمارة وتكونت ، اإللكتروين لتحليل رسائل املاجستري والدكتوراه يف جمال التعليم     استمارةالباحثة ببناء   

   .اإللكتروين العام لقضايا التعليم جتاهاالوثانيها  ،ئل أوهلا خصائص الرساجزئينيالتحليل من 

    :ئلخصائص الرسا:أوالً 

  :كانت على النحو التايل ،  من أربعة حماور رئيسةئلتكونت خصائص الرسا

 : التايل معلومات عامة مشلت •

  .ة الدرجة العلمية اليت منحتها الرسال -

 . الرسالة جنس معد -

  . للرسالة ةالفترة الزمني -

 . بكلية التربية األكادمييالقسم -
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  :التايل من تتكونو  ،الفئة املستهدفة •

  .املرحلة الدراسية املستهدفة-        

  .جنس الفئة املستهدفة -       

  .طبيعة العينة -       

  : من التايل توتكون، الرسالة منهج و أدوات  •

  .الرسالةمنهج -       

   .الرسالة وتأدا-     

  .مصدر األداة -     

  :  من التايل توتكون  ،حمور األساليب اإلحصائية •

  :أنواع اإلحصاء -    

  .اإلحصاء الوصفي -               

  .اإلحصاء االستداليل-               

   .اإللكترويناالجتاه العام لقضايا التعليم : ثانياً 

  :كانت على النحو التايل ، ن ستة حماور رئيسةتكون احملور م

   .اإللكتروين اليت تبنتها الرسالة يف جمال التعليم  التصميم التعليميمرحلة •

  .اإللكترويناملعايري العاملية اليت تبنتها الرسالة يف جمال التعليم  •

 . اليت تبنتها الرسالة اإللكتروين التعليم ستخداما طريقة  •

 . اليت تبنتها الرسالةاإللكتروين التعليم النموذج املستخدم يف  •

 : من ااالت التالية تتكون و، اليت تبنتها الرسالة اإللكتروين أدوات التعليم  •
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   .اإللكتروينتعليم أنواع أدوات ال -     

   .اإللكتروين التعليم وتأدا قتناءا طريقة -     

  . اآليل   املعتمد على احلاسباإللكتروين أدوات التعليم -     

  .اإلنترنت املعتمد على اإللكتروينم ي أدوات التعل-     

  .)عام (اإلنترنتو املعتمد على احلاسب اآليل  اإللكتروينم يأدوات التعل -     

  :ويتكون من ااالت التالية ، اليت تقوم عليها الرسالة اإللكتروينم يحمور بيئات التعل •

  . عليها الرسالة  البيئة الواقعية اليت تقوم-       

  . اليت تقوم عليها الرسالة االفتراضية البيئة -     

  . اليت تقوم عليها الرسالة واالفتراضيةالبيئة الواقعية  -     

  :صدق األداة و ثباا 

 على تسعة عـشر     تها وبعدها عرض  ،حمتوى بصورا األولية  حتليل   اسـتمارةقامت الباحثة بتصميم        

ومتخصصني يف اإلحصاء ومناهج البحث يف كلية التربية جبامعة امللك سعود وجامعة أم           ـاًربويت حمكماً

وقد أبدى عدد منهم جمموعة مـن  ، )Face validity(القرى من أجل حتكـــيم صدقها الظاهري 

، ها حتليل احملتوى بناء علياستمارة ومت إعادة بناء ،عتبارالاأخذا الباحثة يف عني  املقترحات واملالحظات

أما للتحقق من ثبات األداة قامت الباحثة  . على شكلها النهائي الوارد يف امللحقستمارةاالحىت استقرت 

ة أســابيع من التــحليل األول حلــساب ثبـات األداة دون          ـليل عينة البحث بعد ثالث    ـبتح

 وذلك بقسمة عامالت الثباتـ مخراجـساومت ، (Intra-Rater Reliability )تأثري عامــل الزمن 

ـ ) ٢( ويظهر جدول  ،نودـنود املتفق عليها على العدد الكلي للب      ـعدد الب  ـ امالت الثـأن مع ات بـ
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حيث تراوحـت  ،  كانت عاليةاإللكترويناالجتاه العام لقضايا التعليم    و،خصائص الرسائل حملوري األداة   

   .ى نتائج البحث على األداة يف احلصول علعتماداال مما يؤكد إمكانية ٠,٨٩ إىل ٠,٩٢بني 

  معامالت ثبات األداة )٢(جدول 

  معامل الثبات باختالف الزمن   احملور
  ٠,٩٢  خصائص الرسائل

  ٠,٨٩   اإللكترويناالجتاه العام لقضايا التعليم 
  

  :إجراءات الدراسة 

  : الدراسة اخلطوات التاليةطبقت     

  : عينة الدراسة دحتدي-١

امعة امللك سـعود مبدينـة      كلية التربية جب   اازة من تري والدكتوراه   اختارت الباحثة رسائل املاجس       

 إىل هــ  ١٤١٤ من   ة واليت مت مناقشتها خالل الفترة الزمني      ،اإللكتروين التعليم   واملهتمة مبجال الرياض  

  . هـ١٤٢٧

  : مجع الدراسات والبحوث -٢

وعدم توفر الرسـائل يف     ، كتوراهاجلهات املسئولة عن رسائل املاجستري والد     نظراً لتعدد وتشعب         

 واهليئات واملكتبات الكـربى     مبكتبات جامعة امللك سعود   قامت الباحثة باالتصال الكتايب     جهة واحده   

 يف  عناوين رسائل املاجستري والدكتوراه    املذكورة أعاله لتكوين قاعدة بيانات حتتوي على مجيع            احمللية

 إىل هــ  ١٤١٤مـن  امعة امللك سعود خالل الفترة الزمنيـة     جمال التعليم اإللكتروين بكلية التربية جب     

  . هـ١٤٢٧

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  : تصميم أداة البحث العلمي -٣

 على تسعة عـشر مـن       تها وبعدها عرض  ، حمتوى بصورا األولية   استمارةقامت الباحثة بتصميم         

لك سعود وجامعة احملكمني التربويني واملتخصصني يف اإلحصاء ومناهج البحث يف كلية التربية جبامعة امل     

وقد أبدى عدد منهم جمموعـة مـن املقترحـات          ، ى من أجل حتكـــيم صدقها الظاهري     أم القر 

حـىت  ،  حتليل احملتوى بناء عليهـا     استمارة ومت إعادة بناء     عتبارالاأخذا الباحثة يف عني      واملالحظات

   . على شكلها النهائي الوارد يف امللحقستمارةاالاستقرت 

   :العلمية الرسائل فحص -٤

مت فحص الرسائل    اليت أجيزت يف جامعة امللك سعود خالل الفترة املدروسة،           الرسائل العلمية  رصد   بعد

ـ ١٤٣٠ /١٤٢٩العملية من خالل العنوان وسنة مناقشة الرسالة يف الفصل الدراسي األول للعام           ، هـ

  . رسالة ٥٢ رسالة إىل ٧٥وهذه العلمية قلصت عدد الرسائل من 

  :البيانات والنتائج وتبويبها  جدولة -٥

واضحة   بطريقة منهجيةحمتواها ت حللمن مثو ، موضوع التحليلرسالةقراءة أولية للب قامت الباحثة      

 استمارة البيانات من تفرغو، صممتها اليت استمارة حتليل احملتوى  وحمددة من خالل االسترشاد مبحاور      

  .ئلالرساها من كل ت اليت مت مجع احملتوىحتليل

  : استخالص النتائج ومناقشتها - ٦

للمـتغريات   وفقـا  رسـالة  كل حتليل ومت مناقشة الرسالة، سنة حسب الرسائل زمنياً تصنيف      مت

ومتـت   ،احلاسـب اآليل  يف رسالة بكل اخلاصة البيانات أدخلت مث ،ستمارةاالالتصنيفية اليت تناولتها 

تابعة ملركز البحوث التربوية جبامعة امللك سعود باستخدام         ال يل يف وحدة احلاسب اآل    معاجلتها إحصائياً 
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 ٢٠٠٣عن طريق إدخاهلا بربنامج األكسل وقامت الباحثة مبراجعة البيانات  ، )SPSS(احلزمة اإلحصائية 

)Excel 2003(.  

  :  املستخدمة يف حتليل نتائج الدراسة األساليب اإلحصائية

أسـاليب  مـستخدمة    بتحليل البيانات السابقة قامت الباحثة        بعد االنتهاء من اإلجراءات املنهجية      

  .التوزيعات التكرارية والنسب املئوية منإلحصاء الوصفي ا
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  الفصل اخلامس
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دكتوراه ماجستیر

١ متسلسلة

  الفصل اخلامس

 لتحليل البيانات والنتـائج الـيت مت الوصـول إليهـا،     قدمت الباحثة يف هذا الفصل عرضاً مفصالً      

الدراسة احلالية  اليت تناولتها الدراسة، وعرض أوجه اتفاق النتائج أو اختالفها    ألسئلة ضوء ا  يفوتفسريها  

  . مع الدراسات السابقة 

   :  إىل النتائج اآلتية وفقاً ألسئلة الدراسة ة الباحثتوبعد حتليل البيانات وتفسريها توصل

 اازة من جامعـة امللـك   اإللكتروينما خصائص رسائل املاجستري و الدكتوراه يف جمال التعليم  : ١س

ـ ١٤٢٧- هـ   ١٤١٤سعود خالل الفترة من عام        الدراسـة   تولإلجابة عن هذا السؤال حاول    ،  ه

  :  اإلجابات عن األسئلة الفرعية التالية

  ؟ئلها الرسات العلمية اليت منحاترجاما الد : ١-١س 

   العمليةاتجاتوزيع الرسائل حسب الدر) ٣(جدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار   العلميةالدراجات
  ٩٦,١٥  ٥٠  ماجستري
  ٣,٨٤  ٢  دكتوراه 
  ١٠٠  ٥٢  اموع

       

  

  

  

  

   العلميةالدراجاتتكرارات الرسائل بناء على متغري ): ١(شكل رقم 
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التكرار
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ر  را التك

 ، العلميـة  الدراجاتكرار الرسائل بناء على متغري      ت) ١(شكل رقم   الو) ٣(دول رقم   اجليتضح من       

 ومخـسون رسـالة     ثنـان ا لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراه       أجيزتوقد بلغت الرسائل العلمية اليت      

مخسون رسالة منها درجتها  ، خالل ثالثة عشر عاماً جبامعة امللك سعوداإللكتروينمتخصصة يف التعليم    

، من إمجايل الرسائل  %) ٣,٨٤(للدكتوراه بنسبة    ناأطروحت و  ،%)٩٦,١٥(العلمية املاجستري بنسبة    

وقد يرجـع   ،  يف التعليم اإللكتروين    الدكتوراه عدد أطروحات  نؤكد ندرة     أن بعد هذا العرض ميكننا   و

 التابعة  التربية واألقسام األكادميية  ة الدكتوراه غري متاحة يف أغلب التخصصات يف كلي        مرحلةالسبب أن   

  .هلا

   ؟ي الرسائلما جنس معد: ٢-١س 

   الرسالة يجنس معدتوزيع الرسائل حسب  )٤(جدول رقم                           

  (%)النسبة   التكرار  معد الرسائلجنس 
  ٦١,٥٣  ٣٢  ذكر
  ٣٨,٤٦  ٢٠  أنثى

  ١٠٠  ٥٢  اموع
  

  

  

  

  

  

  معديهاجنس تكرارات الرسائل حسب ) : ٢(الشكل رقم 
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%) ٦١,٥٣( طالباً من الذكور بنسبة      ني وثالث اثينأن  ) ٢(وشكل رقم   ) ٤(ول رقم    من جد  يتضح    

 منـها عـشرين رسـالة بنـسبة          اإلنـاث وكان نصيب   ، اإللكتروينأعدوا رسائلهم يف جمال التعليم      

على درجة إقبال اإلناث على دراسة املاجستري يف        يدل  وهذا مؤشر    ،من إمجايل الرسائل  %)  ٣٨,٤٦(

 دعم األسر لطموحـات بناتـه       جتماعيواال احلضاري   نفتاحاالحيث ساهم    ،اإللكتروينتعليم  جمال ال 

وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسـة        ،وتشجيعهن على مواصلة الدراسات العليا يف ااالت احلديثة       

  . يف  أن عدد الباحثني أكرب من عدد الباحثات )هـ ١٤٢٨(عطاري وجربان 

  ؟ا ئلرساال مناقشة ت الزمنية اليت متتالفتراما  : ٣-١س 

   الفترات الزمنية بالسنواتتوزيع الرسائل حسب )٥(جدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  وات املناقشةسنالفترات الزمنية ل
  .  * غري متوفرة)١ (   هـ١٤١٥ -هـ١٤١٤
  ٤  ٢     هـ١٤١٩ - هـ١٤١٨
  ١٧  ٩   هـ١٤٢١ - هـ ١٤٢٠
  ١٧  ٩   هـ١٤٢٣ - هـ ١٤٢٢
  ٢٣  ١٢   هـ١٤٢٥ - هـ ١٤٢٤
  ٣٩  ٢٠   هـ١٤٢٧ - هـ ١٤٢٦
  ١٠٠  ٥٢  اموع

  
  

  

  

  

  

  تها ا مناقش الفترات الزمنية اليت متتتكرارات الرسائل حسب) : ٣(الشكل رقم 
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ل الوسائ
ولوجیا وتكن

التعلیم

المناھج و
رق التدریس  ط

رة اإلدا
ویة رب الت

ربیة علم النفسالت
التربوي

التربیةالتربیة البدنیة 
الخاصة

الثقافة
اإلسالمیة 

ربیة الفنیة الت

١ متسلسلة

 الفترة الزمنية مـن     كل عام أثناء  تزايد أعداد الرسائل    ) ٣(وشكل رقم   ) ٥(    يتضح من جدول رقم     

 هـ ولعدم   ١٤١٤وكانت أول رسالة يف جمال التعليم اإللكتروين يف العام          ، هـ١٤٢٧- هـ   ١٤١٤

ـ  ١٤١٨  (الفترة الزمنية  خالل    الرسائل عددبلغ  و، توفرها مل يشملها التحليل    ـ  ١٤١٩ - هـ )  هـ

ـ  ١٤٢٠( لكل من الفترتني الـزمنيتني     رسائل    تسع بينما بلغ عددها  ، %)٤(رسالتني ونسبتها     - هـ

ـ ١٤٢٣- هـ ١٤٢٢و   هـ ١٤٢١  ١٤٢٥ - هـ ١٤٢٤ (الفترةوخالل  ،  %)٢٣(بنسبة  و)  ه

 فتـرة لل %) ٣٩(وزادت بعدد عشرون رسالة بنـسبة       ، %)٢٣( عشر رسالة بنسبة     بلغت أثين ) هـ

ـ ١٤٢٧ - هـ   ١٤٢٦( يرجع ذلك  قد  و، ومتثل الفترة األخرية تطوراً ملحوظاً يف إعداد الرسائل       ، ) ه

  .التعليم اإللكتروينة يف جمال  التطورات التقني سرعةإىل

   ؟ئل بكلية التربية الرسات أجازيتالاألكادميية م اقسما األ : ٤-١س 
   الذي منحت فيه بكلية التربيةةاألكادمييقسام توزيع الرسائل حسب األ )٦(جدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار  األقسام األكادميية
  ٨٣  ٤٣  الوسائل وتكنولوجيا التعليم

  ١٣  ٧  طرق التدريس املناهج و 
  ٢  ١  اإلدارة التربوية

  ٢  ١  التربية
  ١٠٠  ٥٢  اموع

  

  

  

  

  

  الذي منحت فيه بكلية التربيةاألقسام األكادميية تكرارات الرسائل حسب ) : ٤(الشكل رقم 
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قـسام  أن قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم أكثـر األ ) ٤(وشكل رقم   ) ٦(يتضح من جدول رقم         

، بعدد ثالث وأربعني رسـالة       %) ٨٣( بنسبة إمجالية بلغت     اإللكترويناألكادميية تناوالً ال التعليم     

 اإلدارة التربوية   يبينما قدم قسم  ، بعدد سبع رسائل   %) ١٣(ويليه قسم املناهج وطرق التدريس بنسبة       

ىل طبيعة ختـصص القـسم      وقد يرجع هذا التفاوت إ    ، %)٢( لكل قسم بنسبة     ةوالتربية رسالة واحد  

 وإدارة وتقومي   استخداموحيث يهدف قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم إىل تصميم وتطوير          ، األكادميي

