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 املقدمة
شهد العقد األخير من  وقدى مجاالت الحياة؛ يعيش العالم المعاصر متغيرات عديدة في شت  

في  شاهدًا على تلك التغيرات، السيما يعد   تقدمًا هائلً  ،القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين
. وسريعة واسعة   ، وما يزال ينمو يومًا بعد يوم، ويتسارع بخطىً المعلومات واالتصاالت تقنيةمجال 

أسهمت وبشكل مباشر في التي و ؛ ثورات متعددة تقنية كانت أم صناعيةعاش العالم  وتبعًا لذلك،
تحديد ملمح المستقبل الذي ينشده اإلنسان ويصبو لتحقيقه، كما أنها ساعدته في تكييف الحاضر من 

 . لهالرفاهية والعيش الرغيد  تحقيقو أجل تحقيق أعلى معدالت اإلنتاجية، 
 

أبرز تعد من  Industrial Revolution))الصناعيةورة الث  أن ( 6002)أوضح سالم و  
 ،والسياسية، على حياته االقتصادية كبير   وكان لها تأثير   ،واستفاد منها ،الثورات التي عاشها اإلنسان

في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، هذه الثورة  نشأتوقد ، والتربوية ،والعلمية ،واالجتماعية
 Electronic)الثورة اإللكترونية  أعقبتها، ثم (الحياة البدائية لإلنسان)على أثر الثورة الزراعية 

Revolution) في الثمانينات من القرن العشرين، والتي أدت إلى تطور صناعة الحاسبات اآللية ،
 Information)المعلومات بتقنيةما يسمى ظهر ثم ، والبرمجيات، واألقمار الصناعية

Technology)ومعالجتها وتخزينها ،الحصول على المعلومات بصورها المختلفة :، التي تعنى، 
 تقنيةوتتعدد  .سطة أجهزة تعمل إلكترونياً اواستعادتها وتوظيفها عند اتخاذ القرارات، وتوزيعها بو 

الصناعية، االتصال باألقمار : ، لتشمل كًل منتصال في العصر الحاضرالمعلومات ووسائل اال
متعددة الوسائط، ومؤتمرات الفيديو التفاعلية، واألقراص  ، وأجهزة الحاسوباتف الرقميةو وشبكات اله

 .لخا...، والفاكس ةوأجهزة االتصال المختلف. المدمجة، وشبكات الحاسوب المحلية والعالمية

كانت عامًل مؤثرًا في  وتنوع مصادرها واهتماماتها، فقد ،ثوراترغم من تعدد تلك الوعلى ال  
 ويعد المجال التربوي من أبرز المجاالت التي تأثرت بالثورات التقنية، حيث لم. ميادين الحياةمختلف 

 على المعلم كمحور للعملية التعليمية، والكتابو على الحفظ والتلقين،  القائميعد النموذج التقليدي 
أصبح ، بل يةالتعلم يةالتعليمة عمليالالنموذج المناسب في  ساسي للمعرفة، هوكمصدر أ المدرسي

أدى إلى ظهور ز على الطالب كمحور للعملية التعليمية، األمر الذي التوجه التربوي المعاصر يرك  
 .لم عن بعد والتعليم اإللكترونيمن التعلم، مثل التع متعددة   أشكال  
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حرص القائمون على تطوير التعليم العالي وتحسين وفي ضوء التوجهات التربوية المعاصرة، 
لجودة، وتحديد الجامعي عالي ادريس على تأسيس مفاهيم الت ،ية السعوديةممارساته في المملكة العرب

عة ، وطبيفي مجال تقديم الخدمة التعليمية ؛ بما يتوافق والتطورات العالميةوأهدافه منطلقاته
في منظومة موقعًا مميزًا  حتل  أصبحت الجامعات ت ،وبالتالي. تحدثات التقنية ووسائل االتصالالمس

، تمتلكه من كوادر بشري ةبما ؛ مكان الصدارة بين النظم التربوية ا، فلهمؤسسات المجتمع المدني
م بالدور عبء القياوبالتالي جعل . علمية ي، وكراسة  ث، ومعامل تقني  ، ومراكز أبحاوصروح تعليمية

دات الحياة من ي، وتخريج جيل من المتخصصين يزداد ويتفاقم مع ازدياد تعقاألمثل في تنمية الشباب
تقدم السريع ، مما يحتم عليها ضرورة االستفادة من المن جهة أخرى التقني م، وتسارع عجلة التقد  جهة

الفرد والمجتمع لعصر يعتمد على العقل  ، لتقديم تعليم يهيئ، واالنفجار المعرفيالتقنياتفي مجال 
االطلع، و عصر يتطلب من الفرد أن يكون دائم التعل م ، أي البشري واإللكتروني ات الدقيقة والحواسيب

 .نظرًا لتجدد المعارف اإلنساني ة والمعلومات بشكل سريع يكاد يصُعب على الفرد ملحقتها
 

حددديات مددن أهددم الت   ،والتعامددل معهددا بكفدداءة ومرونددةوتعددد مواكبددة التطددو رات فددي تقنيددة المعلومددات 
نت خطة التنمية تضم  فقد لذا ، التي تواجه المسيرة التنموي ة للتعليم العالي في المملكة العربي ة السعودي ة 

الخارجيددددة لتحقيددددق زيددددادة الكفددداءة الداخليددددة و :"ضددددمن أهدددددافها ( هدددد1341 -هددددد 1341)التاسدددعة للدولددددة 
، وزارة االقتصددددداد والتخطددددديط")وظيدددددف األمثدددددل لتقنيدددددة المعلومدددددات واالتصددددداالت ت  ، والمتطلبدددددات التقنيدددددة

طلبات التنمية وعليه تم العمل على إحداث وتفعيل بعض المشاريع المساعدة في تحقيق مت(. هد 1341
مشدروع و ، والدتعلم عدن ُبعدد يم اإللكترونديمشروع إنشاء المركز الوطني للتعل: منها و ، في التعليم العالي

مشروع إدخال تقنية المعلومات و ، وظيف تقنية المعلومات واإلنترنت في مساندة عمليات التعليم والتعل مت
رات دراسددي ة فددي المندداهج ومشددروع  ،تدددريب منسددوبي التعلدديم علددى اسددتخدامات تقنيددة المعلومدداتو ، كمقددر 

 (هد1363، أبو عمة). المكتبة الرقمي ة

 ،الي في المملكة العربية السعوديةالذي يعيشه التعليم الع المتتبع لطبيعة الحراك التعليميويلحظ 
العمل على تأسيس بنية تحتية تقنية في كثير من  ، حيث تم  هذا النظام في بنية اً مستمر  اً تطور 

  .م عن بعد في الجامعاتاعتماد الئحة للتعل   كما تم   ،وتفعيل عمليات التعلم االلكترونيالجامعات، 
فدددي مؤسسدددات التعلددديم العدددالي  التقنيددداتوانطلقدددًا مدددن أهميدددة توظيدددف  ،قددددموتأسيسدددًا علدددى مدددا ت

عددن  ، تكددون مسددؤولةً لددتعلم عددن بعدددللتعلدديم اإللكترونددي وا تأسدديس عمدداداتنحددو التوجدده  تددم  السددعودية، 
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، وتحسدددين علدددى تطدددوير برامجهدددا امعدددات مدددن خللهدددعملدددت الجا، إذ تطدددوير فعاليدددات الدددتعلم عدددن بعدددد
مؤشدرات سديما وأن الملتحقدين بدالتعليم الجدامعي، ال مدن بغية استيعاب األعداد الكبيرةمشاريعها التنموية 

معدالت االلتحاق تزايد مستمر في  تؤكد على وجود( هد1341-هد 1341)التاسعة للدولة خطة التنمية 
 طالبدة  و  ألدف طالدب  (  1.175) ب المقيدين في التعليم العالي من فقد ارتفع عدد الطل ،بالتعليم العالي

وهدذا التزايدد . هدد1365/1367في العام  وطالبة   ألف طالب  ( 1777.)هد، إلى 1363/1361في العام 
وبطريقدددة  إحدددداث تغييدددرات فدددي نظدددم االلتحددداق والقبدددول، يسدددتلزم ،الملتحقدددين بدددالتعليم العدددالي مدددنالكبيدددر 

م وتوسيع نطاقه وتحقيق ، ومطالب نشر التعليالجودة التعليميةاالعتماد األكاديمي و تتناسب مع مطالب 
 (.هد1341،وزارة االقتصاد والتخطيط. ) التعليم ديمقراطية

جامعات األخذ بزمام المبادرة تطاعت عدد من الاس المختلفة للدولة، الخطط التنمويةوفي ضوء 
في ميدان التعليم والتدريب، وبالتالي عملت على  منهاالحديثة، واالستفادة التقنية في تفعيل التطبيقات 

دها األسس العلمية في التطبيق والممارسة المهنية ة، ترفُ تطوير بنيتها التحتية، وتأسيس بيئة تقنية قوي  
ية، وتطبيق العمليات الجامعالقاعات بناء التوسع في الجادة، وكان من ثمار تلك الجهود العمل على 

تمام نظم وعمليات التعلم عن بعد االلكترونية، وبناء ال ، فاعلةذج انمباعتبارها فصول االفتراضية، وا 
امج نبر ، ومن أبرزها رامج التي تنفذها الجامعاتكثير من البومطلب مهم في ضوء قصور فاعلية 

  . االنتساب، وضياع قيمته التعليمية

يأخذ ن التعلم عن بعد يجب أن فإ ،لتعليم من تطو ر في مجال التقنيةما تشهده نظم ام وانطلقاً 
م عن بعد التعلتقنيات النجاح في استخدام إمكانيات  إذ إن؛ موقعًا مناسبًا في حركة اإلصلح التربوي

، سوف ينقل مؤسساته من المستوى التقليدي الجامد إلى المستوى التقني العالمي ،في التعليم العالي
( هد1361)المنيع وفي هذا السياق بين . هذا العصرالذي يناسب التطو رات السريعة التي يعيشها 

 يالعالي في المملكة العربية السعودية وتخط التعليملتطوير  ؛استخدام نظام التعلم عن بعد أهمية
لجميع ويتيحه قاعدة التعليم العالي ، إذ يوسع من فوائد إيجابية النظاملما لهذا  ؛العقبات التي تواجهه

بتكاليف الجامعات  من مختلف مناطق المملكة، بتكاليف قليلة مقارنةً  به االلتحاقالراغبين في 
 .التقليدية
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 إناث ذكور

 (1) شكل 
 الطاقة االستيعابية الحالية للجامعات السعودية 
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 ة راسمشكلة الد
أحدددد الحلدددول  ،عوديةعلم عدددن بعدددد فدددي التعلددديم العدددالي فدددي المملكدددة العربيدددة الس دددالدددت   نظددداميمثدددل 

بدددون زيددادة كبيددرة فددي التكدداليف، وحددل  ،المناسددبة لتحقيددق إمكانيددة زيددادة الطاقددة االسددتيعابية للجامعددات
المجدددداالت لبيددددة ، وقلددددة أعددددداد المتخصصددددين فددددي مشددددكلت التعلدددديم الجددددامعي المتعلقددددة بالكثافددددة الط  

وصعوبة إنشاء جامعات وكليات  ،كانيز الس  يرككما أن انخفاض الت  . األكاديمية المختلفة في الجامعات
فدي  فدرد لتوصديل التعلديم لكدل  ععن بعد العلج النداجعلم يجعل من الت ؛ المناطق السكانية  يةفي غالب

 الصددفي هذا  و . طقانشاء كليات وجامعات في هذه المنوبتكاليف زهيدة مقارنة بتكلفة إ ،هذا الوطن
تعلم عددن بعددد تحقددق التعلدديم فددي الدد تتحقددقمددن أهددم اإليجابيددات التددي " :بقولدده (6006،15)أنددور  يؤكددد 
كما يؤكد المقرن  ."الفوارق االجتماعية واالقتصادية بغض النظر عن ،مكان، في كل وقت وكل للجميع

،  هدد1340مدن العدام  فدي الفصدل األول السدعودية االسدتيعابية الحاليدة للجامعداتاقة أن الط  ( هد1341)
العدد المتوقع لخريجي الثانوية العامة بحلول عام ، بينما  إناث(  1126.4)و ، ذكور(  57130)تبلغ

 هددددددددددددددددددددددددددو هددددددددددددددددددددددددددد1341
مددددددددددددددددددددددددددددددن  (1267672)

 (1237551)و ،الدددذكور
كمدددا يتضدددح  مدددن اإلنددداث

 .( 1 )شكل في ال

وهددددي بالتددددالي تشددددكل 
تحددددددددددديًا كبيددددددددددرًا للتعلدددددددددديم 
العدددددددددالي فدددددددددي المملكدددددددددة 