لية وكفاءة على مجيع املستويات النظرية والتطبيقية واألخالقية ومتابعة التطـورات           عتقنيات التعليم بفا  

يرجع عزوف  قد   و ، النشاطات البحثية وخدمة اتمع     التعليم واملشاركة الفعالة يف    ةاحلديثة يف حقل تقني   

حتديد موضوعات األطروحات لاضحة ووجود خطة عدم  يف كلية التربية إىل       األخرى األقسام األكادميية 

 . ميية التقوالدراسات لعليا إلى  الدراسات ا برامجتقارفاووالرسائل، 

   ؟ئل الدراسية املستهدفة يف الرساحلاما املر : ٥-١س 
  حل الدراسية املستهدفةااملرتوزيع الرسائل حسب  )٧(جدول رقم 

  (%)النسبة   التكرار   الدراسية املستهدفةحلااملر
  ٦  ٣  االبتدائيةما قبل 

  ١٧  ٩  االبتدائية
  ١٣  ٧  املتوسطة
  ٣٣  ١٧  الثانوية 
  ١٥  ٨ اجلامعية 

  ١٣  ٧  )مرحلةأكثر من (عام 
  ٢  ١ )حدد(غري ذلك 
  ١٠٠  ٥٢  اموع
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  حل الدراسية املستهدفةااملرحسب  تكرارات الرسائل) : ٥(لشكل رقم ا

أن املرحلة الثانوية كانت أكثر مراحل التعليم استهدافاً        ) ٥(وشكل رقم   ) ٧(    يتضح من جدول رقم     

وقد يرجع ذلك   ، %)٣٣(بتها رسالة نس  ةعشر ئل اليت تناولتها سبع   يف عينة الدراسة حيث بلغت الرسا     

ذلك توفر الربجميات اجلاهزة كإىل توفر معامل حاسب آيل يف الوقت احلاضر يف أغلب املدارس الثانوية و      

عية ومن مث املرحلة اجلام، بعدد تسع رسائلو%) ١٧( بنسبة  االبتدائيةتلتها املرحلة    ،ملواد املرحلة الثانوية  

 هتمـام افنالت  ) عام(ر من مرحلة    أما املرحلة املتوسطة وأكث   ، رسائل وبلغ عددها مثان  %) ١٥(بنسبة  

 يف تناول الرسائل للمرحلة ما قلةويالحظ ، مرحلةبعدد سبعة رسائل لكل ومن الرسائل %) ١٣ (بنسبة

وتناولت دراسة واحدة مرحلة    ، فقط%) ٦(ومتثل نسبتها   رسائل   حيث بلغ عددها ثالثة      االبتدائيةقبل  

  . الدراسات العليا أو الدبلوممرحلةالة علمية ومل تتناول أيه رس، التربية الفكرية ملعهد األمل

اليت أوضحت نتائج البحث ) ـ ه ١٤٢٧،الشايع  ( وتتفق هذه الدراسة مع بعض ما ورد يف دراسة              

، مث اسـتهدافاً  التعليم مراحل أكثر واملتوسطة مها الثانوية املرحلتني أن ،الرسائل املتعلق مبحور خصائص

، بينما مل تتناول أي رسالة علميـة مرحلـة ريـاض    االبتدائية واملرحلة نويةالثا املرحلة ما فوق املراحل
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ذكر و أنثىأنثىذكر

رار  التك

 توصـل   الـيت )et al Lin &،  2007(وزمالئه بينما ختالف نتيجة الدراسة احلالية دراسة لن ،األطفال

رحلـة   تليها املرحلة اجلامعية ومن مث املاالبتدائية إىل أن أكثر املراحل استهدافاً هي املرحلة     فيها الباحثون

  .الثانوية 

    وطبيعتها  ؟ئل املستهدفة يف الرسااتا جنس الفئم : ٦-١س 
  : املستهدفة يف الرسائل موضع التحليل ئاتجنس الف:أوال

   املستهدفةاتجنس الفئ توزيع الرسائل حسب )٨(جدول رقم  
  (%)النسبة   التكرار   املستهدفةاتجنس الفئ

  ٥٩  ٣١  ذكر
  ٢٩  ١٥  أنثى

  ١٢  ٦  ذكر و أنثى
  ١٠٠  ٥٢  اموع

  
  

  

  

  

   املستهدفةاتجنس الفئتكرارات الرسائل حسب ) : ٦(الشكل رقم 

 بعـدد  أن أغلب الرسائل طبقت على عينة الـذكور ) ٦(والشكل رقم ) ٨(    يتضح من جدول رقم   

 مخس عـشر رسـالة   من اإلناثوكان نصيب العينة املستهدفة  ،%)٥٩(واحد وثالثني رسالة وبنسبة  

ويالحـظ أن   ،  %) ١٢(  بنسبة   اإلناثعينة الذكور و  استهدفت ستة رسائل    بينما  ، %)٢٩ (وبنسبة

 ما يهتم بتطبيق حبثـه      اليت غالباً  طالب الدراسات العليا  هذه النسب مقاربة إىل حد كبري لنسب جنس         

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ر را التك

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

معلمون
مشرفون

لفنی  ون
ن أو ا

و المس اعدو
ن أ

صائیو
أخ

مدراء

ولیاء أم ور
أ

برنامج حاس وبي

ج تعلیمیة
مصمیمي برام

ي محتوى تعلیم  ي
طلبھمختص

 التدریس
 ھیئة

ضاء
أع

اإلداریین
خبراء

ر  را التك

طالب على جنس خيتلف عن جنس      حوث  وقد يرجع هذا األمر لصعوبة تطبيق الب       ،على عينة من جنسه   

  ). هـ١٤٢٧،الشايع(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،العتبارات عديدةالدارسات العليا 

  :موضع التحليل  املستهدفة يف الرسائل تانالعيطبيعة : ثانياً
   املستهدفةات توزيع الرسائل حسب طبيعة العين)٩(جدول رقم 

  %)(النسبة   التكرار   املستهدفةاتالفئطبيعة 
  ١٩,١٢  ١٣  معلمون
  ٧,٣٥  ٥  مشرفون

  ٢,٩٤  ٢  مدراء
  ١,٤٧  ١  برنامج حاسويب

 ١,٤٧  ١   برامج تعليميةومصمم
 ١,٤٧  ١   حمتوى تعليمي اختصاصيو

  ٦٠,٢٩  ٤١  طلبه
  ٤,٤١  ٣  أعضاء هيئة التدريس

  ١,٤٧  ١  خرباء 
  ١٠٠  ٦٨  اموع

  

  

   املستهدفةاتالفئ سب طبيعةتكرارات الرسائل ح) :٧(الشكل رقم 

 يف الرسائل العلمية    ستهدافاًاأن الطلبة كانوا أكثر العينات      ) ٧(والشكل رقم   ) ٩(    يتضح من جدول    

وكان نصيب املعلمون ثالث عشر     ،  وأربعون رسالة  إحدىبعدد  و %) ٦٠,٢٩(حيث كانت نسبهم    
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ومـن مث   ، مخس رسـائل  ددها  وع %) ٧,٣٥( بنسبة   املشرفون   اتاله،  %) ١٩,١٢(بنسبة  رسالة  

رسـالتني  واستهدفت ،  رسائلثالثبعدد ) ٤,٤١( أعضاء هيئة التدريس بنسبة ستهدفتاالرسائل اليت   

 برامج تعليميـة    صممواوبينما تساوت النسبة يف كالً من برنامج حاسويب         ، )٢,٩٤ ( بنسبة فئة املدراء 

ومل تتطـرق الرسـائل     ، لة لكل منهم  مبعدل رسا %) ١,٤٧(تعليمي وخرباء مبقدار    التوى  احملوخمتصي  

وتتفق نتائج الدراسـة مـع      ،  إىل اإلداريني وأولياء األمور وأخصائيون واملساعدون والفنيون       ةاملستهدف

 مث املـشرفون  استهدافاً العينات أكثر والطالب عينة املعلمني كانت اليت)  هـ١٤٢٧،الشايع (دراسة 

اليت توصلت نتائجها إىل أن )  هـ١٤٢٦( سامل و البشر      دراسة  الدراسة مع  وتتعارض نتيجة ، التربويون

مث الكتب الدراسية ، املقررات :  يف هذه الرسائل كانت علـى النحو التايل       أكثر ااالت البحثية تناوالً   

، مث األنشطة التربوية    ، مث التقومي التربوي    ، مث املعلم   ، مث املشرف التربوي    ، مث الطالب   ، مث التدريس   ، 

  .اً املنهجوأخري

    ؟الرسائل املستخدم يف ةهج العلمياما املن: ٧ -١س 

  علميةهج الاناملتوزيع الرسائل حسب  )١٠(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  علميةهج الانامل
  ٥,٧٦  ٣  الوصفي فقط 

  ٧,٦٩  ٤  الوصفي املسحي
  ١,٩٢  ١  الوصفي التقوميي
  ١٣,٤٦  ٧ الوصفي التحليلي

  ٥٠  ٢٦  التجرييب
  ١٣,٤٦  ٧  تجرييبالشبة ال

  ٧,٦٩  ٤  أكثر من منهج 
  ١٠٠  ٥٢  اموع

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

التكرار

0

5

10

15

20

25

30

صفي فقط
الو

صفي المسحي
الو

 التقویمي
صفي

الو

رتباطي
ي اال

صف
الو

وثائقي
ي ال

صف
الو

ي المقارن
سبب

صفي ال
الو

حلیل المحتوى
ي  ت

صف
الو

حقلي
ي ال

صف
الو

التتبعي
صفي 

الو

حلیلي
 الت

صفي
الو

التاریخي

التجریبي

 التجریبي
الشبة

حالة
ة ال

دراس

 البعدي
حلیل

الت

ن منھج
ر م

أكث

ر ذلك
غی

التكرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  علميةهج الاناملتكرارات الرسائل حسب ) : ٨(الشكل رقم 

مناهج علميـة باإلضـافة إىل       الرسائل على ستة     زيركت) ٨(وشكل رقم   ) ١٠(يتضح من جدول        

 هو املنهج التجرييب اًاستخدامثر املناهج ومن الواضح أن أك، الدراسات اليت تناولت أكثر من منهج حبثي      

 التجرييب والوصـفي    هتالها املنهج الشب  ،  وعشرون ستةبعدد  %) ٥٠(الذي بنيت عليه نصف الرسائل      

الوصفي املـسحي    املنهج استخدمت أربع رسائل  و، %)١٣,٤٦( سبع رسائل وبنسبة     التحليلي بعدد 

بعـدد   %) ٥,٧٦( الوصفي فقط بنـسبة  اًاستخداموأقلها ، %) ٧,٦٩ (لكل منهماأكثر من منهج  و

ومل تتنـاول   ،  %)١,٩٢(  رسالة فقط املنهج الوصفي التقـوميي بنـسبة          ستخدمتاو، ثالث رسائل 

 والوصـفي ، والوصفي السببيب املقارن  ، والوصفي الوثائقي ، رتباطيالوصفي اإل :البحوث املناهج التالية    

  . والتحليل البعدي، ودراسة احلالة ، و التارخيي،لوصفي التتبعياو، والوصفي احلقلي، حتليل احملتوى

ودراسة ) هـ١٤٢٦( ودراسة سامل والبشر )هـ١٤٢٧(فق مع بعض ما ورد يف دراسة الشايع توت     

 ثالثة مناهج حبثية استخدامعلى  قتصرتارسائل املاجستري  أن  إىلواتوصلو )Alkathiri,2002(الكثريي
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 األجنبية تأما أغلب الدارسا  ،منهج حتليل احملتوى   نهج التجرييب مث  فقط هي املنهج الوصفي املسحي مث امل      

دراسـة فيـبس   و، Russel ) ،  (1999دراسـة رسـل  واليت منها ، استخدمت منهج التحليل البعدي

ـ ودراسـة رو ، ) Liao، 1999 (ياودراسة الو، ) , Phipps & Merisotis 1999( وتس سومريي رت ب

 ،Machtmes&Asher )، 2000( وأشـر  كتمسودراسة مـا ، ) .Robert &et., al،  2003(وزمالئه 

 &Bernard.، 2004(دراسة  برنارد وزمالئه و، )Waxman,2003&Lin  (نواكسماوودراسة لني 

et., al.( ،   ــه ــاو وزمالئـ ــة زهـ ــة   ، ), .Zhao&et., al 2004( ودراسـ ودراسـ

ودراسة لـو   ،)Williams,2006 (زودراسة وليام، )Shachar & Neumann،2005(شاتشارنونيومان

ــالؤه  ــه  ،)..Lou& et., al،2006( وزم ــسوك وزمالئ ــة نام    .et., al&، 2007( ودراس

Namsook(،وزمالئهياودراسة الو  )2008  ،Liao &et., al.  (.  ع األدوات املستخدمة انوأما  : ٨-١س

   ؟ئلو مصدرها يف الرسا

: يف الرسائلاألدوات املستخدمة: أوالً

  ستخدمة فيها املتاوداألتوزيع الرسائل حسب )١١(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  املستخدمة اتدواأل
  ٢٩,٥٩  ٢٩  اختبارات 

  ٣٠,٦١  ٣٠   ةاستبان
  ٢,٠٤  ٢  ةمقابل

  ١,٠٢  ١ ظةبطاقة مالح
  ١٦,٣٢  ١٦ برنامج تعليمي حموسب

  ١,٠٢  ١ موقع تعليمي
  ٢,٠٤  ٢ اإلنترنت درس منوذجي من خالل 

  ٨,١٦  ٨  مقاييس 
  ٩,١٦  ٩  غري ذلك 
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   فيهاةستخدمامل دواتاألتكرارات الرسائل حسب ) : ٩(الشكل رقم 

 اسـتخداماً ختبارات كانت أكثر األدوات      واال ةستبانأن اال ) ٩(والشكل  ) ١١(دول  يتضح من ج      

ربنـامج  الويأيت يف املرتبة الثالثة     ، %)٢٩,٥٩،%٣٠,٦١(حيث كان نصيب كال منهما على التوايل        

ومـن مث املقابلـة ودرس      ، %)٨,١٦(وتالها املقاييس بنسبة    ، %)١٦,٣٢(وسب بنسبة   احملتعليمي  ال

 ١,٠٢(ومن مث بطاقة املالحظة وموقع تعليمي بنـسبة     ، %)٢,٠٤( بنسبة   اإلنترنتمنوذجي من خالل    

، استمارة تقييم وحمتوى دراسي،كتاب طالب للغة االجنليزية(و احتل غري ذلك من األدوات التالية   ، %)

، من إمجايل الرسائل  %) ٩,١٦(نسبة  ب) خطة عالجية   و، إستراتيجية مقترحة    و ،ومنوذج تقومي أهداف  

وبطاقة حتليـل    الرسائل لألدوات التالية بطاقة مسحية  ودرس منوذجي مربمج         استخدامويالحظ عدم   

ويالحـظ أيـضاً أن جممـوع      ،وذلك بسبب طبيعة ااالت أو املوضوعات اليت متت معاجلتها         حمتوى

  .   أكثر من أداة واحدة أغلب الرسائل استخدمت ألننظراً، األدوات يزيد عن اموع الكلي للرسائل
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ـ ١٤٢٧(هذه الدارسة مع دراسة الشايع      تائج  ن    وتتفق   ـ ١٤٢٦(ودراسة سامل والبـشر     )  ه ) هـ

التحـصيلية   ختباراتاال اليت أكدت بأن)  هـ١٤١٠( والعولقي )Alkathiri,2002(ودراسة الكثريي

فبطاقة حتليل احملتوى مث املقاييس املقننة، بينمـا مل حتـظ أداتـا     ،اًاستخداماألدوات  أكثر ستباناتواال

  . ستخداماالبالنصيب الكايف من  الحظة واملقابلةامل

  :ستخدمة يف الرسائل املواتداألمصدر : ثانياً

  ستخدمة املواتداألتوزيع الرسائل حسب مصدر )١٢(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  ستخدمة املاتدواألمصدر 
  ٥٧,٦٩  ٣٠  طالب الدراسات العلياتصميم 
  ١,٩٢  ١  طالب الدراسات العلياتطوير 

  ١,٩٢  ١ اة جاهزةأد
  ٣٦,٥٣  ١٩  أكثر من مصدر 

  ١,٩٢  ١  غري ذلك 
  ١٠٠  ٥٢  اموع

  
  

  

  

  

  

  

  ستخدمة املواتداألتكرارات الرسائل مصدر ) : ١٠(الشكل 
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اً صمموا األدوات املستخدمة يف رسائلهم طالب نيأن ثالث) ١٠(والشكل ) ١٢(ن جدول يالحظ مو     

قاموا بـدمج بـني      %) ٣٦,٥٣( اً بنسبة   طالبيف حني أن تسعة عشر      ، %)٥٧,٦٩(بأنفسهم بنسبة   

بينما كانت مصدر األداة للبقية موزعة بالتـساوي بنـسبة           اهزاألدوات من تصميمهم واألدوات اجل    

 طالب الدراسات العليا   قام  ( واألداة اجلاهزة وغري ذلك      طالب الدراسات العليا    على تطوير   %) ١,٩٢(

    . رسالة لكل بعدد واحد) على شبكة اإلنترنتع على الورق مث نفذه مصمم مواقع بتصميم املوق

يف  )Alkathiri,2002(ودراسة الكثريي)  هـ١٤٢٧(هذه الدارسة مع دراسة الشايع نتائج وتتفق     

ت وجتدر اإلشارة هنا إىل دعوة الباحثني إىل تبين أدوا، أن الباحثني يفضلون بناء أدوات حبثهم بأنفسهم

  .مقننة سبق تطبيقها يف حال مناسبتها ألحباثهم ما أمكن ذلك 

  ؟ إمجاالً وتفصيالً  ئلاإلحصائية املستخدمة يف الرساما األساليب : ٩-١س 

  : إمجاالًئلب اإلحصائية املستخدمة يف الرسااألسالي:  أوالً    

  ئية اإلحصا األساليبتوزيع الرسائل حسب أنواع)١٣(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  ب اإلحصائيةأنواع األسالي
  ٩,٦١  ٥  اإلحصاء الوصفي 

  ١٥,٣٨  ٨ اإلحصاء االستداليل 
  ٧٥  ٣٩ اإلحصاء الوصفي و االستداليل 

  ١٠٠  ٥٢  اموع
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   ا املستخدمة ئية اإلحصا األساليبتكرارات الرسائل حسب أنواع) : ١١(الشكل 

 رسالة دجمت بني نوعي اإلحصاء الوصفي      ني وثالث اًأن تسع ) ١١(ل  والشك) ١٣(يتضح من جدول        

 %)١٥,٣٨(يليها الرسائل اليت استخدمت اإلحصاء االستداليل بنـسبة         ، %)٧٥(واالستداليل بنسبة   

وقد يرجـع  ،  %)٩,٦١(ومن مث مخس رسائل استخدمت اإلحصاء الوصفي بنسبة ،  رسائل بعدد مثان 

ل املنهج التجرييب وشبة    ستخدم يف الرسائل حيث استخدمت أغلب الرسائ      األمر لطبيعة املنهج العلمي امل    

تعلق باألساليب اإلحصائية املـستخدمة،  ما يفي)  هـ١٤٢٧( وخالفت النتيجة دراسة الشايع ، التجرييب

أساليب إحصائية بسيطة ومتوسطة، واستخدمت  استخدامب أغلب الرسائل اكتفت أن فأوضحت النتائج

  .متقدمة ب إحصائيةرسالتان فقط أسالي

  : تفصيالً ئلب اإلحصائية املستخدمة يف الرساسالياأل: ثانياً
  : اإلحصاء الوصفي دوات أ-

توزيع الرسائل حسب أدوات اإلحصاء الوصفي )١٤(جدول 
  (%)النسبة   التكرار  أدوات اإلحصاء الوصفي

  ٢٢,٤٤  ٢٢ التوزيع التكراري 
  ٣٩,٧٩  ٣٩ مقاييس النزعة املركزية

  ٢٩,٥٩  ٢٩ يس التشتتمقاي
  ٨,١٦  ٨  مقاييس العالقة

  ١٠٠  ٩٨  اموع 
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  تكرارات الرسائل حسب أدوات اإلحصاء الوصفي): ١٢(الشكل 

حيث ، الرسائل حسب أدوات اإلحصاء الوصفي    توزيع  )  ١٢(والشكل) ١٤(     يتضح من اجلدول    

ومـن مث مقـاييس     ، %)٣٩,٧٩(النزعة املركزية بنسبة    الرسائل مقاييس   من    ني تسع وثالث  استخدمت

ن رسالة  ي وعشر ومن مث التوزيع التكراري بعدد اثين     ، ن رسالة يلتسع وعشر %) ٢٩,٥٩(التشتت بنسبة   

وقد يرجع الـسبب    ،  %)١٥(واستخدمت مثان رسائل مقاييس العالقة بنسبة       ، %)٢٢,٤٤(وبنسبة  

بينما مل تتطرق إي رسالة مـن العينـة املـستهدفة إىل     ، هااستخدامألمهية مثل هذه األدوات وشيوع     

ــسبية  ــع الن ــاييس املواق ــاليب مق ــدرجات املعيار، أس ــةوال ــرطح ، ي ــواءإلوا، والتف .  لت

  : اإلحصاء االستداليلدوات أ-
  توزيع الرسائل حسب أدوات اإلحصاء االستداليل)١٥(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  أدوات اإلحصاء االستداليل
  ٢٣,٩٤  ١٧ تباين األحاديحتليل ال

  ١,٤٠  ١ حتليل التباين الثنائي
  ٥٠,٧٠  ٣٦  )ت(اختبار 

  ١٥,٤٩  ١١ مربع كاي
  ٥,٦  ٤  مان وتين

  ١,٤٠  ١  كروكلسلي
  ١,٤٠  ١  ولك وكسن

  ١٠٠  ٧١  اموع 
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تحلیل التباین
األحادي

تحلیل التباین
الثنائي

تحلیل التباین
الثالثي

ت "ت" ربع كاياختبارا كروسكالمان وتنيم
ز والی

غیر ذلك ولكوكسن

ر  التكرا

  

  

  

  

  

  

  تكرارات الرسائل حسب أدوات اإلحصاء االستداليل) : ١٣(الشكل 

توزيـع الرسـائل حـسب أدوات اإلحـصاء االسـتداليل           ) ١٣( والشكل )١٥(يوضح جدول       

 وتالها حتليل التباين األحادي   ، رسالة  ني وثالث على ست %) ٥٠,٧٠( بنسبة   )ت( ختباراحيث سيطر   

، %)١٥,٤٩( رسالة بنسبة ة مربع كاي أحدى عشرواستخدم، %)٢٣,٩٤( رسالة بنسبة ة عشرلسبع

و استخدمت ثالث رسـائل حتليـل التبـاين    ، %)٥,٦( رسائل بنسبة   ربعأل مان وتين    ختبارامث  ومن  

بينما مل تتطرق ، %)١,٤٠(ولكوكسن مبعدل أداة واحدة لكل منهم بنسبة      ،وكروسكال واليز  ،الثنائي

األساليب اإلحصائية  استخدام  وهنا ينبغي التأكيد على الباحثني ب     ، ل ألدوات حتليل التباين الثالثي    الرسائ

 األساليب اإلحصائية املتقدمة اليت حتقق أهداف البحث بـصورة أفـضل            استخدام  ورة  وضر ،ةاملناسب

ــا  ــة م ــا  وخاص ــق باملقارن ــل بي   تيتعل ــث والتفاع ــتغريات البح ــني م ــها ب .ن

   ؟اإللكتروينما االجتاه العام للقضايا البحثية اليت تناولتها الرسائل يف جمال التعليم  : ٢س

كانت على النحـو    ،  فرعية أسئلةالباحثة السؤال العام إىل ست      قسمت   ،لإلجابة على السؤال الرئيس     

  :التايل 
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اإلنتاجالتحلیلالتصمیمالتقویم
"التنفیذ"

ر رة التطوی أكثر منالتقویم االستخداماإلدا
مرحلة 

غیر محدد

ر را التك

  ؟اإللكتروين ل يف جمال التعليم ئها الرساتبن اليت ت التصميم التعليميحلا مرما : ١-٢س
     التصميم التعليميحلاتوزيع الرسائل حسب مر)١٦(جدول 

  (%)النسبة   التكرار    التصميم التعليميحلامر
  ٩,٦١  ٥  التقومي

  ١,٩٢  ١ اإلدارة 
  ٤٤,٢٣  ٢٣  ستخداماال

  ٢٦,٩٢  ١٤ أكثر من مرحلة 
  ١٧,٣٠  ٩  غري حمدد
  ١٠٠  ٥٢  اموع

  

  

  

  

  

الشكل 

   التصميم التعليمي حلاتكرارات الرسائل حسب مر) : ١٤(

  ستخداماالمرحلة   عاجلتها الرسائل هي  املراحل اليت   أكثر   أن) ١٤(والشكل) ١٦(يتضح من جدول        

 رسالة أكثر مـن مرحلـة بنـسبة    ةوتبنت أربع عشر ، %)٤٤,٢٣(ن رسالة بنسبة    ي وعشر اًثالثبعدد  

بينما تبنت رسالة واحـده     ، %)٩,٦١(ها مرحلة التقومي بعدد مخسة رسائل بنسبة        يوتل، )%٢٦,٩٢(

 املرحلة اليت تبنها بنسبة     بينما مل حتدد تسع رسائل    ، من إمجايل الرسائل  %) ١,٩٢(مرحلة اإلدارة بنسبة    

ـ  اخلاصة   ةقلة املقررات التدريسي  إىل  ذلك  يرجع  وقد  ،  %)١٧,٣٠( التعليم اإللكتـروين لطـالب     ب

   .منخفض اجلودة ، األمر الذي يعكس أداء حبثي الدراسات العليا بكلية التربية
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رةمعیار سكورم نظام اإلدا
التعلیمیة

معھد مھندسي
الكھرباء و

االلكترونیات

ریب جمعیة تد
صناعة الطیران

رة توزیع التعلم مباد
رة المتقدمة لوزا

الدفاع األمریكیة و
التدریس التقني

ر  غیر ذلك (حدد)     ال تتب  نى مع  ایی

التكرار

االهتمام الكايف من جانب يف حني أن مرحلة التصميم والتحليل واإلنتاج والتطوير والتقومي مل حتظ ب      

 ١٤٢٣( اخلليـوي   دراسـة  وختالف هذه النتيجة ، الدراسةاليت عاجلتها طلبة الدراسات العليا يف فترة   

مث ،مث اإلدارة ، سـتخدام اال ميدان   اليت توصلت نتائج الدراسة إىل أن أكثر ااالت البحثية تناوالً         ) هـ

اليت توصـلت الدراسـة إىل أن أكثـر          )Alkathiri,2002(وأيضا دراسة الكثريي    ، مث التطوير ، التقومي

دراسة لن أما  ، فتصميم املنهج، فتطوير املنهج ، فتطبيقات املنهج ، املوضوعات معاجلة هي تقومي املنهج 

توصل الباحثون إىل أن أكثر املوضوعات دراسة هو التصميم والتطوير ) et al Lin &،  2007(وزمالئه

  .وال وأقلها هو التحليل والتقييم بواسطة اجلالتعليم يف 

  ؟اإللكتروين يف جمال التعليم ئلملية اليت تبنتها الرسا املعايري العاما:٢-٢س

  العامليةتوزيع الرسائل حسب املعايري )١٧(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  املعايري العاملية  
  ١٠٠  ٥٢ ال تتبىن معايري 

  ١٠٠  ٥٢ اموع
  

  

  

  

  

  

  

  العامليةارات الرسائل املعايري تكر): ١٥(الشكل 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ر را التك

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

التعلم الموجةالتعلم ال ذاتي 
بواسطة المعلم

التعلم الجماعي
ت للمجموعا
رة  الصغی

التعلم الجماعي
ت الكبیرة للمجموعا

غیر محددعامأكثر من طریقة 

ر  را التك

أن الرسائل وحيث  ،توزيع الرسائل حسب املعايري اليت تبنتها  )١٥(والشكل) ١٧( يتضح من جدول        

وهذا خيالف اجتـاه العـصر       ، خالل الفترة اليت عاجلتها الرسائل     دولية أو حملية  أو  مل تتبىن معايري عاملية     

 يفتؤدي إىل حتقيق مستويات عاليـة       اليت  عايري العاملية والدولية    تبين امل احلديث حنو تبين مفهوم اجلودة و     

الواليات مثل فالبلدان ، التفوق يف التحصيل الدراسي  تساهم يف   نتائج الدراسة واملعرفة ويف أحيان كثرية       

  معايري وطنية موحدة وتعتمديهاتبننتيجة ل الدولية ختباراتاالنتائج  خالل  من  تفوق أداء طلبتها    ياملتحدة  

  . باملستوى التعليمي وحتفيزهم على العطاءرتقاءلال علمنيعلى مناهج واضحة يتم مبوجبها تدريب امل

 ؟ ئل الرساتبنتها  اليت اإللكتروينالتعليم استخدام طرق ما :٣-٢س

 اإللكتروينالتعليم  استخدامتوزيع الرسائل حسب طرق  )١٨(جدول 

  (%)بة النس  التكرار   التعليم اإللكتروين استخدامطرق
  ٣٠,٧٦  ١٦  التعلم الذايت 
  ١٩,٢٣  ١٠  بواسطة املعلمهالتعلم املوج

  ١٥  ٨  أكثر من طريقة 
  ٣٤,٦١  ١٨  غري حمدد
  ١٠٠  ٥٢ اموع

  

  

  

  

  

  

  اإللكتروين التعليم  استخدامتكرارات الرسائل حسب طرق) : ١٦(الشكل رقم 
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 موضع  ئل اليت تبنتها الرسا   اإللكتروين التعليم   استخدام طرق) ١٦(والشكل) ١٨(    يتضح من جدول    

يليهـا   ،% )٣٠,٧٦( رسالة بطريقة التعلم الذايت وبلغت نـسبها         ة ست عشر  هتمتاالتحليل حيث   

 يف حني  ،%)١٩,٢٣(بواسطة املعلم بعدد عشر رسائل وبنسبة       ه  تعلم املوج ال الرسائل اليت تبنت طريقة   

 رسائل بـني طريقـة   دجمت مثاين و ،%)٣٤,٦١( بنسبة    تبنتها ة اليت    رسالة الطريق  ة عشر مل حتدد مثاين  

ينما مل حتدد بدقة مثانية عشر رسالة الطريقة ، %) ١٥(  بواسطة املعلم بنسبة هالتعلم الذايت والتعلم املوج

يف حني مل يتم دراسة طريقـة الـتعلم    ،وهي نسبة كبرية ال يستهان ا%) ٣٤,٦١(بنسبة   تبنتها اليت  

  .عي للمجموعات الصغرية وطريقة التعلم اجلماعي للمجموعات الكبرية يف الرسائل موضع التحليلاجلما

 املتزايد يف التعليم العام والعايل مبفهوم التعلم الذايت والـتعلم  هتمامالاوقد يرجع السبب يف ذلك إىل        

بينما طريقة التعلم اجلماعي    ،قليدي أو التعليم الت   اإللكترويناملوجه بواسطة املعلم سواًء عن طريق التعليم        

 املعتمد على    أو طريقة التعلم اجلماعي للمجموعات الكبرية       املعتمد على الطالب   للمجموعات الصغرية 

  .ة اإللكتروني ال تستخدم يف تعليمنا سواء بالطريقة التقليدية أو الطالب

 ؟رسائل التبنتها اليت اإللكتروين يف التعليم ةذج املستخدما النمما: ٤-٢س

  اإللكتروين للتعليم ةج املستخدمماذتوزيع الرسائل حسب الن)١٩(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروين للتعليم ةذج املستخدماالنم
  ١٧,٣٠  ٩  النموذج املساعد 

  ١٣,٤٦  ٧ املدمجالنموذج 
  ٣٠,٧٦  ١٦ النموذج املفرد

  ١,٩٢  ١ أكثر من منوذج 
  ٣٦,٥٣  ١٩  غري حمدد
  ١٠٠  ٥٢ اموع
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امأكثر من نموذج النموذج المفردالنموذج المدمجالنموذج المساعد  غیر محددع

التكرار

  

  

  

  

  

  

  اإللكتروين للتعليم ةذج املستخدماتكرارات الرسائل حسب النم) : ١٧(الشكل 

 اإللكتروينلتعليم ة يف اذج املستخدماتوزيع الرسائل حسب النم ) ١٧( والشكل )١٩(يوضح جدول       

 ،%)١٧,٣٠(ل بنسبة رسائ  تسعبلغت عدد الرسائل اليت تبنت النموذج املساعدحيث ، موضع التحليل

أما النموذج املفرد   ، %)١٣,٤٦( رسائل بنسبة    فبلغ عددها سبع   املدمجأما الرسائل اليت تبنت النموذج      