فدددددي  ،العربيددددة السدددددعودية
 .مدى قدرته على استيعاب األعداد المتزايدة من راغبي مواصلة التعليم الجامعي 

، فقدد عملددت عدددد مددن الجامعددات ي مثددل هددذه التحدددياتامدت الجامعددات بجهددود ملموسددة لتفدادوق
لب الدراغبين فدي التعلديم منذ زمن  على اعتماد برنامج االنتساب الجدامعي، كحدل مقبدول السدتيعاب الطد

. أو الظددروف الصددحية أو ظددروف العمددل ، والتددي كانددت تحددول بيددنهم وبيندده ظددروف المسددافات،الجدامعي



 
-7- 

أن جمددود بددرامج االنتسدداب، ( .600)الشددلش حيددث ذكددر  ،اد لددم توفددق كمددا خط ددط لهددولكددن  تلددك الجهددو 
وعدددم فاعليددة دور الجامعددة فددي عمليددة التعلدديم، واعتمدداد النظددام كليددًا علددى أداء الطالددب فددي  ،وضددعفها

ومددددى قدرتددده علدددى اجتيازهدددا، ونقدددص اإلشدددراف العلمدددي علدددى الطالدددب المنتسدددب،  ،االختبدددارات النهائيدددة
نظددام االنتسدداب  ضددعف ي ضددعف المخرجددات، كانددت أبددرز علمدداتوضددعف العمليددة التعليميددة، وبالتددال

أن طلب االنتساب يعانون مدن كثيدر مدن المشدكلت لعدل ( 1751)وقد أشارت دراسة الفه اد . التقليدي
متعلقدددة  ، وصدددعوبات، وعددددم تدددوفر الكتدددب والمراجدددعأبرزهدددا عددددم وجدددود لقددداءات بدددين الطدددلب وأسددداتذتهم

 .بالسفر واإلقامة والتنقل

، ودراسدة إمكانيدة تفعيدل التقنيدة ووسدائط الدتعلم النظداموبالتالي عمددت الجامعدات إلدى  تطدوير  
الدتعلم )بدروز نظدام  ،، والدراسدات المتخصصدةروكدان نتداج عمليدات التطدوي. تطدويرهالمختلفة في مجال 

، لكترونيدةال، والمقررات اجه معتمدة على الفصول االفتراضية، والذي روعي فيه أن تكون برام(عن بعد
أبدددو عمدددة، )ويؤكدددد ذلدددك . ة، ونظدددام كامدددل للختبدددارات االلكترونيدددنظدددام القبدددول والتسدددجيل االلكترونددديو 

 نها مسدداعدة الجامعددات والمشدداريع التددي مددن شددأ تالعمددل علددى تحديددد اإلجددراءابأندده البددد مددن ( هددد1363
إنشداء مشدروع المركدز الدوطني باإلضدافة إلدى ، في اإلسراع بتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في التعلديم

الحددددالي فددددي التعلدددديم العددددالي  بوتطددددوير نظددددام االنتسددددا ،لتطددددوير الددددتعلم عددددن ُبعددددد والتعلدددديم اإللكترونددددي
 .السعودي

؛ فداألمر فدي الجامعدات السدعودية ونظمهدا اإللكترونيدة برامج التعلم عن بعدوانطلقًا من حداثة 
م فددي تطددوير الوضددع الحددالي ول إلددى نتددائج تسدده، والوصدد، لبحددث سددبل تطويرهددادراسددات متعمقددةيسددتلزم 
المطبقددة حاليددًا مددن قبددل  وبرامجدده الددتعلم عددن بعددد أنظمددةوبالتددالي فددإن التعددرف علددى فاعليددة . وتحسددينه

، وهدو أمدر مؤكدد عليده أساسدية فدي طريدق التطدوير والتحسدينحد ذاته خطدوة  فيد يع ،المستهدفين منها
 : بقوله( .1،ده1361)يؤكد العلي ،وفي هذا الخصوص. ظم الجامعية في الدول المتقدمةفي الن  

تسددعى بعددض الجامعددات األمريكيددة واألوربيددة والعربيددة التددي قامددت بتقددديم بددرامج 
من التحقدق مدن فعاليدة كفداءة تلدك البدرامج والمنداهج والمقدررات الدراسدية،  ،م عن بعدلتعلا

. المعلددم عددن بعدددأو مددن وجهددة نظددر ( دالمتلقددي عددن بعدد)سددواء مددن وجهددة نظددر الطالددب 
وكددذلك التحقددق مددن مدددى االسددتفادة مددن تلددك البددرامج والمقددررات، وهددل يحقددق نظددام الددتعلم 

  .م التعليم التقليديعن بعد نفس العائد التربوي والتعليمي لنظا
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الددددددددددددتعلم عددددددددددددن  عبددددددددددددر أحددددددددددددد منتددددددددددددديات ،قددددددددددددام الباحددددددددددددث بددددددددددددإجراء دراسددددددددددددة اسددددددددددددتطلعيةو 
، وتددددددددددم سددددددددددؤال الطددددددددددلب (http://www.e1500.com/vb/t31206.html#post217008)بعددددددددددد

، ومددددى قدرتددده علدددى إكسدددابهم مهدددارات آرائهدددم حدددول نظدددام الدراسدددة عدددن بعدددد الملتحقدددين بالبرندددامج عدددن
ة وتربويددة شددبه إجمدداع علددى أن هندداك مشددكلت تقنيدد وتبددين مددن خددلل ذلددك وجددودومعددارف تخصصددية، 
، واعتمددداد بعضددهم علدددى ف تواصددل أعضددداء هيئددة التددددريس معهددمضدددع: هددا، منتددواجههم أثندداء دراسدددتهم

 وجيدده التقنددي وعدددم تددوفر إرشددادات أواالختبددار النهددائي كمؤشددر لنجدداح الطالددب فددي المددادة، وضددعف الت  
. أو فددتح الملفددات ونوعيددة البددرامج المطلوبددة لتشددغيل بعضددها ،توجيهددات عددن طريقددة تحميددل المحاضددرات

حدول ضدرورة ( Tricker, Rangecroft, Gilory, 2001)لدوريقيكروفدت وقرانو  تريكدر وهدذا مدا أكدده
أن  قلدددة العلقدددة المباشدددرة بدددين المعل دددم والطالدددب و ، والمقدددررات الدراسدددي ة البدددرامجاالهتمدددام بجدددودة محتدددوى 

بددداعي ًا وفكري دداً  ويجددب تددوفير التقنيددة ، تسددتدعي أن يقددوم بالتدددريس معل مددون أفضددل مددن غيددرهم مهاري ددًا وا 
ر واجبددات تتطلددب اإلتقددان ويجددب تددوف ،العاليددة حتددى يددتم إتاحددة االتصددال بأقصددى جددودة واسددتفادة ممكنددة

وقددد أكدددت كددذلك اليدداور . وأن تكددون مرتبطددة بمعدايير واضددحة للتقيدديم ،وجددود التغذيددة الراجعددةو  والكفداءة،
م عددن الددتعل بددالطلب المسددتجدين فددي نظددامالبددرامج التعريفيددة الخاصددة بأندده يوجددد قصددور فددي ( 6005)

بعددددد، وكددددذلك بددددرامج اإلرشدددداد األكدددداديمي، وضددددعف االهتمددددام بددددالطلب والددددرد علددددى استفسدددداراتهم وحددددل 
 .مشكلتهم

سدداط التربويددة فددي التعلدديم خوفددات التددي شدداعت فددي األو ويددرى الباحددث أن هندداك العديددد مددن الت  
الددتعلم عددن بعددد، والتددي  ، كددذلك السددائدة بددين المتعلمددين مددن الطددلب الددراغبين االلتحدداق ببددرامجالجددامعي

، والتدي يقدوم فيهدا برامج االنتسداب التقليددي وآلياتدهل تدور حول الخوف من أن تكون تلك البرامج امتداداً 
وبدون اتصال أو تواصل مع  ومن ثم يقوم بالدراسة منفرداً  ،قرراتالطالب بالتسجيل والحصول على الم

يلزم أن يكون فيها الطالب حاضرًا في مقدر الجامعدة  والتي ،، ومن ثم الدخول إلى قاعة االختبارأستاذه
 . أو أحد المراكز التي تحددها الجامعة

عن بعد في الجامعدات  التعلم نظام فاعليةجاءت الدراسة الحالية لتقف على  وتأسيسًا على ما تقدم،
تعلم عددن جاهددات الطددلب نحددو الدد، ولتتعددرف علددى ات  ومعوقاتدده ميددة فددي المملكددة العربيددة السددعوديةالحكو 

علم عدن بعدد التطويرية التي يمكن األخذ بها في عمليات تحسين الت الرؤىبعد، وكذلك الوصول لبعض 
 .في التعليم العالي
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 :أسئلة الدراسة
 -:السؤال الرئيس التالي عنالدراسة أجابت 

جاهات الطالب عودية وما ات  ما فاعلية نظام التعلم عن بعد في الجامعات الحكومية الس  "  -

 ؟  "نحوه

 : األسئلة الفرعي ة اآلتية  عن هذا السؤالويتفرع  

ة الملددك الددتعلم عددن بعددد فددي جامعددنظددام فددي  نظاا القبولاااللاقبل اا  لفاعليددة درجددة مددا   .1
 ؟عبدالعزيز من وجهة نظر الطلب والطالبات

ة الملدك فدي جامعدالدتعلم عدن بعدد  نظدام فدي نظا القبقواااقالقكبرلاان ا ما درجة فاعلية  .2
 ؟عبدالعزيز من وجهة نظر الطلب والطالبات

ة الملدك فدي جامعدفي نظدام الدتعلم عدن بعدد  نظ القالخلل اقالقالبرلاان  ما درجة فاعلية  .3
 ؟عبدالعزيز من وجهة نظر الطلب والطالبات

ة الملدك فدي جامعدالدتعلم عدن بعدد  نظدام فدي اقاللصا لنظ الإدقاةلقباللمالما درجة فاعليدة  .4
 ؟نظر الطلب والطالبات عبدالعزيز من وجهة

ة الملدك عبدددالعزيز مددن وجهددة نظددر الطددلب فددي جامعددنظدام الددتعلم عددن بعددد  قلاقاا امدا  .5
  ؟والطالبات

ة الملدك عبددالعزيز في جامعنظام التعلم عن بعد الدراسة وفق الطلب نحو  قل  ه اما  .6
 ؟من وجهة نظر الطلب والطالبات

متوسدددطات اسدددتجابات عيندددة الدراسدددة تعدددزى  بدددينهدددل توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية  ..
 في استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت؟ والمهارةالجنس، و الكلية،  :لمتغيرات

 جامعات المملكة العربية السعودية؟ لنظام التعلم عن بعد في طا ا  قباؤىلقبل لما  .8
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 راسة أهداف الد

 :راسة  إلى تحقيق ما يأتيالد   هدفت
نظدددام الدددتعلم عدددن بعدددد فدددي جامعدددة الملدددك فاعليدددة نظدددام القبدددول والتسدددجيل فدددي  مددددى الكشدددف عدددن (1)

 .عبدالعزيز

نظدام الدتعلم عدن بعدد فدي جامعدة الملدك فدي فاعليدة نظدام المقدررات اإللكترونيدة  مددى الكشف عن (2)
 .عبدالعزيز

نظام التعلم عدن بعدد فدي جامعدة الملدك في فاعلية نظام االختبارات االلكترونية  مدى الكشف عن (3)
 .عبدالعزيز

نظام التعلم عن بعد في جامعة في عن بعد واالتصال فاعلية نظام إدارة التعلم  مدى الكشف عن (4)
 .الملك عبدالعزيز

 .جامعة الملك عبدالعزيزفي التعلم عن بعد نظام الكشف عن معوقات  (5)

جامعددددة الملددددك فددددي الددددتعلم عددددن بعددددد الدراسددددة وفددددق نظددددام  الكشددددف عددددن اتجاهددددات الطددددلب نحددددو (6)
 .عبدالعزيز

عينتددددي الدراسددددة تعددددزى  اسددددتجابات  متوسددددطات إذا كددددان هندددداك اخددددتلف فددددي التعددددرف علددددى مددددا (7)
 . في استخدام الحاسب اآللي واالنترنت المهارة، و الجنس، و الكلية: لمتغيرات

لمملكاة اجامعاات عاد ياي ، والتوجهاات لتسساين نماال الاتعلل عان بالرؤى التطويرية نع الكشف (8)

 .العربية السعودية

 
 
 :ة الدراسة أهمي

 نظددامًا فددي التعلدديم الجددامعي، وهددو ضددوعًا حيوي ددمو  تناولددتفددي أنهددا  ،ة هددذه الدراسددةأهمي دد تجلددت  
أهميدة وبالتدالي ف .بدرجدة كافيدة الذي لم يحظ بالدراسة والبحدث فدي الجامعدات السدعوديةو ؛ التعلم عن بعد

   -:ن اآلتيالدراسة تنبع م هذه

يقوم به نظام التعلم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في  الدور المتزايد األهمي ة الذي (1
مما يجعل ، م العاليفي وقت تتصاعد فيه ِحد ة التحديات التي يعانيها قطاع التعلي، المجتمع

، قضي ة الكفاءة الداخلي ة والخارجي ة له، والبحث عن بدائل تجديدي ة لتحسين موضوع تطويره
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للتعرف  ؛بين حين وآخر تقويمها، والتي توجب م عن بعدي ضوء توفر تقنيات التعلمهم ة ف
 .  هاعلى فاعليتها ومدى قدرتها على تحقيق أهداف

 :، في الجامعات السعودية فيعلم عن بعدتفيد المسؤولين عن الت قد نتائج هذه الدراسة (6

ة من وجهة نظر التعلم عن بعد في الجامعات الحكومي نظامعرف على فاعلية الت   -
طن الضعف بغية التعرف على موا الحقيقي؛ وبالتالي فهي ترصد الواقع، المستفيدين

 .ة والعمل على تعزيزها، كما أنها ترصد جوانب القو  والخلل وتحسينه وتطويره

 .، ومن ثم العمل على تذليلها وحلهاقات التعلم عن بعد في الجامعاتعو  عرف على مالت   -

ل على التوسع رامج التعلم عن بعد، والعمعرف على اتجاهات الطلب نحو بتساعد في الت   -
 . ، وتحسين نوعيتها، وتنويع الوسائط والتقنيات اللزمة لهفي البرامج المقدمة

، والتي يمكن االستفادة منها عند تقييم برامج التعلم اً مة علمي  قائمة بالمعايير المحك   تقدم  -
 .عن بعد في التعليم الجامعي الحكومي

ز لدراسات أخرى متقد مدة حدول تعزيدخصبًا منطلقًا ومجااًل  –بإذن اهلل  –ل هذه الدراسة تمث  قد   (4
، الددتعلم عددن بعددد المعلومددات واالتصدداالت السددلكية واللسدلكية فددي نظددام تقنيدداتأحدددث اسدتخدام 

م عدددن بعددددد ، وحدددول نظدددم الدددتعلفدددي جميدددع جامعدددات المملكددددة وكلياتهددداعلدددى اخدددتلف أشدددكالها 
 .ي مؤسسات التعليم العالي السعوديومجاالت تطبيقها ف

 حدود الدراسة 
 ةالحدددد ت نظدددام الدددتعلم عدددن بعدددد علدددى بعدددض مكوندددا الدراسدددة الحاليدددة اقتصدددرت :ود الموضدددوعي 

نظدام االختبدارات  –لكترونيدة المقدررات اإلنظدام  –لكتروندي نظام القبول والتسجيل اإل: ، هياإللكتروني
   .اإللكتروني عن بعدواالتصال إدارة التعلم نظام  –  لكترونيةاإل

 هد1346/1344 األول الدراسي تم تطبيق الدراسة خلل الفصل : الحدود الزماني ة . 

 وتشمل اآلتي: الحدود المكاني ة: 

   علم عن بعد في الجامعات الحكومية، والتي يتم دعمها من قبل الدولةطلب الت. 

 جامعة الملك عبدالعزيز والواقعة في مدينة جدة نظام التعلم عن بعد في طلب وطالبات. 
 وسبب اختيار الباحث لهذه الجامعة هو أن تجربتها في تطبيق التعلم عن بعد يتجاوز الس ت
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على الشبكة العنكبوتية  كما أنها تمتلك مقومات إلكترونية، ووسائط تقنية عالية الجودة، سنوات
 . تراعي متطلبات الدراسة

  هد1344-1346البكالوريوس المسجلين خلل الفصل الدراسي األول طلب مرحلة. 

 مصطلحات الدراسة 
المعنى اً لتسديد ويق، تعريف عدد من المصطلسات الرئيسة تسقيقاً ألغراض الدراسة تل  

سديد المعنى تكما تل  البسث يي أدبيات المجال ومراجعه،  من خالل، للمصطلح( النمري)المرجعي 

وهذه المصطلسات  .ى الباسث مناسبته لموضوع الدراسةوهو المعنى الذي ير، للمصطلحاإلجرائي 

 -:يمكن تعريفها على النسو اآلتي

 ( Evaluation)وا القبل ل

عملية التشخيص التي يتل من خاللها رصد :"بأنه قويلالت   (272، 1181)يعرف اللقاني

، و التفكير يي سبل والبسث عن األسباب الكامنة وراء كل قصور و ضعف ،االيجابيات والسلبيات

 ."العالج

إصدار سكل عن األيكار "  :بأنه (448، 1117سعادة و إبراهيل،يي )،Bloomبلول  كما يعريه

واألعمال وطرق التدريس والمواد وغيرها من األمور التربوية المتعددة، ويتطلب هذا التقويل استخدال 

ديد الجدوى ، وتسقة األمور أو األشياء ويعاليتهاوالمستويات أو المعايير وذلك لتقييل مدى دات المسك  

 " .االقتصادية من ورائها

نمال التعلل بعض مكونات العملية التي تهدف إلى تسليل  :بأنهويعرف الباسث التقويل إجرائياً 

القبول : من األبعاد التالية عن بعد، والتعرف على نقاط القوة ييه، ونقاط الضعف، يي كل بعد 

ووسائط  إدارة التعلل عن بعدو –واالختبارات االلكترونية  –والمقررات االلكترونية –والتسجيل 

 ، ومن ثل رصد أبرز اآلراء التطويرية الالزمة لتسسين ياعلية هذا النمال يي التعليل العالياالتصال

 .من وجهة نمر عمداء التعلل عن بعد

ل

ل
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ل(  (Effectivenessقبف عم  ل

مدى كفاءة نمال التعلل عن بعد يي تسقيق مطالب  :الباسث الفاعلية يي دراسته بأنهايعرف 

 .واستياجات الطالب الملتسقين به

ل(للDistance Learning)لقبللمالعنلُللدل

ااة بااين الطالااب والمعل اال" ااة تتسقااق بتخطااي المساااية الجارايي  ااة تعليمي   باسااتخدال وساايلة تقنيااة ،هااو عملي 

ن الطالب والدارسين من استقبال، مناسبة  أي أن ه تطبيق لتقنيات االتصاالت واألجهزة االلكتروني ة يمك 

  (6 ،هـ1424، وزارة التربية والتعليل). "المواد التعليمي ة التي يتل بثها من مكان بعيد عنهل

ار   : نهالتعلل عن بعد بأ( 176،هـ1431)ويعرف كنسارة وعط 

باين  –وجهااً لوجاه –ل التاي تسادث عنادما ال يكاون هنااك لقااء واقعاي عملية الاتعل

المدرس والطالب أثنااء أداء الادروس، وعنادما يسادث االتصاال بينهماا ياي التعلايل 

، التلفزيااون ، ، الراديااوفااونالتل: للنهايااة بااأي وساايلة تكنولوجيااة مثاالماان البدايااة 

ات ، أو أي مجموعااة ماان تكنولوجيااالتفاااعليالساسااوب، القماار الصااناعي، الفيااديو 

 .االتصال السديثة والمستقبلية

ل الااتعل: بأناه (,David, Desmand& Borje 1983) وديساماند وباورجيكماا يعرياه ديفياد 

دراساية، ويكتفاي  وبادون سجارات ،الذي يشمل كل األنماط الدراسية التاي يمكان أن تادار بادون معلال

 .عن المتعلل تعليمية تشرف على البرامج يي أماكن خاصة بعيدةبوجود مساعد للمعلل ومؤسسة 

ا: بأناه إجرائيااً  تعلل عن بعد يي هذه الدراسةويعرف الباسث ال ل إداريااً وتقنيااً مياة تانم  ة تعل  عملي 

وأعضااء هيئاة  ،مؤسسات التعلايل العاالي، وتتايح للطالاب يارص التواصال ماة الماادة العلمياة من قبل

، والبرامج اإللكترونياة، ومنتاديات (Multimedia)  التدريس، من خالل العديد من الوسائط المتعددة

المعتمادة علاى الكمبياوتر واالنترنات، ( Hypermedia)النقاش المتخصصاة، ووساائط الاتعلل الفائقاة 

الي تأهيلهااا ، وبالتااات علميااة متخصصااة يااي مجاااالت مسااددةبهاادف إكساااب الطالااب معااارف ومهااار

 .ليسصل على الشهادة الجامعية يي مجال التخصص الذي يرغبه

ف وبالتالي يإن   :بأنه إجرائياً  ل عن بعد يي هذه الدراسةنمال التعل  الباسث يعر 

نمااال القبااول والتسااجيل، نمااال ) نمااال إلكترونااي يتكااون ماان مجموعااة ماان الاانمل االلكترونيااة 

المتفرعاة بطريقاة و (االختبارات، نماال إدارة الاتعلل واالتصاال عان بعادالمقررات اإللكترونية، نمال 

صاال الاتعلل واالت  ات متجانسة، والتي تستوعب مجموعاة المعاارف والمعلوماات الالزماة إلتماال عمليا
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ااوالوالجامعااة،  واصاال بااين الطالاابوالت   ة، مسااتخدمة عاادداً كبيااراً ماان الباارامج مبرمجااة بطريقااة تقني 

بأسلوب عصري يتناسب مة التقدل  ،ية لتسقيق مفهول التعلل عن بعد يكراً وممارسةتقنيات الساسوبوال

 .التقني يي هذا العصر

ل( (Attitudes  ه القالل ل

 ". استعداد نفسي يوجه سلوك الفرد": االتجاهات بأنها( 2000،87)واط جل والس  يعرف الط       

 ةيوالمعري ةياإلدراك اتيللعمل مستقر نفسي   ليتنم ":اهبأن (31هـ،1311زيدان،)اهيعر  ي  كما 

 من،  اءياألش سون الصادرة هالستجابات ائيهالن الشكليد تسد يي ريكب بشكل لهسي الفرد، لدى ةيوالوجدان

 ."النفور أو القبول ثيس

لورين كما يعرف  .(Salomon, 1992) هي استعداٌد لنشاط معين وبطريقة مناسبةو

(Lorraine, 1987)  ًت متداخلة مرتبطة بجوانب سول معتقدا ،االتجاه بأنه طاقة منممة نسبيا

، وكل هذه المعتقدات يشتمل على الجانب االنفعالي، ومنها ما يشتمل على السلوك يمنها ما: مت عددة

االتجاهات كما أن . ، تصسبها ارتباطات موجبة أو سالبة نسو موضوع معينلعملية التعللتهيؤاً  ت عد  

 .صفة الثبات واالستمرار النسبي، ولكن يمكن تعديلها وتاييرها تست مروف معينةلها 

وطالبات التعلل عن بأنها مجموعة من استجابات طالب  :إجرائياً ويعرف الباسث االتجاهات 

، والتي يتضح من خالله تفضيلهل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على مقياس مخصص لذلكبعد يي 

 . أو عدمه ، وميلهل إلى تشجية هذا النمال التعليمي وتشجية االنضمال إليهلنمال التعلل عن بعد
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 الفصل الثاني

 ت الدراسةأدبيا

 اإلطار النظري للدراسة :  احملور األول

 الدراسات السابقة:  احملور الثاني
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 مقدمة
وبيت الخبرة يي شتى صنوف  الجامعة معقل الفكر اإلنساني يي أرية صوره ومستوياته،تعد 

اآلداب والعلول والفنون، والركن الركين للسفام على القيل اإلنسانية وتنسيقها يي تكامل مة قيل الثقاية 

بما يسفم الشخصية الوطنية لمجتمعها ويربطه يي ذات الوقت بالعناصر األصلية  يي الثقاية ، الوطنية

ر والتنمية وصاسبة المسئولية يي تنمية أهل ثروة يمتلكها وهي رائدة التطو اإلنسانية يي أرجاء العالل،

 ( 1113،جالل). المجتمة وهي الثروة البشرية، هذه هي الجامعة أو هكذا ينباي أن تكون

يااراد ومشااكالتهل هااو الااذي يكااون وثيااق الصاالة بسياااة األ ،الشااكل السقيقااي للتعلاايل الجااامعيو