 رسالة واحدة بـني     دجمتبينما  ، % )٣٠,٧٦( رسالة بنسبة    ة األعلى بعدد ست عشر    هتمامالا حتلأ

بة  بنـس  تبنتـه ة النموذج الـذي      رسال ةيف حني مل حتدد تسع عشر      ،النموذج املفرد والنموذج املساعد   

وقد يرجع السبب إىل أن النموذج املفرد و املساعد مـن املفـاهيم             ، من إمجايل الرسائل  %) ٣٦,٥٣(

 يظهر مع تطور الفترة الزمنية      بهجعلت االهتمام   املدمج  بينما حداثة مفهوم النموذج      ، الدارجة   التربوية

  .للرسائل 

  ئل إمجاالًً وتفصيالً ؟اليت تبنتها الرسا اإللكترويندوات التعليم  ما أ: ٥-٢س
  ئل إمجاالً ؟ اليت تبنتها الرسااإللكترويندوات التعليم ما أ :أوال

   اإللكتروينلتعليم ا أدواتتوزيع الرسائل حسب ) ٢٠(جدول 
  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروين التعليم أدوات

  ٧٣,٠٧  ٣٨ معتمد على احلاسب اآليل
  ١٥,٣٨  ٨  اإلنترنتمعتمد على 
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ب اآلل ي ى الحاس ت معتمد عل رن عاممعتمد على االنت

ر  را التك

  ١١,٥٣  ٦  )عام( اإلنترنتاحلاسب ومعتمد على 
  ١٠٠  ٥٢ اموع

  

  

  

  

  

   اليت تبنتها الرسائلاإللكتروين التعليم أدواتتكرارات الرسائل بناء على ): ١٨(الشكل 

 ثالثة  إىل وفقاً    اليت تبنتها الرسائل   اإللكتروينتصنيف التعليم   ) ١٨(والشكل) ٢٠(يالحظ من جدول      

والــيت ختــدم أهــداف هــذه الرســالة  ،بنــاء علــى طبيعــة موضــوعات الرســائل، قـسام أ

ـ    ،  رسـالة ثني وثالوبعدد مثان%) ٧٣,٠٧(فاعتمدت الرسائل على احلاسب اآليل بنسبة عالية تقدر ب

 رسـائل بـني     ودجمت سـت   ،بعدد مثانية %) ١٥,٣٨( بنسبة   اإلنترنتاملعتمد على   وتليها الرسائل   

  .من إمجايل الرسائل %) ١١,٥٣(تني بنسبة الطريق

    اليت تبنتها الرسائلاإللكتروين التعليم وت أداقتناءا طرق -
  اإللكتروين التعليم اتأدوتوزيع الرسائل حسب طرق اقتناء ) ٢١(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروينأدوات التعليم طرق اقتناء 
  ١٥,٣٨  ٨ طالب الدراسات العليا تصميم 

  ١,٩٢  ١ طالب الدراسات العليا طوير ت
  ٤٤,٢٣  ٢٣ أداة جاهزة

  ١,٩٢  ١  أكثر من طريقة 
  ٢٦,٩٢  ١٤  ال توجد أداة 

  ٧,٦٩  ٤  غري ذلك 
  ١,٩٢  ١  مل حتدد
  ١٠٠  ٥٢ اموع
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  اإللكتروين التعليم وت أداقتناءاتكرارات الرسائل حسب طرق ) :١٩(الشكل 

 اإللكتروين التعليم وت أداقتناءاتوزيع الرسائل حسب طرق ) ١٩(والشكل ) ٢١(جدول يتضح من     

  أدواـم  طالببينما صمم مثانية    ، %)٤٤,٢٣(أداة جاهزة بنسبة    طالباً   وثالثون   ناثناحيث استخدم   

خر بـني   آ طالبودمج  ،  يف رسالته  اإللكتروين التعليم   ة أدا طالباًو طور   ، %)١٥,٣٨(بأنفسهم بنسبة   

 رسـالة بنـسبة     ة يف أربـع عـشر     اإللكتروين للتعليم   وتأدا ر تتوف وال ،مهتصميألداة اجلاهزة ومن    ا

  .   األداة يف رسالة واحدة قتناءاومل حتدد طريقة ، لطبيعة تلك الرسائل%) ٢٦,٩٢(

  من قبل طالب الدارسات العليا إىل      اإللكتروين    وقد ترجع الباحثة أسباب قلة تصميم أدوات التعليم         

جنليزية، والتشغيل، والصيانة، وضبط اجلودة، وحتليـل الـنظم و      إلقلة املهارات التقنية ومهارات اللغة ا     

ونظراً لسرعة التقلبات اليت    ، التكلفة العالية إلنتاجها  كذلك إىل   و، لربجميات التعليمي ل  تصميم وال الربجمة،

ا للمؤسسات التعليمية وطـالب     متيز صناعة الربجميات اجلاهزة جعلت الشركات الكربى تقدم عروضه        

  .الدارسات العليا لتطبيق براجمها وتسويقها 
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تصمیم
الباحث

تطویر
الباحث

أكثر منأداة جاھزة
طریقة 

لم تحددغیر ذل ك ال توجد أداة 

التكرار 
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ت - البرمجیا
رص المدمج " الق

  CD"

الفیدیو الرقمي
"DVD"

الشبكة الداخلیة
Intranet""

روض تقدیمیة ع
الكترونیة 

ر محددعام ال توج  د أداة غی

التكرار 

  ئل تفصيالً؟دوات التعليم اإللكتروين اليت تبنتها الرسا ما أ:انياًث
  . املعتمد على احلاسب اآليل  اإللكتروين أدوات التعليم -

  حلاسب اآليل املعتمد على ااإللكتروينتوزيع الرسائل حسب أدوات التعليم ) ٢٢(جدول 
  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   املعتمد على احلاسب اآليلاإللكتروينتكرارات الرسائل حسب أدوات التعليم ) :٢٠(لشكل ا

 املعتمـد   اإللكتروينتوزيع الرسائل حسب أدوات التعليم      ) ٢٠(والشكل  ) ٢٢(يتضح من جدول        

ج  وعشرون رسالة أداة الربجميات املخزنة بواسطة القرص املدم        ويالحظ تناول مثان  ، حلاسب اآليل على ا 

لكترونية إوعروض تقدميية   ، ورسالة واحدة فقط لكل من أدايت  الشبكة الداخلية        ، %)٧٣,٦٨(بنسبة  

 ومل حتـدد  ،ومل تتطرق أية رسالة أداة الفيديو الرقمي، من إمجايل الرسائل%) ٢,٦٣(تقدر نسبتها بـ    

  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروينأدوات التعليم 
  ٧٣,٦٨  ٢٨ الربجميات خمزنة بواسطة القرص املدمج 

  ٢,٦٣  ١  الشبكة الداخلية 
  ٢,٦٣  ١ لكترونية إعروض تقدميية 

  ٥,٢٦  ٢  غري حمدد
  ١٥,٧٨  ٦  ال توجد أداة 

  ١٠٠  ٣٨ اموع
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طبيعة املنهج املستخدم  لنظراًوبينما ست رسائل ال توفر أداة ا       ، رسالتني األداة املستخدمة بشكل دقيق    

  .ا 

 بالربجميات املخزنة بواسطة القرص املدمج لتوفرها يف املكتبـات واملؤسـسات            هتمامالاويالحظ       

أما الفيديو الرقمي والشبكة الداخلية والعروض التقدمية        ، التجارية ذات العالقة    احلكومية و  والشركات

  . باالهتمام الكايفظمل حت

  :اإلنترنت املعتمد على اإللكتروينم ي أدوات التعل-

  اإلنترنت املعتمد على اإللكتروينم يتوزيع الرسائل حسب أدوات التعل) ٢٣(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروينأدوات التعليم 
  ٥٠  ٤ اإلنترنتاملقررات املعتمدة على 

  ٥٠  ٤  ال توجد أداة 
  ١٠٠  ٨  اموع 

  اإلنترنت املعتمد على اإللكتروين التعليم  حسب أدوات تكرارات الرسائل) : ٢١(الشكل 

 حيـث   ،التعليم اإللكتروين توزيع الرسائل حسب أدوات     ) ٢١(والشكل  ) ٢٣(يتضح من جدول        

 اإلنترنت املعتمد على    التعليم اإللكتروين  كأداة   اإلنترنتاستخدمت أربع رسائل املقررات املعتمدة على       

 تتناول الرسائل املوضوعات    ذلك مل ول، %)٥٠(اة يف باقي الرسائل بنسبة       أد تتوفروال  ، %)٥٠(بنسبة  

، ونقل امللفـات  ، وجمموعات النقاش ، ومؤمترات الفيديو ، واحملادثة، اإللكتروينوالربيد  ، التالية املنتدى 

واملقررات املعتمدة علـى    ،  الفوري فتراضياالالتعاوين  التعليم  وبرجميات  ، )التشاركي( واللوح األبيض 

وبرامج القمر الصناعي ، والفيديو التفاعلي، ومؤمترات الفيديو، ةاإللكترونيوأنظمة دعم األداء ، اإلنترنت

ونظـام إدارة  ،  والتقييم على الشبكة ونظم إدارة التعلم اجلماعي والفصول االفتراضـية      ختباراتالوا ،

والبحث ، ختباراتالاونظام تصميم   ، اإللكتروينومنصات التعليم   ،ونظام إدارة التعلم    ، احملتوى التعليمي 
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زامن  روني المت روني غیرالتعلیم اإللكت التعلیم اإللكت
متزامن 

عامال توج  د اداة غیر محدد 

رار  التك

ودعم احلاسوب يف ، التعليميةفتراضيةالاوالرحالت ، ة اإللكترونيواملكتبة  ،  حمرك البحث قوقل   استخدامب

ــاوين  ــتعلم التعــ ــاة، الــ ــةواحليــ ــويكي،  الثانيــ ــدونات ، والــ و،واملــ

والتـدريب  ، عليميـة واأللعاب الت ، وبرجميات حتاكي الواقع  ، توصيف احملتوى للرجوع إلية عند احلاجة     

  .اإللكتروينووحدات التعلم ، وموقع للشبكات االجتماعية،  احلاسب اآليل استخدامب

 يكمن يف قلة املراجع     اإللكترويناالت احلديثة يف التعليم     ادراسات يف   الواحملك الرئيسي وراء قلة          

 تـصال الاسات العليا بتقنيـات     والدوريات ومصادر املعلومات احلديثة من جهة وعدم إملام طلبة الدرا         

   .تجددة من جهة ثانيةاملعلومات املاحلديثة اليت تربط الطالب مبصادر 

  :اإلنترنت املعتمد على اإللكتروينم ي أنواع أدوات التعل-

  اإلنترنت املعتمد على اإللكتروين التعليم دواتتوزيع الرسائل حسب أ) ٢٤(جدول 

  (%)النسبة   التكرار   اإللكتروينأدوات التعليم 
  ٢٥  ٢ غري حمدد 

  ٢٥  ٢ عام
  ٥٠  ٤  ال توجد أداة 

  ١٠٠  ٨ اموع

  

       

  

  

      

  اإلنترنت املعتمد على اإللكتروينأدوات التعليم أنواع تكرارات الرسائل حسب ) :٢٢(الشكل 
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رمجیات  -  القرص المدمج الب
روني المعتمد "CD"   للتعلم االلكت

ب اآللي على الحاس

ت المعتمدة على ررا و المق
ت اإلنترن

روني ر محددة للتعلم االلكت غی
ي و ب اآلل   المعتمد على الحاس

رنت  ت المعتمدة على االنت را ر المق

ال توج  د أداة 

١ متسلسلة

 املعتمـد   لكتروينالتعليم اإل توزيع الرسائل حسب نوع أدوات      )٢٢(والشكل) ٢٤(يتضح من جدول    

ومل ،  %) ٢٥( متزامن بنسبة املتزامن وغري اإللكتروين حيث دجمت رسالتني بني التعليم ،اإلنترنتعلى 

نظراً داة  األومل تتوفر يف بقية الرسائل      ، املعتمد على اإلنترنت   اإللكتروينحتدد بقية الرسائل نوع التعليم      

 تطبيق وقياس أثر التعليم الغري متزامن والتعليم املتزامن         وقد يرجع ذلك لصعوبة   ، لطبيعة املنهج املستخدم  

  .مكان الدراسة خارج أو داخل  للطالب يف اإلنترنتتوفر أجهزة احلاسب اآليل وشبكة لصعوبة توفري ،

  ):عام(اإلنترنت املعتمد على احلاسب اآليل واإللكتروين التعليم أدوات -

    اإللكتروين املعتمد على احلاسب اآليل و اإلنترنتتوزيع الرسائل حسب أدوات التعليم) ٢٥(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  )عام(اإللكتروينأدوات التعليم 
 املعتمد اإللكتروينم يالربجميات  املخزنة على القرص املدمج للتعل

 اإلنترنتعلى احلاسب اآليل و املقررات املعتمدة على 
١٦,٦٦  ١  

د على احلاسب اآليل و  املعتماإللكتروينم يغري حمددة للتعل
 اإلنترنتاملقررات املعتمدة على 

١٦,٦٦  ١  

  ٦٦,٦٦  ٤ ال توجد أداة
  ١٠٠  ٦ اموع

  

  

  

  

  

  

  

تكرارات الرسائل حسب أنواع التعليم اإللكتروين املعتمد على احلاسب اآليل و اإلنترنت) : ٢٣(الشكل 
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غیر محددال توجد بیئ  ة بیئة واقعیة و بیئة افتراض  یةبیئة افتراضیة بیئة واقعیة

التكرار 

 املعتمد على اإللكتروين التعليم توزيع الرسائل حسب أدوات) ٢٣(والشكل) ٢٥(من جدول يتضح     

 املعتمد علـى  اإللكتروينللتعلم  ويالحظ تناول الرسائل أداة الربجميات، )عام( واإلنترنت   احلاسب اآليل 

 التعلـيم   رسـالة أداة   مل حتدد و، %)١٦,٦٦( بنسبة   اإلنترنتاحلاسب اآليل واملقررات املعتمدة على      

 أداة يف بـاقي  تتـوفر وال ، اإلنترنـت املقررات املعتمدة على   املعتمد على احلاسب اآليل و       اإللكتروين

  . لطبيعة املنهج املستخدم%)٦٦,٦٦(الرسائل بنسبة 

  ؟ئل إمجاالً وتفصيالً اليت تقوم عليها الرساالتعليم اإللكتروينبيئات ما : ٦-٢س

  ؟ئل إمجاالً  اليت تقوم عليها الرسااإللكتروين التعليمبيئات ما  :أوالً -

   اليت تقوم عليهااإللكتروين التعليمتوزيع الرسائل حسب بيئات )٢٦(جدول 

  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروين التعليم بيئات 
  ٥٠  ٢٦ بيئة واقعية

  ٥,٧٦  ٣  فتراضيةابيئة 
  ٧,٦٩  ٤ فتراضيةابيئة واقعية وبيئة 

  ٣٠,٧٦  ١٦ ال توجد بيئة 
  ٥,٧٦  ٣ غري حمدد
  ١٠٠  ٥٢ اموع
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   اليت تقوم عليهااإللكتروين التعليمتكرارات الرسائل حسب بيئات ) : ٢٤(الشكل 

 اليت تقوم عليها    التعليم اإللكتروين توزيع الرسائل حسب بيئات     ) ٢٤(والشكل) ٢٦(يوضح جدول       

 ت الرسائل اليت دجمهايليو ،%) ٥٠(بنسبة  واقعية  اتن من الرسائل تبنت بيئ    ي وعشر اًويالحظ أن ست  ، 

 بعـدد   فتراضيةا اتها البيئ يليو، بعدد أربع رسائل   % ) ٧,٦٩( االفتراضية والواقعية بنسبة     اتبني البيئ 

أما ست   ،%)٥,٧٦( رسائل بنسبة     يف ثالث  ات يف حني مل حتدد البيئ     ،)%٥,٧٦(ثالثة رسائل بنسبة    

 بنـسبة عة أدوات الدراسة املـستخدمة       رسالة كانت طبيعة الرسائل ال تتوفر ا بيئة بسبب طبي          ةعشر

 الواقعية لسهوله تطبيق وقياس أثر التجربـة علـى العينـة            اتوقد يرجع االهتمام بالبيئ   ، )%٣٠,٧٦(