لاذا جااء هاذا الفصال ليلقاي . الشاملة ياي جمياة المجااالتوبه يمكن إسداث التنمية ، وساجاتهل وآمالهل

  .يداً من الضوء على مسوري الدراسةمز

 اإلطار النظري: احملور األول

الااتعلل عاان بعااد يااي نمااال دراسااة ياعليااة  يااي ، والمتمثاالانطالقاااً ماان هاادف الدراسااة ومجالهااا

 : ينتياآل ينركز على المبسثجامعات المملكة العربية السعودية، لذا يإن إطار الدراسة النمري ي

الساديث  االباسث ييها تناول، وموضوعاً عشر  ثالثةعلى المبسث يشتمل هذا و ،األول المبحث

السديثاة  تقنيااتالوونشاأته وتطاوره،  وخصائصاه، ،وأهميتاه ،مفهوماه: مان سياثعن الاتعلل عان بعاد 

ياي هاذا  الباساث كماا تنااول .بعادالتي يمكن استخدامها إلتمال عمليات التعلل عن واألدوات الساسوبية 

 .لكترونية إلدارة التعلل عن بعدلتعلل عن بعد كنمال، واألنممة اإلا السديث عن المبسث

: المتعلقااة بمساااور الدراسااة الهامااةالموضااوعات يشااتمل علااى عاادد ماان و، الثدداني المبحددث

، مفهوماه، وبداياتاه: وتتسدث يي مجملها عان التعلايل العاالي ياي المملكاة العربياة الساعودية مان سياث

والتسديات التاي تواجاه قطااع ، باإلضاية إلى إبراز سياسة التعليل العالي السعودي، وأهدايها، وأهميته

بعااد يااي دعاال التعلاايل دور الااتعلل عاان التعلاايل العااالي يااي المملكااة العربيااة السااعودية، كمااا يتساادث عاان 

  .د يي الجامعات السعوديةع، وعن واقة التعلل عن بالجامعي

 الدراسات السابقة: احملور الثاني

اة، وهذا المسور يستوي    قاالعلى مجموعة من الدراسات ذات الصالة بمشاكلة الدراساة السالي 

، وأخيراً ياورد الباساث الدراساات االنجليزياة ، ثل الدراسات العربية الباسث بإيراد الدراسات المسلية 

 . من األقدل إلى األسدث وقد عرضت هذه الدراسات تبعاً لزمن نشرها. واألجنبية
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 النظري للدراسة اإلطار :احملور األول

 (أبعاد املفهوم وأدواته وتطبيقاته ونظمه)التعلم عن بعد :  املبحث االول

بعض  لجأت، يقد األنممة التعليمية يي دول العالليي مل التسديات التي  تواجهها معمل 

ايد الكبير يي الطلب على الدول المتقدمة تعليمياً إلى البسث عن سلول وبدائل تمكنهل من مواجهة التز

سيث تل اللجوء . وارتفاع معدالت الكلفة التعليمية، ة تسديات الكل والكثاية الطالبية، ومواجهالتعليل

تويير يرص التعليل ، والتي التقتصر يقط على التنايسيةلتقليدية ذات الميزات إلى بعض البدائل غير ا

وزيادة جودة المخرجات  ،ض كلفته التعليمية وترشيد نفقاته، بل إنها تساهل يي خفوتسسين كفاءته

، ل مدى السياة، وتمكين المتعلل من اإللمال بمهارات التعلل المستمر والتعل، وتمهير التعليلتربويةال

 .دائل يي تويير يرص التعلل عن بعدوتمثلت تلك الب

يي التعليل، والذي أخذت أهميته يي تزايد  التوجهات المعاصرةالتعلل عن بعد من أبرز  ويعد

تذليل  سيث إنه يعتمد على التعلل بدرجة كبيرة مة مساعدة من جانب المعلل والمتمثلة يي ،مستمر

  (2007عامر،).لعقبات أمال المتعللا

سارعت يي  ةأن العديد من المؤسسات التعليمي" (35، 2003)هنا يذكر إسماعيل  ومن

، ته على تخفيض النفقة على التعليل، نمراً لقدرعلل عن بعدبرامج التالسنوات األخيرة إلى تطبيق 

وساجة العاملين إلى تطوير قدراتهل وإمدادهل بمهارات جديدة دون تعطيل لسياتهل العملية لفترة طويلة 

 ."ن الزمنم

 :، وذلك يي الجوانب التاليةعليته يي خدمة العملية التعليميةيايي  ن قوة هذا النوع من التعليل تكمنإ

ليمية باض من قيود الزمان والمكان، والسماح له بالتمتة بمزيد من الفرص التع المتعلل تسرير -1

 .الصسية، أو السالة النمر عن العمر

، وتسسين اجيةإلى زيادة يي اإلنت وهذا ينعكس إيجابياً  ،البيئة التقنية تسسين بيئة العمل، وتطوير -2

 .أقلالجودة بتكلفة 

يصال المستوى ، وسهولة إبين المعلل وطالبه ، وتفعيل قنوات التواصلتعليميةلر العملية اتطوي -3

 .طبيعة االنفجار المعريي والتقني، بأسلوب يتناسب مة التعليمي للمتعلمين
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التعلل عن بعد بتسقيق التنمية الشاملة وزيادة يرص االلتساق واالستيعاب بالنمال التعليمي،  عناية -4

يساعد يي تويير التعليل  يضالً عن أنه، لتعليل لتشمل جمية أطياف المجتمةوتسقيق االنتشار الواسة ل

امج التعليل اللتساق ببرالمرضى وغير القادرين على االخاصة كالمعوقين، و الساجاتلأليراد ذوي 

 .اغبين يي إكمال مسيرتهل الدراسية، كما أنه يراعي مروف المومفين والعاملين الرالنمامية

 نشأة التعلم عن بعد وتطوره: أواًل

التعلل عن بعد أسد السمات األساسية البارزة يي التعليل الجامعي يي العصر الساضر،  ديع

، سينما كانت الدول شأته إلى قرٍن من الزمان تقريباً وهو ليس وليد سقبة زمنية بسيطة، وإنما تمتد ن

( 2011)ويؤكد الل  لتصل لكل يرد من أيراد المجتمة، ،تسعى إلى توسية خارطة التعليل الجامعي

يي النصف اليول، وإنما مهر هذا النوع من التعليل  عن بعد ليس ماهرة جديدة يي عاللل أن التعل

مائة أكثر من أن هذا النمال نشأ يي بريطانيا منذ ( هـ1425)علي ار الوأش. الثاني من القرن الماضي

  .من دول العالل  وغيرها...واستراليا ،وكندا ،عال تقريباً، وانتقلت الفكرة إلى أمريكا

ل عن بعد مر بمراسل متدرجة يرجعه الباسثون أن التعل( هـ1431) ويؤكد كنسارة وعطار

الذي أنشأ  (Batman) االختزال التي نممها باتمانإلى القرن الثامن عشر، سيث كانت دروس 

 تزايد االهتمالأن ( 1118)وبين الخطيب (. 1840)المكاتب البريدية المنممة يي بريطانيا يي العال 

يي كاية القارات لعل المتخصصة األمر الذي أدى إلى مهور العديد من الجامعات  ،عن بعدل بالتعل

وجامعة جنوب إيريقيا، وجامعة كوينزالند يي أستراليا، وجامعات أهمها جامعة الهواء يي اليابان، 

نورث وسترن والعلول التطبيقية، والجامعة األوكرانية للعلول التطبيقية، وجامعة العلول التطبيقية يي 

روف يي االتساد السويييتي، وجامعة كوينز يي كندا، والجامعة السرة يي إيران، وجامعة كل الناس يك

ل عن إقبال يي باكستان، وجامعة التعل لمستلة، وجامعة القدس المفتوسة، وجامعة العالمةيي يلسطين ا

بعد يي كوستاريكا، وجامعة أبريتا الوطنية يي ينزويال، وجامعة البث المركزي والتلفزيوني يي 

د، الصين، وجامعة سوكاتاي تماثيرات المفتوسة يي تايالند، والجامعة الشعبية المفتوسة بإسالل أبا

جامعة من مجموع  (30)وتمنح . وجامعة تربوكا بإندونيسيا، والجامعة المفتوسة يي كوريا والسويد

 (75)جامعة من الـ  (18)عن بعد، ومن خالل التعلل جامعة يي ألمانيا درجات علمية  (45)الـ 

تين للتعلل عن جامعة يرنسية بها مراكز للتعلل عن بعد، ويي أمريكا الالتينية تنتمل الدراسة يي جامع

مليون ( 2.2)، قال (1171)ويي عال . (Joveriana)وجامعة  (Antioquia)بعد هما جامعة 

من عدد الطالب  (% 40)ل عن بعد، وهذا العدد يشكل الجامعة للتعل ببرامجبااللتساق شخص 

بعض الجامعات توير أكثر أن ( 1118)أشار السباعي و. الملتسقين بالجامعات يي االتساد السويييتي
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، بعضها برامج نمرية مثل اللاات والعلول اإلنسانية واالجتماعية، اً دراسي اً برنامج (300)من 

والبعض اآلخر برامج عملية مثل العلول الطبيعية والكيمياء وخواص المواد والهندسة والعمارة 

لجامعة، كما ساعدت على إيصال وساعدت التقنية السديثة على التواصل بين الدارسين وا. والصيدلة

إلى استاالل عطالت نهاية األسبوع واإلجازات الصيفية يي  وباإلضاية .المواد العلمية للدارسين

كل ذلك يتل بدون أن يضطر الدارس إلى ترك . التدريب العملي يي المصانة والشركات والمعامل

 بير، كما تمنح شهادات التدريوالدبلول والماجست وسوتمنح الجامعات درجات البكالوري. عمله

 . يشترط يي ذلك أن يكون هناك مشرف لكل دارسوالمستمر، والقليل منها يمنح شهادة الدكتوراه 

أن مراسل التعلل عن بعد قسمت إلى أجيال متعددة تبعاً لنوع ( هـ1431)ويذكر كنسارة وعطار 

 :كالتالي  التقنيات ووسائل االتصال والتواصل المستخدمة يي كل سقبة، وهي

 (  1)  جدول 

 مراحل تطور أجيال التعلم عن بعد

 اجليل الرابع اجليل الثالث اجليل الثاني اجليل األول

التعليل بالمراسلة عن طريق 

 .المطبوعات

ل الوسااااائط التعليميااااة االتعلاااايل باسااااتخد

 :التالي

 المطبوعات 

 الوسائط السمعية 

 الوسائط البصرية 

 الوسائل السمعية البصرية 

 برامج الساسوب 

صاال بااين امتاااز هااذا الجياال بالتوا

المعلااااااال والمتعلماااااااين سااااااامعياً، 

، وباااث الماااادة سياااة عااان وكتابيااااً 

طرياااق الباااث اإلذاعاااي أو الباااث 

التلفزيوني الفضائي عبار األقماار 

  .الصناعية

دل ياي هاذا الجيال األقاراص استخ

المدمجة، والمكتبات االلكترونياة، 

، واالنترنااات والوساااائط المتعاااددة

صااااادر للمعلوماااااات أو لنقلهاااااا كم

 . وتبادلها

 

 مفهوم التعلم عن بعد: ثانيًا

، يمنهل من التربويين لمفهول التعلل عن بعد، كما أنهل اختلفوا يي تسميته تعددت تعريفات

يسميه التعلل المفتوح، وآخرون يسمونه التعلل بالمراسلة، كما أن هناك البعض يصفه بتعبيرات 

ن البعض ، أو الدراسة من الخارج، ويرتبط بأذهاسة المستقلةالدرا ، أوالمنزليةالدراسة : ، منهامختلفة

إن وسقيقًة ي. كما يطلق عليه البعض اسل التربية المستمرة ،، أو غير النماميأنه التعليل غير المدرسي

اسي، الدب) .صيغ وأنماط التعلل عن بعد كلب ل عن بعد ولكنها ال تستوعهذه المسميات تعد أمثلة للتعل

 ( .هـ1423
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لنشر  طريقة: بأنه (In David, et al, 1983) دعالتعلل عن ب( Peters)زبيتر عرفو  

ل ثيف العمل يي تنميل مكونات التعلبتك وذلك ،المعرية واكتساب المهارات واالتجاهات ذات المازى

المتعددة من أجل إنتاج مادة تعليمية ذات جودة عالية  التقنيةعن بعد إدارياً وينياً بواسطة الوسائل 

وهي بالتالي تمكن الدارسين يي أماكن تواجدهل من تسصيل  ،لعملية التعل يييمكن االستفادة منها 

 .المعرية

للتعلل عدة تعريفات ، عن بعد التعللمن الرواد يي  د  عي   وهو، (Kegan,1980) نكيجاأطلق و

ل عن بعد خمس للتعل الذي أكد ييه أنو ،1186خرها عال آكان و ،لهرؤيته عن بعد، وذلك ويق 

 :خصائص أساسية هي

 الفصل بين المعلل والمتعلل. 

 التعليميةوجود التنميل التربوي يي التخطيط وإعداد المواد  ضرورة. 

 (اآللي والساسبالمواد المطبوعة والسمعية والبصرية )الوسائط التقنية  استخدال. 

 السديثة التقنياتاتصال ذي اتجاهين بين المعلل والمتعلل باستخدال  تويير. 

 اجتماعيةتسقيق أهداف تعليمية لعقد لقاءات بين المعلمين والمتعلمين من آن آلخر  إمكانية. 

ذلك النوع  يعني ،(Distance Learning)عن بعد  التعللإلى أن مصطلح ، (2001)بكر  شاركما أ

 اتصالالذي يقول على الوسائط التقنية المتعددة، والتي يمكن عن طريقها ضمان تسقيق  التعللمن 

تنميل معهدي  داخل  (Two-Way Communication)مزدوج بين المعلل والمتعلل

(Institutional Organization)، يضمن تويير يرص اللقاء المباشر وجهاً لوجه (Face to 

Face  )التقليدي التعليليي  كما (Conventional Education). 

أساد  :ويقااً للبعاد المكااني والزمااني لاه، بأناه (et al. 1983 David ,)خرون آديفيد و هيعريو

التي يمكن أن تادار بادون معلال وبادون سجارات دراساية، ويكتفاي بوجاود مسااعد للمعلال أنماط التعلل 

 .المتعللومؤسسة تعليمية تشرف على البرامج يي أماكن خاصة بعيدة عن 

 :ل عن بعد، بأنهللتعلويقاً للساجات المجتمعية ( 1111،431)ويعريه عليان والدبس 

مية يراد يي الوصول إلى الفرص التعلجماهيري يقول على يلسفة تؤكد سق األ تعلل

ل مفتوح لجمية الفئات ال يتقيد بوقت وال يئة من المتعلمين، بمعنى أنه تعل. المتاسة

، يهو يتناسب وطبيعة ساجات نوع معين من التعليل أو وال يقتصر على مستوى

 . وأيراده وطموساتهل وتطوير مهنهل المجتمة



 
-21- 

 ((Deliveryتوصيل : بأنه (2007)عامر كما ورد عند الجمعية األمريكية للتعلل عن بعدكما تعريه  

لمواد التدريس أو التدريب عبر وسيط نقل تعليمي إلكتروني، والذي قد يشمل األقمار 

، ( (Sound Tapsاألشرطة الصوتيةو، (Video Tapes)الفيديوأشرطة و، Satellites))الصناعية

أو غير ذلك من ، ( (Multi-media Technologyالمتعددةالساسوب أو تكنولوجيا  الوسائط و

  .الوسائط المتاسة لنقل المعلومات

يتعلل ييه الدارس وهو  نمال: "بأنه ل عن بعد،يفاً للتعلتعر( 45 ، 2000)ويورد الفرجاني 

، ولكنه تست مسؤولية مؤسسة لتنميل التعلل اشر للمعلل يي معمل أوقات التعللليس تست اإلشراف المب

  ."عن بعد 

التعلل "  هول عن بعد ييرى أن التعل (Borge Holmberg, 1977.7)وأما بورج هولمبرج 

لإلشراف من  تعليمية التي ال تخضةالذي يعطي أنماطاً مختلفة من الدراسة على كل المستويات ال

وال بين الطالب بعضهل البعض، وإنما يستفيد  ،، وال يوجد بينهما تفاعل مباشراألساتذة على الطالب

 ". الطالب من خالل التنميمات اإلرشادية والتعليمية غير المباشرة 

سديد ت تعريفاً للتعلل عن بعد منطلقين ييه من( 176،هـ1431)كما أورد كنسارة وعطار

 :، سيث أشارا إلى أنه هولمعللوا المتعلمينالعالقة بين 

بين ( وجهاً لوجه)العملية التي تسدث عندما ال يكون هناك لقاء واقعي  

، ويكون االتصال بينهما يي التعليل من لمدرس والطالب أثناء أداء الدروسا

 ، التلفزيون،التلفون، الراديو: تكنولوجية مثل البداية إلى النهاية بأي وسيلة

، أو أي مجموعة من تكنولوجيات القمر الصناعي، الفيديو التفاعلي، الساسوب

 .االت السديثة والمستقبليةاالتص

على النسو ن هناك سمات رئيسة للتعلل عن بعد، يمكن استخالصها يإ، وتأسيساً على ما تقدل

 : اآلتي

 .الزمان والمكان والطبيعة الجارايية أنه تعلل يتعدى قيود .1

 .، وأدوات تقنية سديثةعلى وسائط أنه تعلل يعتمد .2

 .بين المعلل والطالبسضورياً مباشر ينعدل ييه االتصال الأنه تعلل  .3

 .، ويخضة لمسؤوليات مؤسسة نماميةأنه تعلل منمل .4

 .، وأطيايهالمجتمةأنه تعلل يتناسب مة جمية شرائح  .5

 .، وقدراته وإمكاناتهوصية الفردأنه  تعلل يراعي خص .6
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 تعلم عن بعد أهداف ال: ثالثًا

كنمال له مدخالته وعملياته  ،وتتنوع ويقاً لألدوار المنوطة به ،ل عن بعدتتعدد أهداف التعل

 يي هذا اإلطار، يوضحيي النمال الكبير المتمثل يي التعليل الجامعي العالي، و ،ومخرجاته

واصلة التعليل يهدف إلى تهيئة المواقف التعليمية للذين ال يستطيعون مأن التعلل عن بعد ( 2011)الل

هل نمراً لمسؤولياتهل ، أو منازلقت نفسه ال يستطيعون ترك أعمالهل، ويي الوعلى مقاعد الدراسة

 .ديةاالقتصا، أو االجتماعية

سمل ، وتخفيف الالجامعة يي استيعاب الطالبل عن بعد عند خدمة أهداف التعل وال تتوقف

، وإنما تمتد لتشمل ساجات األيراد والمجتمعات، ورغبتها يي لى الجامعات وأعضاء هيئة التدريسع

 ويي هذا الخصوص يذكر  .مستوى عاٍل من الجودة واالنتقاء تأكيد السصول على خدمات تعليمية ذات

 :باآلتيل عن بعد تتمثل أن أهداف التعل( 2007)عامر 

 .التعليلتقديل الخدمات التعليمية لمن ياتهل يرص التعليل يي كاية مراسل  .1

لالستمرار يي التربية  إيجاد المروف التعليمية المالئمة والتي تناسب ساجات الدارسين .2

 .المستدامة

 .تقديل البرامج الثقايية لكاية المواطنين وتوعيتهل وتزويدهل بالمعرية .3

 .وتشجيعها على ذلكي تعليل المرأة اإلسهال ي .4

 .مسايرة التطورات المعريية والتكنولوجية المستمرة .5

 .الساجة لالنتمال يي صفوف دراسية وذلك دون ،هال يي مسو األمية وتعليل الكباراإلس .6

، ل عن بعدهداف التي يسققها التعلر من األقائمة شاملة لكثي( 2011)الل كما يي  كما أورد مسمد

 :سو اآلتيوالتي يمكن سردها على الن

 .إتاسة التعليل المستمر للذين يرغبون يي رية مستوى تعليمهل وثقايتهل  .1

 .ربط المقرات الدراسية يي نمال التعلل عن بعد بساجات سوق العمل .2

 .مهاراتهل ومعلوماتهل نميةلت ل؛، بتويير يرص تعلمية وتدريبهتايير المهن وتطويرها للكبار .3

ومة التعليل، ألن التعليل التقليدي يتطلب وجود األبنية السد من التكلفة االقتصادية يي منم .4

، بينما يتطلب التعليل وجود الهيئة التدريسية واإلداريةوالمعامل والتجهيزات، باإلضاية إلى 

ولوجية يي نقل ويستعين بالوسائط التكن، عن بعد عدداً مسدوداً من اإلداريين والفنيين

 .المقررات الدراسية



 
-23- 

التعلل الذاتي، مما يساعد الطالب على تنمية القدرة على تسصيل المعلومات تطبيق مفهول  .5

 .من خالل مصادر التعليل المتنوعة بأنفسهل

، والتربية نمال التعليل عن بعد أداة إيجابية تساعد على تسقيق يلسفتي التربية المستمرة .6

 .للجمية

 .نمومة التعليل يي المجتمةي تطوير ملإلسهال يإعداد كوادر بشرية مؤهلة ينياً وعلمياً  .7

هارات العلمية من أجل وإكسابه بعض الم ربط برامج التعليل عن بعد بساجات الفرد المتعلل، .8

 .ها يي المجاالت العلمية والسياتيةاالستفادة من

تخفيف العبء عن المؤسسات التعليمية بسيث يتل إعطاء كل يرد يرصة التعليل للتالب على  .1

 .تعليميةالعجز يي اإلمكانات ال

التعليل عن بعد نمال متكامل يعكس اهتمال الدولة بتويير الفرص التعليمية للمواطنين بشكل  .10

ية لجمية الراغبين يي هذا يعكس اهتمال الدولة بتقديل الخدمات التربو وهذا بدورهمتكايئ ، 

 .النمال

 .التطورات المعريية والتكنولوجية مواكبة .11

يفهل ، أو الذين يستاجون إلى توعيتهل وتثقالتعليلتتهل يرصة اعليمية لمن يتقديل الخدمات الت .12

 .بالبرامج الثقايية المختلفة

 .هال يي مسو األمية وتعليل الكباراإلس .13

جاه كثير من ، وجعله قادراً على معرية موقفه تل على تنمية وزيادة ثقاية المعللالعم .14

 .قضايا السياة والعلل

 .المجتمة وتساند خطط التنميةتقديل برامج دراسية تلبي ساجات  .15

ة ن االستعمال الصسيح للتعليل عن بعد يجعله معقول التكلفإسيث  التعليل،تخفيف كلفة  .16

 .ومتاساً لفئات عديدة

، ومنها االت التكنولوجيا على وجه الخصوصاإليادة من التطورات السادثة يي مج .17

 .والوسائل السديثة والمرتبطة بها تكنولوجيا االتصاالت

نمية الذاتية والتنمية شخصية إيجابية ياعلة وقادرة على العطاء وسل المشكالت والت بناء .18

 .المجتمعية

مكانات المكان وصعوبات إنشاء ي يساصر بإتقليل الضاط على التعليل التقليدي الذ .11

 .مؤسسات تعليمية جديدة تلبية للطلب المتزايد عليها
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ل عن بعد تتوزع طبقاً أن أهداف التعل( هـ1425)والجبيري ؛ودسوقي؛ والجندي ؛الربيعييرى و

 :لجماعات، ويمكن تفصيلهما كما يليومستوى ا ،، وهما مستوى األيرادلمستويين

 :وتتمثل هذه األهداف باآلتي األهداف على المستوى الفردي، - أ

 . والمتعللالفصل الزمني والمكاني بين المعلل ( 1

وضيق  والتسجيل،كالقبول التسرر الكامل من العقبات التي يفرضها نمال التعليل التقليدي ( 2

 .والقاعات ،األماكن

، وبرامج مقررات ومناهجيناسبهل من  ايار ممنح الدارسين يرصة التمتة والسرية يي اخت( 3

 .دون التقيد بمروف الزمان والمكان

 .من الراغبين ييهتخصيص تكاليف التعليل لشريسة كبيرة ( 4

لتي تسقق النفة ، والبرامج االسر للدارسين الختيار التخصصات توسية يرصة االختيار( 5

 .، ومن ثل يكون لها مردودها العلمي والمادي لأليراد، والفردللمجتمة

 .الفرص التعليمية االستفادة الفردية من يرصة عدالة تكايؤ( 6

 .العلمي والوميفي لأليرادمنح يرص التأهيل المهني لالرتقاء ( 7

 Video)ومؤتمرات الفيديو، واالنترنت ،استخدال الوسائل التكنولوجية االتصالية( 8

Conference) لتكنولوجية لدى األيراد الدارسينيمثل يي سد ذاته هدف ينمي المعرية ا. 