  . االفتراضيةاتوقلة تكلفتها باملقارنة بالبيئ،املستهدفة 

  ئل تفصيالً ؟ اليت تقوم عليها الرساالتعليم اإللكتروينبيئات ما :ثانياً 

   :ئلالواقعية اليت تقوم عليها الرسا ئات البي-

   اليت تقوم عليهااإللكتروينم ي الواقعية للتعلئاتتوزيع الرسائل حسب البي)٢٧(جدول 

  (%)النسبة   التكرار   اإللكتروينم ي الواقعية للتعلئاتالبي
  ١١,٥٣  ٣   الدراسة التقليدية حتتوي على جهاز حاسب آيل ةحجر
  ٣,٨٤  ١   آيل على عدة أجهزة حاسب الدراسة التقليدية حتتويةحجر

  ٣,٨٤  ١  آيلمعمل علوم حيتوي على عدة أجهزة حاسب
  ٦٥,٣٨  ١٧ معمل احلاسب اآليل

  ٣,٨٤ ١ معمل علوم حيتوي على عدة أجهزة 
  ٣,٨٤  ١ الفصل الذكي 
  ٣,٨٤  ١  أكثر من بيئة 

  ٣,٨٤  ١ غري حمدد
  ١٠٠  ٢٦ اموع
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   اليت تقوم عليهااإللكتروينم يتكرارات الرسائل حسب البيئة الواقعية للتعل) : ٢٥(الشكل             

  

  

  

  م اإللكتروين اليت تقوم عليهاي الواقعية للتعلئاتتوزيع الرسائل حسب البي:)٢٥ (شكل

 اإللكتـروين  الواقعية للتعلم    اتتوزيع الرسائل حسب البيئ   ) ٢٥(والشكل  ) ٢٧(يتضح من جدول        

 معمل احلاسب اآليل  بيئة يف  الدراسة  من الرسائل بعمل جتربة    ة عشر  سبع هتمتاحيث  ، اليت تقوم عليها  

نـسبة  بالدراسة التقليدية حتتوي علـى جهـاز حاسـب آيل       ة  ليها بيئة حجر   ت ،%)٦٥,٣٨(وبنسبة  

ليديـة   الدراسـة التق   ةبينما البيئة األقل حظاً يف الرسائل فهي حجر        ، بعدد ثالث رسائل   %)١١,٥٣(

حتتوي على عدة أجهزة حاسب ومعمل علوم حيتوي على عدة أجهزة حاسب والفصل الذكي والـيت                

ومل حتدد بيئة الرسالة يف رسالة      ،  بعدد رسالة واحده لكل منهم      %)٣,٨٤(نسبة  بدجمت بأكثر من بيئة     

  . %)٣,٨٤(نسبة  بواحدة

  

التكرار

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

حجره الدراسة
التقلیدیة

تحتوي على
جھاز حاسب

آلي 

حجره الدراسة
التقلیدیة

تحتوي على
عدة أجھزة

حاسب

معمل علوم
یحتوي على
عدة أجھزة

حاسب

مركز مصادر
التعلم 

معمل الحاسب
اآللي

معمل علوم
یحتوي على
عدة أجھزة 

غیر محدداكثر من بیئ ة الفصل ال ذكي 

التكرار 
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راضي ر االفتراضيالفصل االفت ر محددالمختب غی

رار  التك

   :ئل اليت تقوم عليها الرسافتراضيةالا ات البيئ-
   اليت تقوم عليهافتراضيةالا اتتوزيع الرسائل حسب البيئ) ٢٨(            جدول      

  (%)النسبة   التكرار  اإللكتروين لتعليم ل االفتراضية اتبيئال
  ١٠٠  ٣ فتراضياالالفصل 
  ١٠٠  ٣ اموع

  

  

  

  

  

  م عليها اليت تقواإللكتروين االفتراضية للتعلم اتتكرارات الرسائل حسب البيئ) :٢٦(الشكل 

 االفتراضية اليت تقوم عليها     اتتوزيع الرسائل حسب البيئ   ) ٢٦(والشكل  ) ٢٨(جدول  من  يالحظ      

تتطرق إىل ومل ، وعددها ثالث رسائل%) ١٠٠(بنسبة حيث تطرقت مجيع الرسائل للفصل االفتراضي ،

 ،ب إجراؤهـا عمليـا     تقنية الواقع االفتراضي للتجارب اليت يصع      الذي يستخدم املخترب االفتراضي   بيئة  

هتمام من قبـل     وقد يرجع عدم اال    ج معدة هلذا الغرض،    برام استخدامبميكن إجراؤها على احلاسب     و

  .لتكلفتها املادية املرتفعة طالب الدراسات العليا 

   :ئل الواقعية واالفتراضية اليت تقوم عليها الرساات البيئ-

   الواقعية واالفتراضية اليت تقوم عليهااتالبيئتوزيع الرسائل حسب ) ٢٩(                  جدول 

  (%)النسبة   التكرار    اإللكتروين للتعلم فتراضيةالابيئة الواقعية و
  ١٠٠  ٤  ومعمل احلاسب اآليلفتراضيالاالفصل 
  ١٠٠  ٤ اموع
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ي ب اآلل   راضي و معمل الحاس ر محددالفصل االفت غی

ر  را التك

  

  

  

  

  

  

   اليت تقوم عليهااإللكتروينم ي للتعلفتراضيةالوا الواقعية اتتكرارات الرسائل حسب البيئ) :٢٧(الشكل 

 اليت تقـوم    فتراضيةالوا الواقعية   اتتوزيع الرسائل حسب البيئ   ) ٢٧(والشكل) ٢٩(يتضح جدول       

وبعدد %) ١٠٠( وشكلت نسبتها    عمل احلاسب اآليل   الفصل االفتراضي وم    مها نبيئتا استخدامبعليها  

 املادية العالية إلجراء التجربة ما       لتكلفة وقد يرجع قلة الدراسات اليت دجمت بني البيئيتني       ، أربع رسائل 

.  
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  : النتائج ملخص

 ومخـسون   ثنـان ا لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراه       أجيزت العلمية اليت    الرسائلبلغت عدد    - ١

مخسون رسالة منها   ، خالل ثالثة عشر عاماً جبامعة امللك سعود         اإللكتروينرسالة متخصصة يف التعليم     

   .%)٣,٨٤(للدكتوراه بنسبة  ناأطروحتو ،%)٩٦,١٥(اجستري بنسبة ا العلمية املاجادر

 ني وثالث اثين اإللكتروينأعدوا رسائلهم يف جمال التعليم      بلغ عدد طالب الدراسات العليا الذين        - ٢

من إمجايل  %) ٣٨,٤٦( منها عشرين رسالة بنسبة      الطالبات وكان نصيب    ،%)٦١,٥٣(طالباً بنسبة   

  .الرسائل

  الرسـائل  عددبلغ  و، هـ١٤٢٧- هـ   ١٤١٤ترة الزمنية من    رسائل خالل الف  تزايد أعداد ال   - ٣

خالل الفترتني الـزمنيتني     بينما بلغ عددها  ، رسالتني) هـ١٤١٩ -هـ   ١٤١٨ (فترة الزمنية خالل ال 

  هـ١٤٢٤ (الفترةوخالل  ، رسائل   تسع) هـ ١٤٢٣ -هـ   ١٤٢٢و  هـ   ١٤٢١ -هـ   ١٤٢٠(

ـ ١٤٢٥ -  ١٤٢٧ - هـ   ١٤٢٦ (للفترة وزادت بعدد عشرون رسالة      ، عشر رسالة  ثينابلغت   )  ه

  .)هـ

 يف اإللكتروين قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم أكثر األقسام األكادميية تناوالً ال التعليم يعترب - ٤

،  %)١٣(ويليه قسم املناهج وطرق التدريس بنـسبة  ،  %)٨٣(رسائل املاجستري بنسبة إمجالية بلغت      

  .%)٢(كالً منهما نسبة بلغت  التربوية والتربية  اإلدارةيبينما قسم

ئل املرحلة الثانوية أكثر مراحل التعليم استهدافاً يف عينة الدراسة حيث بلغت نسبة الرسـا    تعترب   - ٥

، %)١٥(عية بنسبة   ومن مث املرحلة اجلام   ، %)١٧( بنسبة   االبتدائيةتلتها املرحلة   ،%)٣٣(اليت تناولتها   

ويالحظ ضعف ، من الرسائل%) ١٣ ( بنسبةفنالت اهتمام) عام(ثر من مرحلة أما املرحلة املتوسطة وأك
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وتناولت دراسة واحـدة    ، فقط  %) ٦( متثل نسبتها    االبتدائية حيث يف تناول الرسائل للمرحلة ما قبل       

 . الدراسات العليا أو الدبلوممرحلةومل تتناول أيه رسالة علمية ، مرحلة التربية الفكرية ملعهد األمل

  اإلناث  اليت استهدفت   العينة  أما نسبة  ،%)٥٩( بنسبة    أغلب الرسائل على عينة الذكور     طبقت -٦

 . من أمجايل الرسائل  %)١٢(  بنسبة واإلناث بني الذكور ت الرسائل بينما دجم، %)٢٩ (بلغت

 ٦٠,٢٩( يف الرسائل العلمية حيث كانت نـسبهم         ستهدافاًاالعينات  أنواع  الطلبة كانوا أكثر     - ٧

ومن مث الرسـائل     ،  %)٧,٣٥ (  بنسبة تالهم املشرفون ،  %)١٩,١٢(نصيب املعلمون   وكان  ، %)

بينمـا  ، %) ٢,٩٤ ( بنسبة ومن مث فئة املدراء   ، %)٤,٤١( أعضاء هيئة التدريس بنسبة      ستهدفتااليت  

رباء اخلتعليمي والتوى  احملتعليمية وخمتصي   ال برامج   وصممموتساوت النسبة يف كالً من برنامج حاسويب        

خـصائيون  األ إىل اإلداريـني وأوليـاء األمـور و        ةومل تتطرق الرسائل املستهدف   ، %)١,٤٧(قدار  مب

  .واملساعدون والفنيون

، ليت تناولت أكثر من منهج حبثي     على ستة مناهج حبثية باإلضافة إىل الدراسات ا       الرسائل  ركزت   -٨

تالهـا املنـهج   ،%) ٥٠(سائل  هو املنهج التجرييب الذي بنيت عليه نصف الر ااستخدامأكثر املناهج   و

بينمـا  ، ومن مث املنهج الوصـفي املـسحي        ، %)١٣,٤٦( التجرييب والوصفي التحليلي بنسبة      هالشب

 ٥,٧٦( الوصفي فقط بنـسبة      ااستخداموأقلها  ، %) ٧,٦٩(استخدمت أربع رسائل أكثر من منهج       

  . %)١,٩٢( ة واستخدمت رسالة فقط املنهج الوصفي التقوميي بنسب، بعدد ثالث رسائل%) 

ختبارات حيث كان نصيب كال منهما علـى        ال وا ةستبانالاأكثر األدوات املستخدمة كانت      - ٩

، %) ١٦,٣٢(ويأيت يف املرتبة الثالثة برنامج تعليمي حموسب بنسبة         ، %)٢٩,٥٩،%٣٠,٦١(التوايل  

بة  بنـس  اإلنترنـت ومن مث املقابلة ودرس منوذجي مـن خـالل          ، %)٨,١٦(وتالها املقاييس بنسبة    

دوات و احتل غري ذلك من األ،  %)١,٠٢(ومن مث بطاقة املالحظة وموقع تعليمي بنسبة       ، %)٢,٠٤(
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إستراتيجية و، ومنوذج تقومي أهداف،  تقييم وحمتوى دراسيستمارةا،جنليزية إلكتاب طالب للغة ا(التالية 

 الرسـائل  داماسـتخ ويالحظ عدم ، من إمجايل الرسائل%) ٩,١٦(نسبة ب) خطة عالجية   و، مقترحة  

  .وبطاقة حتليل حمتوى، ودرس منوذجي مربمج، لألدوات التالية بطاقة مسحية

أما  ،%)٥٧,٦٩(بنسبة  من تصميم الطالب الدارسات العليا      رسائل  الاألدوات املستخدمة يف     - ١٠

بينمـا  ، %) ٣٦,٥٣ ( تهمنسبفبلغت  اهز قاموا بدمج بني األدوات من تصميمهم واألدوات اجل  الذين

 و  طالب الدارسات العليـا   على تطوير   %) ١,٩٢(در األداة للبقية موزعة بالتساوي بنسبة       كانت مص 

 بتصميم املوقع على الورق مث نفذه مصمم مواقع         طالب الدارسات العليا  قام  (األداة اجلاهزة وغري ذلك     

   .) على شبكة اإلنترنت

يليها الرسائل ، %) ٧٥( دجمت بني نوعي اإلحصاء الوصفي واالستداليل بنسبة         أغلب الرسائل  -١١

رسـائل اسـتخدمت اإلحـصاء      الومن مث   ، %)١٥,٣٨(اليت استخدمت اإلحصاء االستداليل بنسبة      

  . %)٩,٦١(الوصفي بنسبة 

وتبنـت  ، %)٤٤,٢٣(بنـسبة    ستخداماالمرحلة  عاجلتها الرسائل هي    املراحل اليت   أكثر   أن -١٢

 بنـسبة   مـن حيـث االهتمـام     مي  ها مرحلة التقو  توتل، ) %٢٦,٩٢( أكثر من مرحلة بنسبة      رسائل

بينما تسع رسائل مل حتـدد  ، من إمجايل الرسائل  %) ١,٩٢( مرحلة اإلدارة بنسبة     ومن مث ، %)٩,٦١(

 . %) ١٧,٣٠(بدقة املرحلة اليت تبنها بنسبة 

  . مل تتبىن معايري عاملية أو حملية يف موضع التحليلالرسائلمجيع  -١٣

 بنسبة الذايت التعلمطريقة منها  اإللكتروين التعليم  طرق العديد منموضع التحليلئل الرساتبنت  -١٤

 ة عشر  مل حتدد مثاين   يف حني ،%) ١٩,٢٣(بواسطة املعلم بنسبة    ه  تعلم املوج ال  طريقة  مث ،% )٣٠,٧٦(
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 الـتعلم  الـذايت و التعلم رسائل بني طريقة دجمت مثاين و ،%)٣٤,٦١(بنسبة  ها  انتبتطريق اليت   الرسالة  

 . %)١٥( سبة  بواسطة املعلم بنهاملوج

أما ،%) ١٧,٣٠(بنسبة   النموذج املساعد  الرسائل   تبنتاستخدمت الرسائل ثالثة مناذج حيث       - ١٥

، % )٣٠,٧٦( األعلى بنـسبة     هتمامالا حتلأأما النموذج املفرد    ، %)١٣,٤٦ (بلغاملدمج  النموذج  

مل حتدد تـسع   نييف ح ، رسالة واحدة فقط بالدمج بني النموذج املفرد والنموذج املساعد       هتمتابينما  

  . من إمجايل الرسائل %) ٣٦,٥٣( رسالة النموذج الذي تتبناه بنسبة ةعشر

ـ         - ١٦ وتليهـا الرسـائل    ، %) ٧٣,٠٧(اعتمدت الرسائل على احلاسب اآليل بنسبة عالية تقدر ب

  %).١١,٥٣(ودجمت رسائل بني الطريقتني بنسبة ،%)١٥,٣٨( بنسبة اإلنترنت على ةاملعتمد

بنـسبة  يف رسـائلهم  اإللكتـروين   لتعلـيم   ل جـاهزة    وتداات العليا أ  طالب الدراس استخدم   - ١٧

طالب وطور ، %) ١٥,٣٨( أدوام بأنفسهم بنسبة طالب الدراسات العليابينما صمم  ، %)٤٤,٢٣(

وال توجـد أداة     ،خر بني األداة اجلاهزة ومن تصميه     آ طالبودمج  ،  يف رسالته  اإللكتروين التعليم   ةأدا

ومل حتدد طريقة اقتناء األداة يف رسـالة        ، %) ٢٦,٩٢( رسالة بنسبة    ة أربع عشر   يف اإللكتروينللتعليم  

  .  واحدة 

أداة مـن   حلاسب اآليل املعتمد على ااإللكتروينأدوات التعليم تناولت الرسائل موضوع التحليل    - ١٨

ورسالة واحدة فقط لكـل مـن أدايت         ، %)٧٣,٦٨(الربجميات املخزنة بواسطة القرص املدمج بنسبة       

ومل ، من إمجـايل الرسـائل    %) ٢,٦٣(لكترونية تقدر نسبتها بـ     إوعروض تقدميية   ، شبكة الداخلية ال

وبينما سـت   ،  ومل حتدد رسالتني األداة املستخدمة بشكل دقيق       ،تتطرق أية رسالة أداة الفيديو الرقمي     

  .طبيعة املنهج املستخدم انظراً لرسائل ال توفر أداة ا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 املعتمد على   اإللكتروين التعليم كأداة   اإلنترنتقررات املعتمدة على    استخدمت أربع رسائل امل    -١٩

 .%)  ٥٠(وال توجد أداة يف باقي الرسائل بالنسبة ، %)٥٠( بنسبة اإلنترنت

ومل حتدد بقيـة  ،  %)٢٥( متزامن بنسبة املتزامن وغري اإللكتروين  بني التعليماندجمت رسالت -٢٠

  .ملعتمد على اإلنترنتا اإللكتروين التعليم  أداةالرسائل نوع

 االفتراضـية   اتها الرسائل اليت الدمج بني البيئ     يليو ،%) ٥٠(بنسبة  واقعية  ات  تبنت الرسائل بيئ   - ٢١

ـ     ) %٥,٧٦( بنسبة   فتراضيةاال ات البيئ من مث و،  % )٧,٦٩(والواقعية بنسبة     اتيف حني مل حتدد البيئ

طبيعة الرسائل ال تتوفر ـا بيئـة        أما ست عشر رسالة كانت       ،من إمجايل الرسائل  %) ٥,٧٦(بنسبة  

  .)%٣٠,٧٦( بنسبةبسبب طبيعة أدوات الدراسة املستخدمة 

ليهـا  ي،%) ٦٥,٣٨(معمل احلاسب اآليل بنسبة     بيئة   يف    الدراسة الرسائل بعمل جتربة   هتمتا -٢٢

بينما البيئة األقل حظاً     ،%)١١,٥٣(نسبة  بالدراسة التقليدية حتتوي على جهاز حاسب آيل        ة  بيئة حجر 

معمل علـوم   بيئة  حتتوي على عدة أجهزة حاسب و     اليت   الدراسة التقليدية    ةجربيئة احل يف الرسائل فهي    

نـسبة  ببيئـة  من اليت دجمت أكثر   الرسائل  الفصل الذكي و   بيئة   توي على عدة أجهزة حاسب و     اليت حت 

  .بيئة يف رسالة واحدةالومل حتدد ،  %)٣,٨٤(

 لفصل االفتراضي فقط  بيئة ا تطرقت مجيع الرسائل ل   و ،ية االفتراض اتالبيئاهتمت ثالثة رسائل ب    -٢٣

  .فتراضيةال املختربات ا بيئةومل تتطرق إىل ،%)١٠٠(بنسبة 

مها  انطريقت استخدامب اليت تقوم عليها     فتراضيةالوا الواقعية   اتالبيئبالدمج بني    الرسائل   اهتمت -٢٤

  .د أربع رسائلبعد%) ١٠٠( وشكلت نسبتهما عمل احلاسب اآليلالفصل االفتراضي وم
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  :لتوصيات ا

  :، سوف نشري إىل بعض التوصيات ستعراضهاا ومن واقع األدبيات اليت مت نتائج البحثمن واقع 

، حبيث تـشتمل    اإللكتروينتعليم  النشاء قاعدة بيانات حول     إل كلية التربية جبامعة امللك سعود    دعوة  -

 ومؤهالم، واألحباث املنجزة هتماماماواء اخلرباء القاعدة على أمساء املؤسسات العاملة يف امليدان، وأمس

  .ستمرارابوالقائمة واملشروعات املطروحة للبحث املشترك، وحتديث رسائل املاجستري والدكتوراه 

وتـساهم يف  ، اإللكتروين ضرورة إنشاء مركز يعىن بنشر وتوثيق البحوث املتخصصة يف جمال التعليم         -

   .اإللكتروينخلدمة الباحثني املهتمني بالتعليم  يل والبحث العلميإنشائه مؤسسات التعليم العا

ـ     اإللكتروينتعليم  ال إجياد خريطة حبثية ألولويات حبوث       - ور هـي فلـسفته،     ا تتمحور حول عشر حم

واقتصادياته، ومتويله، وإعداد معلميه، وإدارته، وتقدير احتياجات املنتسبني إليه، والتقنيات املـستخدمة     

  .جتماعيةالواه، واستراتيجياته ، وأسسه النفسية فيه، وبراجم

ويهدف هذا املنهج إىل متابعة منو جمموعـة    ،اإللكتروينمنهج القياسات املتكررة يف التعليم       استخدام -

من الدارسني على فترات زمنية متباعدة بغية التعرف على التغيريات اليت حدثت يف معارفهم وسلوكهم،     

ويستلزم تطبيق هذا املنهج االعتماد على نفس        ، إطار متغريات واضحة وحمددة    وحتصيلهم وإجنازام يف  

  .العينات خالل فترات زمنية متفق بشأا

تعلـيم  ال إىل االهتمام مبسائلة البحث العلمـي يف جمـال   جامعة امللك سعود دعوة كليات التربية يف   -

لطالب والطالبات املتميزين لدراسة هذا     بتعاث ا ا من خالل تطوير برامج الدراسات العليا، و       اإللكتروين

  . بشرية قادرة على النهوض ذا امليدان وحتريكهكوادرالتخصص مبا يسمح بتوفري 
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 حىت يتسىن للباحثني    اإللكتروينتعليم  ال العناية مبسألة تطوير أدوات ومقاييس البحث العلمي يف جمال           -

ـ       حبيث تتناسب مع خصوص   ،  للحاجة املاسة لذلك   هااستخدام ها، يته وطبيعته والظـواهر الـيت يدرس

  .واألشخاص الذين يتعامل معهم

 يف مجيع مراحل التعليم     اإللكتروين والتركيز مبعاجلة املشكالت اليت تواجهه تطبيقات التعليم         هتمامالا -

  العام أو العايل

  .اإللكتروين يوصي البحث بضرورة التخصص الدقيق يف جمال الدراسات يف التعليم -

لها ية التنسيق بني األقسام األكادميية يف كلية التربية يف جمال موضوعات الرسائل اليت يتم تسج               ضرور -

  .اإللكتروينالتعليم  يف جمال اليت تقدم برامج الدراسات العليا

 واملرحلة  االبتدائيةاملرحلة اجلامعية واملرحلة    و الدراسات العليا و الدبلوم      مرحلة الدعوة إىل استهداف     -

 ألن املرحلة الثانوية كانت أكثر مراحل التعليم اسـتهدافاً يف عينـة             االبتدائيةطة ومرحلة ما قبل     املتوس

 .الدراسة 

 و الدارسات اليت تدمج ،اإلنترنت املعتمد على اإللكتروين العناية بالدراسات اليت تتعلق بطريقة التعليم  -

  حول وإجراء املزيد من الدراسات   ، اإلنترنتو املعتمدة على احلاسب اآليل      اإللكتروينبني طريقة التعليم    

وعـروض  ، الشبكة الداخليـة  استخدام   املعتمد على احلاسب اآليل ولكن من زاوية         اإللكتروينالتعليم  

ــة   .الفيـــــــديو الرقمـــــــي و، لكترونيـــــــة إتقدمييـــــ
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نس ا اجلنسني من الذكور واإلناث من أجل املقارنة املتعلقة بـاجل     ا الدعوة إلجراء حبوث تضم عين     -

  .حيث مل جتر يف هذا الصدد إال عدد قليل من الدراسات ،

 التأكيد على ضرورة عناية الرسائل العلمية عند اختيارها عينتها باستهداف مجيع فئـات اتمـع                -

الطلبة واملعلمون واملشرفون وأعضاء هيئة التدريس واملدراء وبرنـامج      :املرتبط مبوضوع الدراسة مثل     

  . وأولياء األموردارينيواإلرباء اخلتعليمي و التوى احملتصي تعليمية وخمالج ربامال صمميموحاسويب 

الوصـفي  :مثل   ، البحوث الوصفية و التجريبية والشبة التجريبية      أخرى غري  مناهج حبث    استخدام -

 و،  احلقلـي   و والوصفي  حتليل احملتـوى    ، والوصفي السببيب املقارن  ، والوصفي الوثائقي ، االرتباطي

    حسب احلاجة إليها وطبيعة الدراسةالتحليل البعديو، ودراسة احلالة، و التارخيي،التتبعي

برنـامج تعليمـي    : األدوات التالية    استخدامو،ختبارات  ستبانة و اال  ال عدم االقتصار على أدايت ا     -

وموقـع  ، وبطاقـة املالحظـة    ،اإلنترنت ودرس منوذجي من خالل      ،واملقابلة، واملقاييس، حموسب  

  .وبطاقة حتليل حمتوى  ، ودرس منوذجي مربمج، والبطاقة املسحية ،تعليمي

 بـالنموذج   يتهعلفاو مقارنه    ، املدمج املتعلقة بالنموذج    اإللكتروين االهتمام بدراسة مناذج التعليم      -

  .املساعد واملفرد

حتتوي اليت يدية  الدراسة التقل  ةجر العناية بالدراسات اليت تم بالبيئات الواقعية ومن زاوية بيئات احل          -

الفـصل  بيئـة   توي على عدة أجهزة حاسب و     اليت حت معمل علوم   بيئات  على عدة أجهزة حاسب و    

  أما البيئات االفتراضية فيفضل االهتمام ببيئة املختربات االفتراضية الذكي 

 ، دعوة الباحثني إىل تبين أدوات مقننة سبق تطبيقها يف حال مناسبتها ألحباثهم ما أمكـن ذلـك                 -

وصعوبة إجراءات صـدقها    ،عدادها من جهة  إوصاً فيما يتعلق مبقاييس االجتاه وامليول لصعوبة        وخص

  .وثباا من جهة أخرى 
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 دعوة الباحثني لدراسة وتوظيف حبوثهم يف جماالت التصميم والتحليل و اإلنتاج و التطوير و التقومي -

  . عدم االقتصار على مرحلة االستخدامو اإلدارة

 برسائلهم العلمية وقيـاس     اإللكتروين املتخصصة يف التعليم     عامليةحثني إىل تبين املعايري ال     توجيه البا  -

  . فاعليتها و إمكانية تطويرها

  :دراسات مقترحة 

 وكيفية االستفادة منه من خالل تصميم منـوذج  اإللكتروين التعليم إجراء دراسات لتحديد مالمح      -

  . البيئة العربيةيفقابل للتطبيق 

والتعليم عن بعد ىف بناء جمتمع       الشبكي   اإللكترويناء دراسات لتحديد دور تكنولوجيا التعليم        إجر -

  .ملعريف العريب وذلك لتحديث منظومات التعليم العربيةا

 التعليم اإللكتـروين   إجراء دراسات لتحديد مالمح الربجميات العاملية املستخدمة يف إدارة التعليم و           -

  .الشبكي

- و تطبيقاته اإللكتروينتم باجليل الثاين للتعليم إجراء دراسات .  

  : اجلامعات االفتراضية والفصول االفتراضية: الواقع االفتراضيقنية  إجراء دراسات لتحديد مالمح ت-

ة والوحدات  اإللكترونية والكتب   اإللكترونيتصميم وبناء املقررات      إجراء دراسات لتحديد كيفية    -

  .اإلنترنتالتعليمية عرب 

 إجراء دراسات لتحديد كيفية تصميم وإنتاج الربامج واملواد التعليمية خلدمة ذوى االحتياجـات              -

  .اخلاصة مبا يتماشى مع توجهات تكنولوجيا التعليم

  . اإللكتروين التعليم يف إجراء دراسات لتحديد دور معايري اجلودة الشاملة وتطبيقاا -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

يم برامج الوسائط املتعـددة والفائقـة التفاعليـة          إجراء دراسات لتحديد مالمح وخطوات تصم      -

   .وإنتاجها، وتقوميها، وتقدمي منوذج لتصميم برجمية تعليمية

  :دراسات مقترحة 

 وكيفية االستفادة منه من خالل تصميم منـوذج  اإللكتروين التعليم إجراء دراسات لتحديد مالمح      -

  . البيئة العربيةيفقابل للتطبيق 

والتعليم عن بعد ىف بناء جمتمع       الشبكي   اإللكتروينديد دور تكنولوجيا التعليم      إجراء دراسات لتح   -

  .ملعريف العريب وذلك لتحديث منظومات التعليم العربيةا

 التعليم اإللكتـروين   إجراء دراسات لتحديد مالمح الربجميات العاملية املستخدمة يف إدارة التعليم و           -

  .الشبكي

  . و تطبيقاته اإللكتروينثاين للتعليم إجراء دراسات تم باجليل ال-

  : اجلامعات االفتراضية والفصول االفتراضية: الواقع االفتراضيقنية  إجراء دراسات لتحديد مالمح ت-

ة والوحدات  اإللكترونية والكتب   اإللكترونيتصميم وبناء املقررات      إجراء دراسات لتحديد كيفية    -

  .اإلنترنتالتعليمية عرب 

ت لتحديد كيفية تصميم وإنتاج الربامج واملواد التعليمية خلدمة ذوى االحتياجـات             إجراء دراسا  -

  .اخلاصة مبا يتماشى مع توجهات تكنولوجيا التعليم

  . اإللكتروين التعليم يف إجراء دراسات لتحديد دور معايري اجلودة الشاملة وتطبيقاا -

ائط املتعـددة والفائقـة التفاعليـة        إجراء دراسات لتحديد مالمح وخطوات تصميم برامج الوس        -

   .وإنتاجها، وتقوميها، وتقدمي منوذج لتصميم برجمية تعليمية
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  :املراجع

  :املراجع العربية :أوالً 

  والـىت "مدرسة املستقبل" ىف ندوة قدمت ورقة العمل . ملستقبلا مناهج مدرسة )م٢٠٠٥(أبو هاشم، حممد 

   م ٢٠٠٥ نوفمرب ٣٠ -٢٩... كلية التربية جبامعة امللك سعود نظمتها زززززز

 معايري واستراتيجيات ضـمان جـودة تـصميم املنـاهج         ) . م٢٠٠٧(مسر  ، عبداملعطي وأبو هاشم  ، األغا

مدخل للتميز  " اجلودة يف التعليم الفلسطيين      حبث مقدم إىل املؤمتر التربوي الثالث     .الفلسطينية إلكترونياُ زززززز

   .٢٠٠٧ أكتوبر ٣١ - ٣٠الذي عقده باجلامعة اإلسالمية  يف الفترة من "زززززز

 دور اجلامعات العربية يف بناء جمتمع املعرفة يف ضوء اإلرهاب أملعلومايت).م٢٠٠٨(صباح ، الزبيدي

للفترة ) اإلرهاب يف العصر الرقمي ( ورقة عمل يف مؤمتر جامعة احلسني بن طالل الدويل  .نظرة نقديةزززززز

   .١٣/٧/٢٠٠٨ -١٠من زززززز

  دار الكتب    : القاهرة  . التعليم اإللكتروين  والتعليم اجلوال) .  م٢٠٠٧(عبداحلميد  ، بسيوين 

  .   للنشر و التوزيع العلمية

  .٩٣ص ، ٢)١٩(،الكويت  .جملة عامل الفكر. اجلامعات و حتديات املستقبل ):  م١٩٨٨(عبداهللا ، بوطنابة 

 - القـضايا  –املفهـوم   : " التعلم اإللكتـروين  " التعليم رؤية جديدة يف )م٢٠٠٥( . حسن حسني،زيتون

  . الدار الصولتية للتربية :  الرياض. التقييم- التطبيق

  مدى فعالية استخدام احلاسوب التعليمي على التحصيل املباشر و ) .  م١٩٩٩ (  إبراهيم،جبيلي

جامعـة  .رسالة جامعية غـري منـشورة        .ي يف الرياضيات  املؤجل عند طلبه الصف اخلامس االبتدائ     زززززز

  .الريموك  زززززز

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

من جامعات  صائص رسائل الدكتوراه التربوية للطالب السعوديني املتخرجنيخ).م١٩٩١(رميا سعد ، اجلرف

البحـوث   الندوات األسبوعية ملركز  . م١٩٨٥-١٩٦٩الواليات املتحدة األمريكية فيما بني عامي           زز

  . اجلامعية للبناتتاسامبركز الدر

 ورقة عمل مقدمة . حتليل نظم إدارة التعلم اإللكتروين إىل بيئات التعلم الشخصية.) م٢٠٠٨(اخلليفة ،هند

   هـ٢١/٥/١٤٢٩-١٩ املقام خالل الفترة لتقى التعليم اإللكتروين األولامل يفزززززز

 ليم يف اململكة العربية الـسعودية خـالل       دراسة حتليلية يف جمال تقنية التع     . ) هـ١٤٢٣ (  فوزية، اخلليوي