، ميةالل الشبكة العنكبوتية التعليالسصول على المعلومات الالزمة بسهولة ويسر من خ( 1

 .فرد الثقايية السضارية التعليميةومن ثل زيادة جرعة ال

 .ل التفاعل مة متسدثيها السقيقيينتعلل اللاات األجنبية العالمية من خال( 10

 :وتشتمل هذه األهداف على ما يأتي ألهداف على المستوى المجتمعي،ا - ب

 .تمةرية كفاءة المنمومة التربوية يي المج( 1

 .ليمية غير المسددة بزمان أو مكانللكثير من المشكالت التع إيجاد سلول مبتكرة( 2

 .لتعليل يي كثير من الدول الناميةتخفيض تكاليف ا( 3

 .سات التعليمية التقليدية القائمةتخفيف الضاط السادث سالياً على المؤس( 4

 .ت، وما تتطلبه خطط التنمية بهااختيار وتنفيذ البرامج المناسبة لطبيعة المجتمعا( 5

ومه ل من انخفاض رس، على الرغاالستفادة من المردود المادي الكبير للتعليل عن بعد( 6

 .لتسسين الخدمات التعليمية به

تسقيق مبدأ تكايؤ الفرص التعليمية أمال جمية أيراد المجتمة ، وذلك من خالل يتح المجال ( 7

 .أمال شريسة كبيرة من الراغبين يي مواصلة تعليمهل
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، ولجمية الفئات العاملة لتدريب المستمر يي جمية المجاالتص التأهيل وإعادة اإتاسة ير( 8

 .والمهندسين والمعلمين والمهنيين كاألطباء

 .، ودولياً بين مختلف المؤسسات يي القرية الكونيةتسقيق التواصل العلمي مسلياً ( 1

 .األجنبية من متسدثيهاعلل اللاات الساجة الملسة لدى الكثير من يئات المجتمة لت( 10

يي االستفادة بشكل هادف ومخطط الستعمال العديد من الوسائل االتصالية التكنولوجية ( 11

 .العلل والرقي بالسياة البشرية خدمة

 :اآلتيةيسعى إلى تسقيق األهداف  ،أن التعلل عن بعد( هـ 1421)شطا  ويذكر

يمية عن طريق المساواة بين جمية تسقيق مبادئ ديمقراطية التعليل وتكايؤ الفرص التعل -1

 .الجنسأو االقتصادية،ا يتعلق بالمكانة االجتماعية، أواأليراد، والمواطنين دون تمييز ييم

تساق بالمؤسسات توسية يرص التعليل الجامعي للمزيد من الدارسين الراغبين االل -2

 .التعليمية العليا

العالي، ألسباب عدة مثل المروف تعويض الفرصة لمن ياتهل االلتساق بمؤسسات التعليل  -3

 .أوالزمانية ،أوالمكانية ،لوميفيةأوا ،أواالجتماعية ،أواالقتصادية ،العائلية

. لكوادر البشرية المؤهلة والمدربةاالستجابة لمتطلبات خطط التنمية الوطنية من ا -4

مادية والبشرية وصوال إلى التقدل، يالشعوب تتطلة إلى تنمية مواردها المختلفة ال

 .والرخاء، والرياهية

ومفين والعمال وهل على رأس تويير يرص التعليل والتدريب والنمو المهني المستمر للم -5

 .، وأدوارهل الوميفيةل على أداء واجباتهل ومسؤولياتهل؛ لمساعدتهالعمل

، وربات البيوت الستثمار أوقات يراغهل عن لفرصة للشباب والكبار من الجنسينإتاسة ا -6

 .ساب العادات، والمهارات النايعةفسهل، واكتطريق تثقيف أن

إال  ، وعلى الرغل من اتساعها وكثرتها،رادهاأهداف التعلل عن بعد التي سبق إي وبالتالي يإن

 .ي تستفيد منه المجتمعات وأيرادهاأنها تعبر عن سقيقة التعلل عن بعد الموجود يعلياً والذ
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 تعلم عن بعد خصائص ال: رابعًا

أكدت على عن الصفات األساسية لبيئة التعلل عن بعد، وقد الدراسات واألدبيات المختلفة، تسدثت 

ر اأشويي هذا الصدد  .ضرورة وجود مواصفات قياسية، وصفات معينة يتسل بها التعلل عن بعد

 :أن من أهل تلك الصفات ما يلي( هـ1423) العمري

 .وجود مساية تفصل بين المعلل والمتعلل  .1

 . يتل التعلل عن طريق وسيلة اتصال، مثل المطبوعات، أو الفيديو، أو الساسوب أن .2

 .والمتعللأو المؤسسة التعليمية  ، بين المعللوسط ثنائي االتجاه تويير .3

التسرر الكامل من العقبات التي يفرضها النمال التعليمي التقليدي كاالنفتاح يي القبول،  .4

، سيث يقول اسب مة قدراته وإمكاناته الشخصيةما يتنومستوى المناهج، ويتمتة الطالب مة 

 . ارات التي تخص العملية التعليميةباتخاذ القر

يي  ، تتواير من خالله جملة شروط تنعكسب خاص يي إعداد المواد التعليميةاعتماد أسلو .5

قتصر المقرر التعليمي كما يجب أن ال ي. ، وأساليب عرضهبنية المقرر وعناصره الشكلية

، وإنما ينباي أن يقول بوميفة المعلل من عليل عن بعد على عرض المستوى يقطللت المعد

خالل االعتماد على أسلوب السوار التعليمي الموجه إليجاد الشعور بالتواصل بين المتعلل 

 . المعلل المستتر داخل بنية المقررو

اف التربية، ينمر إلى التعلل عن بعد كهدف من أهد" :إلى أنه( 2001،34)أشار قاسل و

اإلدارية والمنهجية، والتي تاطي ة للتطبيقات وكوسيلة هامة من وسائل التعليل تتميز بمرونة متنامي

 .  "ب المتنوعة ومطالبهل التعليمية بقدر اإلمكان اهتمامات الطال

، د يي الواليات المتسدة األمريكيةل عن بعأن خصائص التعل( هـ1425)وآخرونويذكر الربيعي 

 : تتمثل باآلتي

، سواء عند بداية اتسليلها وتفسيره، بارض قدرته على اكتشاف أهداف المتعلل وقدراته .1

 .اسة وربط ذلك بالبرامج التعليميةأو يي أثناء الدر ،االلتساق

قدرته على تمكين المتعلل من المشاركة يي برنامج التعليل دون متطلبات تقليدية لاللتساق مثل  .2

 ....(النوع –المؤهل  –السن )

 ييما يختص  استعداده لتكوين أهداف التعليل بطريقة تجعلها تخدل كأساس التخاذ القرارات .3

 .اركاً إيجابياً بتصميل التدريس، وتقويل التعليل بطريقة تجعل المتعلل مش
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 .قدرته على استيعاب أعداد متزايدة من المتعلمين دون زيادة كبيرة يي تكلفة التعليل  .4

 .ة متنوعةخدال طرق تدريسية ووسائط تعليمياست قدرته على .5

كأدوات تشخيصية لتسليل مدى تسقق أهداف ، استخدال طرق التقويل واالختبارات قدرته على .6

 .التعليل

 .، والمتعللقات غير مباشرة بين هيئة التدريس، والمصادرقدرته على إيجاد عال .7

 .هذه البيئةإثراء قبوله للمتعلل وبيئته كبيئة للتعلل، والتركيز على  .8

، بما يسهل يي إثراء لمسلية الموجودة يي بيئة المتعللقدرته على التعاون الفعال مة المصادر ا .1

 .المتعلل وبيئته، وعلى اعتماد المتعلل على مصادر متعددة

تميزه عن التي و ،إلى أن للتعلل عن بعد العديد من الخصائص( 2002)كما أشارت جمال الدين 

 :ومنها، خرىغيره من األنممة األ

 ييمانية والمكانية التي تعوق الدراسة، يالطالب والمتدرب بإمكانهل التعلل الز   العوائق إزالة (1

 .أي مكان ويي أي وقت يريدون

والمتدرب من الجمة بين التعليل والعمل يلل يعد التفرغ للدراسة عائقاً أو  الدارس تمكين (2

 .ضرورياً للتعليل اً شرط

الفرص التعليمية ليس يقط بين أبناء الجيل الواسد، ولكن بين األجيال من خالل  تكايؤ تسقيق (3

 .يرصة ثانية للكبار لتعويض يرصتهل التي ضاعت يي سنوات عمرهل المبكرة تقديل

العملية التعليمية من خالل نشر مراكز دراسية تكون قريبة من مسل إقامة  مركزيةال  تسقيق (4

 .بط التعليل بالواقة المسليوبما يساعد أيضاً ر الدارسين

ضمان الجودة يي إعداد وتصميل المواد التعليمية، وإعدادها بواسطة يريق متعدد  مفاهيل تبني (5

 .وبما يضمن يي النهاية تسسين نتائج العملية التعليمية ،التخصصات

 التعليمية بكل أشكالها وبرمجتها بصورة تساعد على تسقيق التفاعل والتعليل المواد تصميل (6

 إليكترونية،أو مرئية، ميكانيكية أو  ،مسموعة أو،وسواء أكانت تلك المواد مطبوعة  السواري

 .بعديالتفاعل هو األساس أيا كانت طبيعة الوسيط المستخدل يي التعليل عن 

مؤسسات المجتمة العاملة يي مجال التعليل واإلعالل واالتصال وغيرها من  بين التعاون (7

 .أخرىمؤسسات 

 .تمويل وموارد مالية متعددة مصادر تويير (8
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سيث ال يتطلب ذلك مباني جديدة أو مساكن للطالب، مة زيادة أعداد  ،التعليل تكلفة تخفيض (1

من نوع خاص  اً وبما يجعل لهذا النوع من التعليل جاذبية وسسر ،يي نفس الوقت الدارسين

 .السياسيين وصناع القرار لدى

 .التعليل ألكبر عدد ممكن من الدارسين يي أسرع وقت لنشر استخدامه (10

يي أثناء  اً يي المجتمة من معلمين ومهندسين تدريباً تجديدياً مستمرمهمة ال الفئات تدريب (11

 .بما يساعدهل على مسايرة التطور المستمر يي تخصصاتهل الخدمة،

النائية والمسرومة بهدف تقديل خدمات التعليل لها ومن ثل تسقيق  المناطقإلى  الوصول (12

 . هوالتنمية البشرية بين جمية أجزاء المجتمة وبين كل أيراد المتوازنةالتنمية 
 

 التيزال هناك بعض الخصائص يى الرغل من شمولية تلك الخصائص، وتنوعها، إال أنه الوعل

الممارسات  ، وطبيعة، وتعكس طبيعتهعلل األخرىتميز التعلل عن بعد عن غيره من أنماط الت

 :وهذه الخصائص هي، واألهداف التي يسققها

لل ، تراعي طبيعة عمليات التع، ومتسلسلةل المواد التعليمية بطريقة مكثفةأنه يراعي تقدي .1

 .المهارةواكتساب  للمعرية،، وصوالً إلى عملية التعلل الكامل الذاتي التي يقول بها المتعلل

المعلل أو زمالء الطالب من قبل  (Feed Back)يقدل أسلوباً مناسباً للتاذية الراجعة  .2

 .الدارسين

وبطريقة مرنة  والمهنية،يقدل سلوالً عصرية من خالل تلبية الساجات االجتماعية والوميفية  .3

 .يعيشونهاوطبيعة مرويهل التي  المتعلمين،ومناسبة تراعي خصائص 

واألدوات  العلمية،صادر المعارف من خالل العديد من المتيسر عمليات السصول على  .4

 .ساعدةوالمواد التعليمية الم ،((Virtual Classes، وتوير الفصول االيتراضيةالتقنية

 االلكتروني،والبريد  العامة،من خالل منتديات النقاش  ،لمعلم بطالبهل خلق تفاعل واتصال .5

 .الفعال وغيرها من وسائط االتصال ...البريدوقوائل 

 مربرات  التعلم عن بعد: خامسًا

ي ، وبالتللتوسة يي التعليل ونشره وتعميمهيأتي التعلل عن بعد كأسد الخيارات االستراتيجية 

وقد ساهل التعلل عن بعد يي تسقيق التنمية . مية لجمية أيراد المجتمةى تسقيق الفرص التعلالعمل عل

يقدمه للفرد والمجتمة من سلول جذرية أسهمت يي التالب المستدامة يي كثير من الدول، من خالل ما 

 .على المشكالت المتعلقة بالتطوير والتسسين واإلنماء 
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 من أهل مبررات األخذ بنمط التعللأن ( 2003،إسماعيل  ؛ 2003،إبراهيل )األدب التربوي  وقد بين

 :، ما يليعن بعد

لتعليل سات واألبساث التي قارنت بين اسيث تشير نتائج العديد من الدرا: التأثير والفاعلية .1