ـ ١٤٢٠ هـ إىل    ١٤١٠الفترة  زززززز قـسم الوسـائل و تكنولوجيـا    ، رة رسالة جامعية غري منشو .  ه

  .جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، التعليم زززززز

 جامعـة  توجهات البحوث العلمية يف جمال العلـوم الـشرعية يف            .)١٤٢٦هـ(  حممد، البشرحممد و ، سامل 

 ص  ،١)١٨(، العلوم التربوية و الدراسـات اإلسـالمية        ، جمله جامعة امللك سعود     . امللك سعود   زززززز

   .٣٢٨-٢٥٩ص زززززز

 .توجهات و خصائص رسائل املاجستري يف التربية العملية جبامعة امللك سـعود              ) .هـ١٤٢٧(فهد  ،  الشايع

   ززززز.١٠٠-٤٥ص ص  ، ٢) ٧( .ية العلوم التربو، جملة كليات املعلمني زززززز

 متطلبات دمج التعلم اإللكتروين عن بعد يف اجلامعات السعودية من وجهـة        ):م٢٠٠٨(بدر عبداهللا   ، الصاحل   

   .)٢٩ (،رسالة التربية وعلم النفس  . اال خرباءنظر

 التعليم يف"مسات البحث يف رسائل املاجستري والدكتوراه عن ) . هـ١٤٢٨(علي ،عارف و جربان ، عطاري 

العلوم التربوية و ، جمله جامعة امللك سعود .  ٢٠٠٤- ١٩٧١يف اجلامعات األردنية من عام " اإلسالمزززززز

  .٢)١٩(، الدراسات اإلسالمية زززززز
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  ية التربية جبامعة امللك ــــمدى اهتمام رسائل املاجستري يف كل. )هـ١٤١٠ (حسن أبو بكر  ،العولقي

اجلمعيـة الـسعودية    . دراسة حتليليـة  :وجيه و اإلشراف التربوي  يف التعليم العام         سعود بقضايا الت  زززززز

  ص ،التوجيه و اإلرشاد األكادميي يف التعليم : الكتاب السنوي الثاين ، للعلوم التربوية و النفسيةزززززز

  .٥١٣-٤٨٠ص  زززززز

  عامل.فة يف املناهج وطرق التدريس معجم املصطلحات التربوية املعر.)م١٩٩٩ ( علي،اللقاين، أمحد واجلمل

  .القاهرة: الكتب

 تصور مقترح لتطبيق نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسات التربوية والتعليمية ).م٢٠٠٧(علي ، الغامدي

اجلودة يف التعليم ورقة عمل مقدمة إىل  )ISO 9002(السعودية يف ضوء املواصفة الدولية للجودة 

  .هـ ١٤٢٩ /٣/ ٢٩ – ٢٨ من فرع القصيم،) جسنت(علوم التربوية والنفسية  اجلمعية السعودية لل ،العام

 تطوير طريقة احملاضرة يف التعليم اجلامعي باستخدام التعليم:  التعلم اإللكتروين). م٢٠٠٢(هيفاء ، املبرييك

   ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مدرسة املستقبل يف الفترة.اإللكتروين مع منوذج مقترحزززززز

  .جامعة امللك سعود،ـه١٧/٨/١٤٢٣- ١٦ زززززز

  املؤمتر الدويل.من التصميم إىل استراتيجيات التعليم: اجلودة يف التعليم االلكتروين .)  م٢٠٠٦(يا،عبد اهللا احمل

  .مسقط: ، جامعة السلطان قابوس٢٠٠٦  مارس٢٩ – ٢٧للتعلم عن بعد، املنعقد يف الفترة من زززززز

 ص،١٢، رسالة اخلليج العريب  . معوقات البحث العلمي يف الوطن العريب     ). م١٩٨٤(حممد عبد العليم     ،مرسي

   .٦٩-٢٧ صزززززز

  .الدار املصرية اللبنانية :القاهرة  .التعليم اإللكتروين عرب شبكة االنترنت) .  م٢٠٠٥(حممد حممد ،اهلادى 

 .الدار املصرية اللبنانية :لقاهرة ا .نظم املعلومات التعليمية الواقع واملأمول) . م٢٠٠٨(حممد حممد ،اهلادى 
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   استمارة حتليل احملتوى 
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  اهللا الرمحن الرحيمبسم 
  
  
  

                                         وفقه اهللا                            الدكتوره/  سعادة الدكتور 
  وبعد ............................السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  
دراسة حتليليه لرسائل املاجستري و الـدكتوراه يف        " بعنوان       أفيد سعادتكم أنين أقوم حالياً بدراسة     

ـ  ١٤٢٧ هــ إىل     ١٤١٤الرياض خالل الفترة    جمال التعليم االلكتروين جبامعة امللك سعود ب         هـ
، وذلك ضمن متطلبات احلصول علـى درجـة         ستاذ الدكتور حممد املشيقح     بإشراف سعادة األ  ،"

  .املاجستري يف اآلداب ختصص وسائل وتكنولوجيا التعليم ، كلية التربية جبامعة امللك سعود بالرياض 
  

اسـتمارة   فإنه يشرفين عرض حمـاور     نتائج دقيقة ،   وملا لوجهة نظركم من أمهية يف التوصل إىل            
ـ  املرفقة على سعادتكم ، راجية منكم التكرم باإلطالع   التحليل إىل ا عليها ، واإلشارة مبا ترونه حياهل

  .فه ، وإضافة ما ترونه مناسباً تعديل وخال
  

   ،،ولكم جزيل الشكر والتقدير على حسن تعاونكم وجتاوبكم
  الباحثة

  بن عبدالعزيز  آل عثمانمنال بنت حممد
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  استمارة حتليل الرسائل 
  :خصائص الرسالة : أوال 

  :املتغريات العامة : أوال 
  

  :عنوان الرسالة  
  

  :اسم معد الرسالة 
  

  : الرسالة الدرجة العلمية اليت منحتها
  ماجستري    دكتوراه  

  : جنس معد الرسالة 
  

 ذكر   أنثى  
   :الفترة الزمنية 

 هـ١٤١٥ -ـه١٤١٤  
 هـ١٤١٧ - هـ١٤١٦  
 هـ  ١٤١٩ - هـ١٤١٨  
 هـ١٤٢١ -  هـ١٤٢٠  

 هـ١٤٢٣ -  هـ١٤٢٢  
 هـ١٤٢٥ -  هـ١٤٢٤  
 هـ١٤٢٧ -  هـ١٤٢٦  
 

    : الرسالة بكلية التربية القسم الذي منحت فيه 
 الوسائل وتكنولوجيا التعليم  
  املناهج و طرق التدريس  
 اإلدارة التربوية  
 التربية 
 ربوي التعلم النفس 

  التربية البدنية 
 التربية اخلاصة 
  الثقافة اإلسالمية  
 التربية الفنية

  : الفئة املستهدفة: ثانيا 
  :املرحلة الدراسية املستهدفة

 ما قبل االبتدائية  
 االبتدائية  
 املتوسطة  
  الثانوية  

 دبلوم  
  اجلامعية 
 الدراسات العليا 
  أكثر من مرحله (عام( 
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 غري ذلك ........   
  

   :ة املستهدفة جنس الفئ
  
 ذكر   أنثى   ذكر و أنثى
  :العينة طبيعة 
  

 معلمون  
 مشرفون  
 الفنيون  أواملساعدون  أوأخصائيون 
 مدراء  
 أولياء أمور  
 برنامج حاسويب 
 مصممو الربامج التعليمية 

  خمتصو احملتوى التعليمي 
 لبهط 
 أعضاء هيئة التدريس 
 اإلداريني  
 خرباء 
 غري ذلك..........  

  
   :الرسالةو أدوات منهج :ثالثا 

   :رسالة المنهج 
  

 الوصفي املسحي  
  االرتباطيالوصفي  
  الوثائقيالوصفي  
  السبيب املقارنالوصفي 
  حتليل احملتوى الوصفي  
 الوصفي احلقلي 
  الوصفي التتبعي 

 الوصفي التحليلي 
 التارخيي  
 التجرييب  
  اله احلدراسة 
 االتحليل البعدي 
  غري ذلك........  

  :الرسالةأداة 
  

 ختبارات ا  
  استبانه  
 مقابله  
 بطاقة مالحظة 
  بطاقة مسحية  

 برنامج تعليمي حموسب 
 موقع تعليمي 
 درس منوذجي مربمج 
 درس منوذجي من خالل اإلنترنت  
  ميول، اجتاهات (مقاييس ،(...  
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  بطاقة حتليل حمتوى 
  أكثر من أداة  
  غري ذلك......... 

  

  
  :مصدر األداة 

 تصميم الباحث  
 تطوير الباحث  

 ة جاهزةأدا  
  غري ذلك  

   : األساليب اإلحصائية:رابعاً 
   :أنواع اإلحصاء 

  
  اإلحصاء الوصفي  
  اإلحصاء االستداليل 
  اإلحصاء الوصفي و االستداليل 

  
  
  

  
:اإلحصاء الوصفي 

  
  تكرارات و نسب (التوزيع التكراري

  )االعشاريات ، االرباعيات  ، مئوية
 الوسط (مقاييس النزعة املركزية

 )املنوال، الوسيط،يباحلسا
 التباين ، املدى  (مقاييس التشتت

االحنراف ، نصف املدى الربيعي ،
معامل ، معامل االختالف ،املعياري 
  )االلتواء

  الرتبة ، املئني (مقاييس املواقع النسبية
 )املئينة 

  الدرجات املعيارية 
  معامل بريسون (مقاييس العالقة

– معامل ارتباط سبريمان –لالرتباط 
 )عامل ارتباط فاي م

  التفرطح 
 االلتواء 
  غري ذلك.........

  :اإلحصاء االستداليل 
  

 حتليل التباين األحادي 
 حتليل التباين الثنائي 
  حتليل التباين الثالثي 
  ت" اختبارات"  
 مربع كاي  

  معامالت ارتباط  
 مان وتين 
 كروكلسلي 
 ولك وكسن  
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  غري ذلك  
  

  اإللكتروينيم جتاه العام لقضايا التعلاال: ثانيا 
  : الرسالة تبنتها اليت  التصميم التعليميمرحلة: أوال 

  
 التقومي  
 التصميم  
 التحليل 
  التنفيذ"اإلنتاج" 
 التطوير 
  اإلدارة 

 االستخدام 
 غري حمدد 
  أكثر من مرحلة  

  

  
  :اليت تبنتها الرسالة العاملية املعايري : ثانياً

   
 "  SCORM"م ورمعيار سك 
 IMS" " التعليميةنظام اإلدارة
 IEEE"" ات اإللكتروني معهد مهندسي الكهرباء و 
 "ALCC"مجعية تدريب صناعة الطريان  
 ADL"  "  مبادرة توزيع التعلم املتقدمة لوزارة الدفاع األمريكية و التدريس التقين 
  ال تتبىن معايري 
  غري ذلك.................. 
  
 :ة طريقاإللكتروينستخدم التعليم ي:       ثالثاً

 
 ذايت التعلم ال  
 ماعي للمجموعات الصغريةاجلتعلم ال 
 وجة بواسطة املعلماملتعلم ال  

 غري حمدد 
 ماعي للمجموعات الكبريةاجلتعلم ال  
 عام 

     
   :اإللكتروينالنموذج املستخدم للتعليم :رابعاً 
 

 النموذج املساعد "Supplementary" 
 تلطالنموذج املخ"Blended Model" 

 فردالنموذج امل""Solitary Model 
 غري حمدد
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  : الرسالةقوم عليهااليت ت اإللكتروينم يبيئات التعل:خامساً 
  

 بيئة واقعية 
 غري حمدد  

  بيئة افتراضية 

  

  :البيئة الواقعية اليت تقوم عليها الرسالة 
  

  حجره الدراسة التقليدية حتتوي على جهاز حاسب آيل 
 ة أجهزة حاسب حجره الدراسة التقليدية حتتوي على عد 
 آيلتوي على عدة أجهزة حاسبمعمل علوم حي  
  مركز مصادر التعلم  

 معمل احلاسب اآليل  
  الفصل الذكي  
 غري حمدد 

  

  :البيئة االفتراضية اليت تقوم عليها الرسالة 
  

 الفصل االفتراضي 
 غري حمدد  

  املخترب االفتراضي 

  

   :لة اليت تبنتها الرسااإللكتروينم يأدوات التعل: سادساً
  

 عام(و اإلنترنت معتمدة على احلاسب اآليل(   معتمدة على احلاسب اآليل 
  اإلنترنتمعتمدة على  

  

  :اقتناء أداة التعليم اإللكتروين   طريقة 
 

 تصميم الباحث  
 تطوير الباحث  

 أداة جاهزة  
  غري ذلك  

  :عتمد على احلاسب اآليل   املاإللكتروينم يلتعلأدوات ا
  

  املدمج القرص -الربجميات  ""CD  
  الفيديو الرقمي"DVD" 
 الشبكة الداخلية ""Intranet  
 عام  

  عروض تقدميية الكترونية 
 غري حمدد 
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  :اإلنترنت املعتمد على اإللكتروينم يأدوات التعل
  

 املنتدى    
  اإللكتروينالربيد 
 احملادثة 
 مؤمترات الفيديو 

 جمموعات النقاش 
 نقل امللفات 
   اركي التش(اللوح األبيض( 
 برجميات التعلم التعاوين االفتراضي الفوري  

  اإلنترنتاملقررات املعتمدة على  
  ةاإللكترونيأنظمة دعم األداء  
  مؤمترات الفيديو""Video 

Conferences   
 الفيديو التفاعلي "Interactive Video"  
 برامج القمر الصناعي "Satellite 

Programs"  

 االختبارات و التقييم على الشبكة"Online 
Tests and Assessments " 

  نظم إدارة التعلم اجلماعي" Virtual 
Learning Communities"  

  الفصول االفتراضية "virtual 
classroom"  

 يمينظام إدارة احملتوى التعل "LCMS" 
  أنظمة إدارة حمتويات التعليم)LCMS( 
  نظام إدارة التعلمLMS"" 
  اإللكتروينمنصات التعليم " E Learning 

Platform" 
  ختباراتاالنظام تصميم 
 البحث باستخدام حمرك البحث قوقل" "Googling 

  ة اإللكترونياملكتبة 
  الرحالت االفتراضية التعليميةWeb Quests""  

    دعم احلاسوب يف التعلم التعاوين" "Computer-
Supported Collaborative Learning 

  احلياه الثانية" Second Life" 
 ي الويكWiki "" 
  املدوناتBlog"" 

 توصيف احملتوى للرجوع إلية عند احلاجة"Tags" 
 برجميات حتاكي الواقع "Immersive Learning"   
 األلعاب التعليمية "Gaming" 
  التدريب باستخدام احلاسب اآليل"CTB" 
  موقع للشبكات االجتماعية"Facebooking" 

  اإللكتروينوحدات التعليم" "E-Learning Objects 
  عام 
 غري حمدد 
 

  
  : اليت تبنتها الرسالة اإلنترنتاملعتمد على  اإللكتروينأنواع التعليم 

 املتزامن  اإللكتروين التعليم" " Synchronous  
 تزامنامل  غرياإللكتروين التعليم" Asynchronous " 
 غري حمدد 

  عام 
  ال توجد أداة 
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  )٢(ملحــق
  حتليل احملتوى بيان بالرسائل اليت مشلها 
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  تاريخ المناقشة  القسم  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م

أثر استخدام إحدى برمجيات الحاسوب في مادة العلـوم          .١
  على تحصيل طالب الصف السادس االبتدائي

بن هويدي سلطان 
  المطيري

  هـ١٧/١/١٤١٩  الوسائل

٢.   
ض اتجاهات المشرفات والمديرات والمعلمات في ريـا      

األطفال بمدينة الرياض نحو إدخـال الحاسـب اآللـي          
  كوسيلة تعليمية 

بن مشاعل 
  الشويعرعبدالرحمن 

  هـ٩/٢/١٤١٩  الوسائل

٣.   
أثر تدريس الكيمياء بالحاسب اآللي على تحصيل طالبات 
الصف األول الثانوي واتجاههن نحـو مـادة الكيميـاء       

  باحدى المدارس في مدينة الرياض 

  هـ١٤/٢/١٤٢٠  المناهج  ريم العبدالك عمرإيمان

٤.   
والطـالب حـول اسـتخدام      المشرفين والمعلمينآراء

 الثانويـة  للمرحلـة المعامل في تدريس ماده الحاسوب      
  الرياض بمدينه

   هـ١٥/٢/١٤٢٠  الوسائل القحطاني محمد علي

٥.   
 على اآللياستخدام جهاز عرض برمجيات الحاسب  اثر

السادس  الرياضيات للصف التحصيل الدراسي في مقرر
  االبتدائي بمدينه الرياض

  عبدالعزيزعادل
  العمر

   هـ١٧/٢/١٤٢٠  الوسائل

أثر الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة الـصف األول           .٦
  الثانوي في مادة الرياضيات بمدينة الرياض 

 عبدالعزيزعبدالمجيد 
  الجريوي

  هـ١٨/٢/١٤٢٠  الوسائل

فيزياء على  في ماده الاآللي اثر استخدام برامج الحاسب    .٧
    الثانوياألولتحصيل طالب الصف 

  ابراهيم عبداهللا 
   اللهيب

   هـ٢٣/٢/١٤٢٠  الوسائل

٨.   
أثر استخدام الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة الصف   
السادس االبتدائي عند دراستهم مادة الرياضيات للصف       

  األول المتوسط في مدينة الرياض

  هـ٢/١١/١٤٢٠  الوسائل   السلمان حمدسويلم

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طـالب الـصف             .٩
  السادس االبتدائي في مقرر قواعد اللغة العربية 

  هـ٢٩/١٢/١٤٢٠  الوسائل  التويمسعد عبداهللا 

١٠.   
اثر استخدام تقنيات الوسائط المتعدده في تعليم االطفال         
ذوي االعاقة العقلية البسيطة علـى تحـسين النطـق و     

  .الكالم لديهم 

   هـ٩/٢/١٤٢١  الوسائل  الدخيل حصة عبداهللا 

تقويم لبرامج الحاسب اآللي التعليمية لطالب المـدارس           .١١
  الثانوية 

بن محمد عبدالعزيز 
  صقر

  هـ٢٤/١٢/١٤٢١  الوسائل

على تحصيل طالبات  المتعددةاثر استخدام الوسائط    .١٢
  الصف الرابع االبتدائي في ماده العلوم بمدينه الرياض

فاطمه بنت محمد 
  السحيم

   هـ١٢/٢/١٤٢٢  وسائلال

١٣.   
الحاجة إلى إنشاء جامعة مفتوحة في المملكـة العربيـة        
السعودية من وجهة نظـر أعـضاء هيئـة التـدريس           

  بالجامعات السعودية 

  هـ٤/٤/١٤٢٢  التربية   الغامدي عليسعد

 لمعلمات اآلليالحاسب   على برمجياتالتدريبيةالحاجات    .١٤
   في مدينه الرياضالخاصة التربية

   هـ٤/٩/١٤٢٢  الوسائل   بو بكر يوسف اأماني

  هـ٢٧/١٢/١٤٢٢  المناهج  الدغيمابراهيم خالد أثر تدريس الكيمياء بالحاسب اآللي لطـالب المرحلـة            .١٥
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  تاريخ المناقشة  القسم  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م
الثانوية في تنمية التفكير العلمي واالتجـاه نحـو مـادة     

  الكيمياء

١٦.   
مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من       

  "االنترنت"علومات الشبكة العالمية للم
  

  هـ٩/١/١٤٢٣  الوسائل  العبيدعبداهللا إبراهيم 

١٧.   
تصميم برنامج حاسـوبي تعلمـي مقتـرح فـي مـادة       

 على طالبـات الـصف الرابـع         تطبيقه الرياضيات و 
  االبتدائي

 بنت سويلم هدى
  السويلم

   هـ١/٨/١٤٢٣  الوسائل

واالنترنت لدى طالب  مدى توافر كفايات تقنيه الحاسب   .١٨
  علمين بابهاكليه الم

   هـ٢٣/٨/١٤٢٣  الوسائل   محيا،آلعبداهللا يحيى 

١٩.   
أثر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية على التحـصيل        
الدراسي لطالب مقررتقنيات التعلـيم بكليـة المعلمـين     

  بالرياض

  هـ٤/١١/١٤٢٣  الوسائل  عماد الزهراني

٢٠.   
 محليا المنتجةالرياضيات  اثر استخدام برمجيه مقرر 

 طالبات الصف الثاني متوسط بمدينهعلى تحصيل 
   الرياض

 مها بنت عبداهللا
  الدعيلج

   هـ٢٣/١١/١٤٢٣  الوسائل

٢١.   
مراكز مصادر التعليم والتعلم  استخدام شبكه االنترنت في

 لدعم التدريس من وجهه نظر معلمي وطالب المرحلة
  الثانوية الحكومية بمدينه الرياض

فاضل  زايد بن
  الرويلي

   هـ٢٠/٢/١٤٢٤  الوسائل

٢٢.   
التعليم الجامعي من وجهه  معوقات استخدام االنترنت في

 في جامعه التربية بكلية هيئه التدريس أعضاءنظر 
  بالرياض الملك سعود

ياسر بن عبداهللا 
  الخبراء

   هـ٢٧/٢/١٤٢٤  الوسائل

٢٣.   
 فـي مـاده   اآلليالحاسب   برمجياتإحدىاثر استخدام 

ثـاني   على تحصيل طالبات الـصف ال      االنجليزية اللغة
  مدينه الرياض الثانوي في

فاطمه عبداهللا راشد 
  العتيبي

   هـ٢٣/٤/١٤٢٤  الوسائل

٢٤.   
 االنترنـت علـى   العالمية اثر استخدام شبكه المعلومات

 ثانوي في وحده الحج في      األولتحصيل طالبات الصف    
   بمدينه الرياضاألهلية المملكةبمدرسه  مقرر الفقه

بنت محمد ال  جود
  محمد

   هـ٢٨/٤/١٤٢٤  الوسائل

 على تعلم المتعددة اثر استخدام برمجيات الوسائط    .٢٥
    بمدينه الرياضاألطفال في رياض الرياضيةالمفاهيم 

مناهل بنت عبدالعزيز 
  الدريس

   هـ٢٩/٤/١٤٢٤  الوسائل

أثر استخدام وحدة تعليمية عبر انترنت في تدريس مادة            .٢٦
  العلوم على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط

  هـ١١/١١/١٤٢٤  الوسائل   الطيارنزيحماد الع

٢٧.   
 الشبكة عبر االفتراضية اثر التدريس باستخدام الفصول

 فـي   التربية االنترنت على تحصيل طالب كليه       العالمية
  التعليم واالتصال بجامعه الملك سعود تقنيات

بن عبدالعزيز  احمد
  المبارك 

  ٢٥/١/١٤٢٥  الوسائل

  هـ٢٠/٨/١٤٢٥  المناهج  إبراهيم الحميدانالجغرافيا فـي   تطوير تدريس مفاهيم مقرري التاريخ و        .٢٨
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  تاريخ المناقشة  القسم  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م
المرحلتين االبتدائية والمتوسـطة باسـتخدام برنـامج         

  .حاسوبي

٢٩.   

دراسة واقع استخدام معامل الحاسب اآللي في تجربـة         
المدارس السعودية الرائدة من وجهة نظـر المعلمـين         
والمشرفين التربويين ومديري هذه المـدارس بمدينـة        

  .الرياض

  هـ١٧/١٠/١٤٢٥  الوسائل   الحسن عبداهللاراهيمإب

٣٠.   
على تحصيل طالب  اثر استخدام الوسائط المتعدده

   الصف الثاني متوسط في ماده العلوم بمدينه الرياض
احمد بن عبداهللا 

  الدريويش
   هـ٢/١١/١٤٢٥  الوسائل

٣١.   
تصميم برنامج حاسوبي وتطبيقه في موضـوع أحـوال    

قـه للـصف الثـانوي     الورثة في الميراث من مقرر الف     
  .الشرعي

أحمد عبد الوھاب 
  العسیري

  هـ٢٠/١١/١٤٢٥  المناهج

٣٢.   
 الثانوية للمرحلة األهلي تقويم تجربه الحاسوب في التعليم

  للبنات من وجهه نظر المعلمات في مدينه الرياض
  

  هـ٢٩/١٢/١٤٢٥  الوسائل   السيف محمدمريم

٣٣.   

رامج  بألحدالفردي والجماعي   مقارنه بين التعلمدراسة
 على التذكير بما حفظ     وأثره الوسائط   المتعددةالحاسوب  

ن لطالبات الصف الثاني االبتدائي بمدينه آمقرر القر في
  الرياض

حصه بنت 
  عبدالرحمن الرشيد

   هـ٢/٤/١٤٢٦  الوسائل 

٣٤.   
على www اثر التعليم المعتمد على الصفحات النسيجية 

حاسب تحصيل طالبات مقرر اسس تغذية االنسان بكلية ال
  اآللي بجامعة الملك سعود بالرياض

   هـ١٤٢٦/ ٦/١  الوسائل   الجاسر محمد  ندى

الحاجات التدريبية لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية         .٣٥
  في مجال استخدام الحاسب اآللي في التدريس

عبداهللا بن ناصر 
  الدوسري

   هـ٢٤/١/١٤٢٦  المناهج

حصيل و تنمية   أثر استخدام تقنية الحاسب اآللي على الت         .٣٦
  التفكير الرياضي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

  العمري محمدمهدي
  

   هـ٢٤/٣/١٤٢٦  الوسائل

٣٧.   
 اللغةفي تعلم ماده قواعد  المتعددةاثر استخدام الوسائط  

  بمدينهاألهلية المتوسط بالمدارس األول للصف العربية
  الرياض

علي بن مبارك 
  الدوسري

  ـ ه٢٨/٣/١٤٢٦  الوسائل

٣٨.   
أثر استخدام االنترنت وبرمجية تعليمية موجهـة علـى         
تحصيل تالميذ المرحلة المتوسطة للمفاهيم فـي مـادة         

  .العلوم

محمد عايض 
  القحطاني

  هـ٦/٥/١٤٢٦  الوسائل

٣٩.   
أثر الحاسب اآللي في تعليم القرآن الكريم على التحصيل 

 نحو القرآن الكريم لدى طالبات الصف األول االتجاهو 
  متوسط

   هـ٧/٥/١٤٢٦  المناهج   الزهراني أحمديرةسم

 في مقرر تعليمية التعلم الفردي الجمعي من برمجيه   .٤٠
 للصف الثاني الثانوي للبنات بمدينه اآلليالحاسب 

ساره بنت جاسر 
  الجاسر

   هـ٢٩/٨/١٤٢٦  الوسائل 
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  تاريخ المناقشة  القسم  اسم الباحث  عنوان الرسالة  م
  الرياض

٤١.   
 التربيـة مقترح لمعلمـات   اثر استخدام برنامج تدريبي

ت استخدام الحاسوب في تدريس      على تنميه مهارا   الفنية
  الفني التصميم

ريم بنت عبدالرحمن 
  ال مبارك

 ١٨/١١/١٤٢٦     الوسائل
  هـ

٤٢.   
فعالية برنامج حاسوبي في تعديل السلوك النشاط الزائد        
وحفظ وقت التعديل باستخدام العينة الفردي لفئة االعاقة        

  العقلية البسيطة

   هـ٢٥/١١/١٤٢٦  الوسائل  عهود مسفر 

التعليم االلكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية إدارة    .٤٣
  )دكتوراة(نموذج تنظيمي مقترح-السعودية

االدارة   سعيد محمد ال مزهر
  التربوية

   هـ٢٣/١٢/١٤٢٦

اثر استخدام برامج إدارة الصف الحاسوبية على تحصيل    .٤٤
  طالب المرحلة الثانوية

  بن عبداهللاعادل
 السيف 

  

   هـ٢٣/١/١٤٢٧  الوسائل

تجربة المختبرات المحوسبة في تدريس العلوم للمرحله          .٤٥
  الثانوية بمدارس المملكة العربية السعودية 

عبدالرحمن بن محمد 
  الزهراني 

   هـ٢٧/٣/١٤٢٧  الوسائل

دراسة تقويمية لتجربة التعليم االلكتروني بمدارس البيان          .٤٦
  .النموذجية للبنات في جدة 

   هـ٩/٤/١٤٢٧  الوسائل مها العبدالكريم 

٤٧.   
أثر برمجيات الحاسب اآللي في تدريس اللغة اإلنجليزية 

على تحصيل تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة 
  الرياض

   هـ١٢/٤/١٤٢٧  وسائل  الدباسي  صالحأريج

٤٨.   
أثر استخدام إستراتيجية مقترحة على تحصيل طالب 

كلية المعلمين بالرياض في مقرر انتاج البرمجيات 
  .التعليمية

حمد إبراهيم م
  الحجيالن

  هـ١٩/٤/١٤٢٧  الوسائل

تقويم تجربة استخدام معامل الحاسب اآللي في محافظة           .٤٩
  القويعية من  قبل المعلمين و المشرفين التربويين

   هـ٣/٥/١٤٢٧  الوسائل  عبداهللا السعدان 

٥٠.   
 التعليمية على اآللياثر استخدام برمجيات الحاسب 

مدارس مدينة تحصيل تالميذ الصف االول متوسط ب
  .تبوك في مقرر العلوم 

   هـ١٤/٩/١٤٢٧  الوسائل  العنزيصالح عبداهللا 

واقع استخدام الحاسب اآللي ومعوقاته في مناهج معاهد    .٥١
  اإلبتدائية وبرامج األمل للمرحلة

   هـ١٤/١٠/١٤٢٧  المناهج  أروى علي أخضر

٥٢.   
تقويم تجربة جامعة الملك سعود فـي اسـتخدام نظـام           

" االنترنت"للمعلومات  شبكة العالميةعبر ال WebCTال
  في مساندة التدريس

   هـ١٤/١١/١٤٢٧  الوسائل  سعيد فازع القرني
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    قائمة بأمساء احملكمني الستمارة التحليل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

    قائمة بأمساء احملكمني الستمارة التحليل  

  . قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم – كلية التربية -أستاذ  -األستاذ الدكتور بدر بن عبداهللا الصاحل  .١

 .  قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم– كلية التربية - أستاذ مساعد  -األستاذ الدكتور فهد الفهد  .٢

 . قسم املناهج وطرق التدريس– كلية التربية – أستاذ -األستاذة الدكتورة لطيفة بنت صاحل السمريي  .٣

 . قسم التربية – كلية التربية – أستاذ – فوزية بنت بكر البكر األستاذة الدكتورة .٤

 . قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم– كلية التربية – أستاذ مشارك  -األستاذ الدكتور إحسان بن حممد كنسارة  .٥

 .  قسم علم النفس– كلية التربية – أستاذ مشارك –األستاذ الدكتور السيد حممد أبو هاشم  .٦

 . قسم املناهج وطرق التدريس- كلية التربية - أستاذ مشارك  -بن سليمان الشايع األستاذ فهد  .٧

  قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم – كلية التربية - أستاذ مشارك  -األستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حممد العقيلي .٨

 .هج وطرق التدريس قسم املنا-كلية التربية – أستاذ مشارك  -األستاذة الدكتورة خدجية بنت حممد جان .٩

 . قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم – كلية التربية – أستاذ مشارك  -األستاذ الدكتور الشحات بن سعد عثمان .١٠

 . قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم – كلية التربية – أستاذ مشارك  -األستاذ الدكتور صاحل العطيوي  .١١

 .  قسم مناهج وطرق تدريس– كلية التربية - عد  أستاذ مسا-الدكتورة سارة بنت إبراهيم  العريين .١٢

 . قسم مناهج وطرق تدريس كمبيوتر تعليمي- كلية التربية -الدكتورة أمرية بنت مجيل طه اخلصيفان .١٣

  . قسم مناهج وطرق تدريس – كلية التربية -  أستاذ مساعد -الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرمحن العثمان .١٤

  . قسم علم نفس –كلية التربية  -ذ مساعد  أستا- الدكتور حممد بن جعفر ثابت .١٥

  . قسم علم نفس – كلية التربية - أستاذ مساعد - الدكتورة سوسن ابراهيم أبو العال شليب  .١٦

  . قسم املناهج و طرق التدريس- كلية التربية - أستاذ مساعد - الدكتورة اجلوهرة بنت عبدالعزيز آل الشيخ  .١٧

 .  قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم– كلية التربية –اذ مساعد  أست-الدكتور عبدالرمحن بن صاحل العامر .١٨

  . قسم علم النفس– كلية التربية – أستاذ مساعد  -الدكتورة منال بنت حممود حممد مصطفى  .١٩
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