، بأن التعلل عن بعد يكون ياعالً عندما تكون األساليب والتقنيات التقليدي والتعليل عن بعد

، وعندما يكون هناك تفاعل بين الطالب وبعضهل، ميةيه متناسبة مة العملية التعلالمستخدمة ي

 .سين وآخر وعندما يتل تبادل المالسمات بين المعلل وطالبه بين 

، منها المادة ت يي طرق توصيل المادة الدراسيةهناك العديد من الخيارا: اإلسساس المتعدد .2

 .الدراسية المسجلة يي أشرطة كاسيتوالمادة  ،فزة، والتفاعل مة برامج الساسوبالمتل

وذلك باض النمر عن العمر أو معدل الدرجات التي : قبول األعداد الكبيرة من الملتسقين .3

 .ن الشهادة التي منست له ومستواهعليها ، أو مكاسصل 

نهل سضور يي إمكا يهو يسد ساجات الطالب الذين ليس :مراعاة مروف الدارسين .4

 .المساضرات يي أماكنها

ح  ، ويتيايية واجتماعية واقتصادية مختلفةيهو يربط الطالب من خلفيات ثق: تبادل الخبرات .5

 .يرص تبادل الخبرات ييما بينهل

 ، وبالتالي التركيز على المتعلللى تعلليهو يسول التعليل إ: التركيز على العملية التعليمية .6

 .وعلى العملية التعليمية الذاتية

يهو يمكن المتعلمين من الجمة بين التعليل والعمل والتدريب، كما يمكن من : التعليل للجمية .7

علي أو الجسدي إلى ور الفاالستفادة العلمية أو السصول على درجات علمية دون السض

 .  قاعات الدراسة

سيث يتيح التعلل عن بعد بدائل متنوعة أمال المتعلل والمعلل إلتمال العملية : سرية االختيار .8

 . التعليمية وإتمال هديها النهائي 

يالتكنولوجيا العصرية يي تصميل الشبكات والمواقة والجامعات االيتراضية : تنوية األساليب .1

ل، وعدل ل أن يستخدل العديد من أساليب العرض، بما يمكنه من تنشيط سواس المتعلتتيح للمعل

 .  االعتماد على ساسة واسدة

 :يمكن تصنيفها إلى ،أن للتعلل عن بعد مجموعة من المبررات( 1118)يشير نشوان و

سر وقدرتها على ك التعليمية،تتمثل يي تقليص المسايات بين المتعلمين والمؤسسات : جارايية - أ

 .الصعبةيك عزلة بعض المناطق ذات الجارايية و
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 االجتماعية،المسايمة على القيل  والثقايية،مواجهة التايرات االجتماعية تتمثل يي : اجتماعية - ب

 .المرأةوسل المشكالت االجتماعية المتعلقة بتعليل 

 الب على، بمعنى أن التعلل عن بعد يتالتعليل لشرائح المجتمة المسرومينيتيح : اقتصادية - ت

 .وتعليل أعداد كبيرة بتكاليف أقلتويير الوقت والجهد، و، مشكالت ارتفاع الكلفة التعليمية

إعادة ومراعاة الفروق الفردية من خالل التعلل الذاتي، أي أن التعلل عن بعد يراعي : نفسية - ث

 .مراعاة قدرات ورغبات الدارسينو ،زيادة الدايعية للتعللوالثقة للمتعلمين الكبار، 

 :تتمثل باآلتيخذ بنمال التعلل عن ب عد توجب األلتي ا مبرراتالأن ( 2001)ويرى بكر 

ليس من أجل التعليل وسده ولكن من أجل التعليل والتنمية  المستمر، أنه يرتبط بفلسفة التعليل .1

 . يي شتى المجاالت والساجات والمهارات التي ت ستسدث يوماً بعد يول، ومواجهة المتطلبات

والتراكل المعريي  الكبير الذي نعيشه هذه األيال يمتابعة  العلمي السرية،نه يتناسب مة التقدل أ .2

كالطب،وهندسة الساسب اآللي مثالً يمكن أن يتل عن ب عد عبر الشبكة  الجديد يي مجال ما

ة ايراألخذ بهذا النوع من التعليل مواكبة للعصر ومس دلهذا يع ؛(اإلنترنت ) للمعلومات العالمية

 .للمروف السياة التي نعيشها اليو

ل نمال التعلالرئيس الذي يدية المجتمعات البشرية باألخذ ب مبررالأن  (هـ1425)ويضيف أسمد 

من أن الساجز المكاني ليس له تأثير سلبي  على مخرجات  ،ما أثبته البسث العلمي  تتمثل ييعن ب عد 

، التعليل الدراسات تشير إلى أنه ليس هناك يرق يي التسصيل األكاديمي يكثير من  أو التسصيل العلمي 

 .وبين أقرانهل الذين تلقوا تعليمهل يي سجرات الدراسة ،بين الطالب الذين تلقوا تعليمهل عن ب عد

أن يوائد التعلل عن بعد ال تقتصر على الفرد أو الشخص  ،سبقويمكن إضاية بعض األيكار لما 

التي تبنت برامج التعلل عن  ةا يمتد األثر ليصل كال ً من المؤسسات التعليميالذي يتلقى التعليل ، وإنم

، وتقليل الكثاية الطالبية يي التدريسي على أعضاء هيئة التدريسبعد، وذلك يتمثل يي تقليل العبء 

القاعات  الدراسية السيما يي المواد النمرية التي ال يستاج بعضها سضور المتعلل إلى قاعات 

، وتوسية يرص التعليل الجامعي سل مشكالت األمية وتعليل الكبار الدراسة، كما أن من أهل الفوائد

لي ألسباب تتعلق بمرويهل للمزيد من الدارسين الراغبين يي االلتساق بمؤسسات التعليل العا

مانيةفية، أو الوميأو العائلية، أو االقتصادية ،الشخصية  . ، أو المكانية ، أو الز 
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 ها التعلم عن بعد األسس واملبادئ  اليت يقوم علي: دسًاسا

ينطلق التعليل عن بعد كفكر وممارسة إنسانية مستسدثة إلى عدد من األسس والمبادئ التي تشكل 

 :ل عن بعد يرتكز على عدة أسس منهاأن التعل( 1111)يرى الرياعي و. يلسفته وتوجهاته ةً مجتمع

 .أبنائهى من ، أو لألغلبية العممللجمية لتقديل يرص تعليميةساجة المجتمة  -1

 .ه بشكل يتفق وإمكاناتهل وساجاتهلعلمين إلى االستقالل يي الدراسة مة التوجية المتساج -2

  .الفروق الفردية بين المتعلمين وما تتطلبه من تنوية يي الفرص التعليمية ، والوسائل وغيرها -3

 :ما يلي كهي بالتعلل عن بعد والخاصة المبادئ من عدداً ( 1118)الخطيب  ويضيف

وهي تعني أن الفرص التعليمية يي مستوى التعليل : (Accessibility)مبدأ اإلتاسة  .1

العالي متاسة للجمية باض النمر عن كاية أشكال المعيقات الزمانية والمكانية 

 .والموضوعية

مال أو بفعل وهي تخطي جمية السواجز التي تنشأ بفعل الن: (Flexibility)مبدأ المرونة  .2

لكن هذه الزاوية أخذت بكثير من السذر يي أكثر برامج التعليل عن بعد . القائمين عليه

 .المعاصرة

يمكنهل ترتيب موضوعات المنهج  بوتعني أن الطال: (Controlling)تسكل المتعلل  .3

إال أن هذه الخاصية . المختلفة بسسب مرويهل وقدراتهل، واختيار أساليب تقويمه كذلك

 .بتسفم شديد يي معمل برامج التعليل عن بعد المعاصرة تأخذ

ألن  ذلك أنه نمراً : (Choice of Delivery System)اختيار أنممة التوصيل  .4

المتعلمين ال يتعلمون بنفس الطريقة، يإن اختيارهل الفردي ألنممة التوصيل العلمي 

سمة أساسية لهذا  يعد( …بالمراسلة، بالساسوب والبرمجيات، بالهوائيات، باللقاءات)

 .النمط من التعليل

وتعني مدى مناسبة البرامج الدراسية ودرجاتها العلمية : (Accreditation)االعتمادية  .5

ومن زاوية أخرى يهي تعني االعتراف بهذه . لألغراض المتوخاة منها مقارنة بايرها

 . البرامج وآلياتها وقابلية مستواها لالستساب يي مؤسسات مختلفة
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 (حترير املفاهيم )التعلم عن بعد أم التعليم عن بعد : ًاسابع

و التعليل ي التعلل عن بعد أوردت األدبيات التربوية المختلفة تبايناً كبيراً يي استخدال مصطلس

ف بين ، وساد الخالتخدال المصطلسين يي كل ضرب ومجالعن بعد، سيث ساد التداخل يي اس

تعليل عن بعد ، يهل هو نممنا التربوية الجامعية وسائد يي ،المنمرين سول ما هو موجود

(Distance Education)،  أل أنه تعل ل عن بعد(Distance Learning) . 

لنوع من أن هذا ا (Distance Education)مصطلح التعليل عن بعد  ييرى بعض مؤيدو

 مدنيأشار  يي هذا اإلطارو. مخطط لها من قبل الجهة التعليمية، والتعليل هو عملية مقصودة

على دور المؤسسة التعليمية التي تسدد  ،أن هذا النمط من التعليل يعتمد بصورة رئيسة( هـ1427)

ل ا يختلف التعليل عن بعد عن التعلوهن .، وتعمل على تصميل وإنتاج برامجهوأهدايه أغراض التعليل

وبالتالي يإذا . المؤسسة التعليميةراته دون تدخل الذي يتل بواسطة المتعلل سسب خطواته، وقد ،الذاتي

مساطًة برعاية المؤسسة التعليمية، وتخطط لها وتنمل عملياتها، وتعد  موادها وتمنح كانت العملية 

عندما أشار إلى أن ( 2001)بكر  يؤكد ذلككما . مبرر قوي لوصفه بالتعليل عن بعد ، يذلكشهاداتها

واختصاره  ( (International Council Distance Educationالمجلس الدولي للتعليل عن بعد 

 . من خالل تسميته بالتعليل عن بعد قد سسل األمر (ICDE)هو 

 Distance)بعد المنمرين من أنصار مصطلح التعلل عن وبالرغل مما تقدل، إال أن      

Learning)، هو الطالب والعمليات التي  ،أشاروا أن المقصود بالعملية المقدمة من خالل هذا النمال

، وال يقصد به المؤسسة التربوية ودورها الذي تقول ل تسقيق التقدل يي تسقيق األهدافيقول بها من أج

 . به

على نطاق واسة لنشر المعرية والعلل  أن التعلل عن بعد يميل (هـ1427)أشار مدني و

 .، ويرتكز على جهودهل وقدراتهلبينهلشر دون تمييز ولجمية البقاية لمن ياتتهل يرص الدراسة لثوا

مة طبيعة منمومات التعلل عن بعد المعتمدة على االنترنت وشبكات كما أن هذا المفهول يتناسب 

  .االتصال الساسوبية

ي ليتناسب مة كلمة نمال يأت ،تعلل عن بعداللمصطلح  هذه الدراسة استخدال وبالتالي يإن

 طالعها، كما أن الباسث بعد ت التعلمية التي يقول بها الطالبليا، يهي تنسجل تماماً مة العمالكتروني

يرى أنها تستهدف إيساح المجال للطالب كي يتعلل، وتعطيه مجاالً كي يبسث،  ،على اللوائح المنممة

وبالتالي رأى الباسث أن . ه يي إتمال عمليات التعلل الذاتيوتهيئ له المقررات التعليمية كي يقول بدور
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لهذا المصطلح يتناسب مة طبيعة دراسته يي البسث عن األدوار التي يقول بها نمال التعلل استخدامه 

، من خالل الجهود الذاتية المبنية على نوع من أهداف التعليل الجامعي بشكل عال عن بعد يي تسقيق

السعودية، ، كما أن التسمية الرسمية للعمادات يي الجامعات الجامعةالمساعدات البسيطة التي تقدمها 

 .يناسب وطبيعة الدراسة السالية

 عالقة التعلم عن بعد باالنتساب : ثامنًا

، والتي توير لى تفعيل بعض البرامج االجتماعيةع ،سرصت بعض الجامعات منذ زمن بعيد 

هو أسد تلك السلول  نمال االنتساب كان للجامعة، وقد هلسضورالساجة دون  البالخدمة التعليمية للط

 الرئيسة التعللوأداة  ،عي كأساس لعملية التعليل والتعللالذي يعتمد على الكتاب الجاموة، التعليمي

أن نمال االنتساب يعد أسد أنماط التعلل ( 2004)السنيطي وبين . الجامعةب طالبال والعالقة التي تربط

دراسة برامجه، ، أو المعهد الذي يرغب يي تضاه يقيد الطالب اسمه يي الكليةنه بمقعن بعد، سيث إ

، وال ة الثانوية العامة أو ما يعادلهاالسصول على شهاد: بشرط أن يكون مستويياً لشروط القيد، وأهمها

، أو التطبيقات العملية، كما ال يلتزل بأداء أي أعمال علمية يسضر الطالب المساضرات أو الدروس

ويقول بالدراسة والتسصيل  ،راجةالمنهج الدراسي والكتب والم وتقديمها للكلية، وإنما يسصل على

ما يتل ذلك بدون إشراف أعضاء هيئة التدريس على الطالب، وأن يكون  ابمفرده خارج الكلية، وغالبً 

له سق التردد على الكلية، والسصول على التوجيه الالزل، واإلطالع على الكتب والمراجة العلمية 

، يإذا نجح أعطي ة المقررة على الطالب النماميينيمن المكتبة، ويي النهاية يؤدي االختبارات النهائ

 .الدرجة العلمية

لتلبية الطلب االجتماعي على التعليل  نمال االنتسابالجامعات يي تبني  عدد منشرعت و  

والتي أشارت إلى ، ل عن بعدقريب قبل صدور الئسة التعل ى عهدٍ إل سائداً العالي، ومل هذا النمال 

ل عن بعد ويق على تقديل برامج التعل بتطوير نممها التعليمية، والعملضرورة أن تقول الجامعات 

وبالتالي . ل عن بعدمؤسسة تعليمية وسدة خاصة بالتعل وأن تشكل بكل األكاديمي، معايير االعتماد

االستفادة من أكثر قدرة على عمدت الجامعات على تطوير برامج االنتساب التقليدي إلى برامج 

، وعلى إثر ذلك مهرت نمل التعلل عن بعد القادرة على التصال والتواصل السديثةووسائل االتقنيات 

تسقيق التواصل بين المعلل وعضو هيئة التدريس، وكسر قيود الزمان والمكان، وتسقيق التفاعل 

 .التعليمي
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ن أ بيد، نتساب نمطاً من أنماط التعلل عن بعداالدون وعلى الرغل من أن كثيراً من الباسثين يع  

يمكن إجمالها يي  ل عن بعد ونمال االنتساب،ختالف بين التعلاالأوجه يرى أن ( هـ1421)المنية 

 : الجدول التالي

 (  2 ) جدول 

 عن بعدم نظامي االنتساب التقليدي والتعل أوجه االختالف بين

 عن بعدم نظام التعل نظام االنتساب

الجامعات الكتاب المقرر هو نفس الكتاب الذي يدرس يي 

 .القائمة

، ويعتمد على الدراسة الكتاب مصمل خصيصاً لنمال التعلل عن بعد

 .الذاتية

 يعد التدريب على رأس العمل من أساسيات النمال .عدل مناسبة النمال للتدريب أثناء العمل 

 .لية ميعتمد على المواد النمرية والع .يعتمد على المواد النمرية

يي استالل المواد الدراسية نمال االتصال مسدود  

والجلوس لالختبارات يي آخر الفصل الدراسي أو العال 

 .الدراسي

التلفزيون، والفضائيات، :من خاللالوسائط نمال االتصال متنوع 

 .كاسيت ،واإلنترنت والراديو، والفيديو

إن لل )خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي مسدودة للااية

 (.تكن معدومة 

، ويمكن السصول نمالالاإلرشاد األكاديمي من أساسيات التوجيه و

باستخدال  أوعلى هذه الخدمات  مباشرة من خالل مراكز الجامعة 

من خالل االتصاالت الهاتفية  وأوسائل االتصال السديثة المتاسة، 

 .والبريد االلكتروني

يفقد الدارس روح التنايس والجو الجامعي والتفاعل مة 

 .اآلخرين، وينعزل عن المجتمة الجامعيالدارسين 

سضور الدارس شرط أساسي إلى المراكز التابعة للجامعة، ويتمثل 

 . من وقت الدراسة% 25هذا السضور يي 

 دونيعتمد طالب االنتساب على سفم المادة الدراسية 

 .مة األستاذ المباشر  االتصال 

ن المادة المعدة له واالستنباط، أل ،والتسليل ،يعتمد على التعلل الذاتي

 .تعتمد على التمارين، والواجبات المطلوبة واألسئلة والمناقشات

 

ن برامج االنتساب ساهمت بشكل كبير يي تسقيق سلل كثير من الدارسين، وتسقيق مبدأ إ

وتميزت  .تكايؤ الفرص التعليمية، ونشر التعلل، وجعله متاساً لكثير من طالبيه يي المجتمة السعودي

جامعة : عدد من الجامعات منذ ما يقارب ثالثين عاماً يي تقديل هذه الخدمة التعليمية للطالب، ومنها

 . الملك عبدالعزيز، وجامعة اإلمال مسمد بن سعود ، وجامعة الملك ييصل باألسساء

ائمة ع، وتطور وسائل االتصال وتقنيات التعلل السديثة القنفجار المعريي المتسارونمراً لال

على الشبكة العنكبوتية، وتوير وسائط التعلل المختلفة، أصبست الجامعات يي ساجة إلى تطوير ذلك 

ياستطاعت بعض  يتناسب والتطور المستمر يي تقنيات التعليل ووسائل االتصال، النمال، وتطويره بما

نمال )اصطالساً ليه الجامعات تسويل نمال االنتساب التقليدي إلى نمال أكثر تقنية وياعلية أطلق ع
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ال والتواصل بين يعتمد على إدخال التقنيات السديثة كوسيلة لالتصوالذي  ،(االنتساب المطور

، ويوير له العديد من المزايا التعليمية كالتواصل عبر البريد االلكتروني، والفصول الجامعة والطالب

هذا النمال ورت بعض الجامعات ويي مل التطور التقني، ط. االيتراضية، والمقررات االلكترونية

، يلبي مطالب المتعلمين وساجاتهل ومطالبهل ومرويهل السياتية من جهة، ومطالب إلى نمال سديث

 (.نمال التعلل عن بعد)وهو  التعليمية وطبيعتها من جهة أخرى، العملية

  تقنيات التعلم عن بعد : تاسعًا

والعقد األول من القرن السادي  العشرين،شهد العالل خالل العقدين األخيرين من القرن 

مماهر ذلك التقدل انبثاق سلسلة أبرز وكان من   االتصال،والعشرين تقدماً مذهالً يي أجهزة ووسائل 

مجال التعلل عن  ويعد. تقنيات التعليلمن األجهزة السلكية والالسلكية، والتي أمكن استااللها يي مجال 

، يأصبح من الممكن اجتماع التقنيات يي إسداث عملية التعلل تلكبعد مجاالً خصباً لالستفادة من 

 .على وسيط واسد والسركة، والصورة، الصوت،

ومما يجدر اإلشارة إليه أن كثيراً من بلدان العالل استفادت من التقنيات المتعددة لوسائل 

لتعليمية إلى آالف ا، والوسائط المتنوعة يي إيصال الخدمة ال والمعلومات والبرامج المتعددةاالتص

، وامتدت سركة إنشاء الجامعات اليابان جامعات الهواءوعلى سبيل المثال، نشأت يي ، الراغبين ييها

، وستى يي الدول العربية مهرت العديد من وتركيا ،وأمريكا ،من بلدان أوروبا يي العديدالمفتوسة 

فتوسة لتقنية منها جامعة القدس المالجامعات التي استفادت كثيراً من مهور التقنيات والوسائط ا

يي المملكة العربية السعودية العديد من الجامعات التي تقدل  ومهر، والجامعة العربية المفتوسة

 . خدمات التعلل عن بعد معتمدة على التطور الساصل يي بيئة تقانة المعلومات ووسائل االتصال

للمتعلل يساعد يي تهيئة المناخ المناسب  ،استخدال تقنيات متنوعة يي برامج التعلل عن بعد إن

على أدوات  مشتمالوكلما كان الموقف التعليمي . ومهاراته كي يتعلل سسب استعداداته وقدراته

كفاءة بسرعة ومكن المتعلل من تسصيل المعارف واكتساب المهارات كلما ت ووسائط تعلل متنوعة، 

اً ( 2003)وقد بين الاامدي  .عالية ضرورة تسقيقها من دمة، يالبد نوع التقنية المستخكان أنه أي 

 :لألمور التالية

 .أكبر قدر من التفاعل الفكري والعقلي بين المتعلل والمساق التعليمي  -1

 .األكاديميةأن تسايم على مستوى المضمون العلمي للمستوى يي أعلى مستوياته  -2

 .د الساجة أن تتضمن أساليب تنشط تبادل االتصال بين المتعلل والمعلل عن -3
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 .قق األغراض التربوية المنوطة بهاأن تس -4

 : ت يعتمد علىباستخدال التقنياالتعلل عن بعد  أن نجاح( 2002)يرى علوه و

 .نوعية المواد والبرامج التعليمية المقدمة للمتعلل  -1

 .والمؤثرات والمواد المعينة للمتعلل والمعلل  ،توير عناصر التفاعل -2

لمون يي التي يعتمد عليها المتعوالتعلل عن بعد،  تقنياتنماذج من أتي يمكن استعراض ييما يو

 .اكتساب المعرية التخصصية

 ( Printed Materials ) املواد املطبوعة -1

، لمستخدمة يي عملية التعلل عن بعدا الموادوالمواد المطبوعة من أقدل ، التعليميتاب الك يعد

، أنه ال يمكن تجاهلها أو تناسيها ، إالعمليات التعلل عن بعدخدمة يي التقليدية المست الموادمن  إذ تعد

لك نمراً النخفاض ، وذي إيصال المستوى التعليمي عن بعدالمستخدمة ي الموادأهل من ألنها ال تزال 

، وسرعة إرسالها إلى الدارسين من جهة أخرى من خالل البريد السرية كما أنها تكلفتها من جهة

 دأن الموا( هـ1428)وتذكر المزروع . وسهولةالسرية بين صفساتها بيسر تسمح للمتعلل بالتسرك 

 :المطبوعة تأتي بصور متعددة منها

 .الكتاب التعليمي  -1

 .والقواميسالمراجة والموسوعات  -2

 .التعليميةاألدلة والنشرات  -3

 .المتخصصةالدوريات والمجالت العلمية  -4

 .البيانيةالخرائط والرسول  -5

 .واألبساثالتقارير  -6

 .والتعييناتالتمارين  -7

وبأساليب مختلفة  طرق،أنه يتل تبادل تلك المطبوعات بعدة ( هـ1428)كما تشير المزروع 

 :يليومن تلك الطرق ما  سديثاً،ومنا ما كان تقنياً  تقليدي،منها ما كان 

            Telex)) التلكس -

 (Teletext )التلتكست -
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 (Fax ) الفاكس -

 ( B.O.box) البريد العادي -

 (Voice-mail ) البريد الصوتي -

 ( E-Mail)البريد االلكتروني  -

 ( CD )األقراص المدمجة -

 ( Groups Mail& Forum)المنتدى والمجموعات البريدية  -

شروطاً يجب أن تراعى يي المواد المطبوعة المستخدمة يي التعلل ( 2003)ويسدد سجي 

 :أهمهاعن بعد، ومن 

 .بعضهاوأن يكون له دور بتسقيق  وأهدايه،أن تراعي يلسفة البرنامج  -1

وأن يراعى يي صياغتها أن ال تأخذ  تسقيقها،إلى  المقررأن تنص على األهداف التي يسعى  -2

أي أن تصاغ صياغة سلوكية إجرائية تتضمن الجوانب المعريية والوجدانية  اإلنشائي،الطابة 

 .والسركية

 .اللاويةأن يتل التسقق من سالمة المستوى العلمي والصسة  -3

 .المهنيأن يربط المستوى التعليمي المتعلل بالسياة وبمستقبله  -4

 وقدراتهل، واتجاهاتهل،، ومن سيث خصائصهل وميولهل المتعلمين ةسيكولوجيأن تراعى  -5

 .نموهلومطالب 

 .أن تتضمن توضيساً ورسومات ، وغيرها من الوسائل التعليمية التي تناسب مستوى المتعلل  -6

 .القيال بها بعد دراسة كل وسدةيمكن للمتعلل  وعملياتأن تتضمن أنشطة  -7

 .أن تتضمن تدريبات تساعد المتعلل على تقويل إنجازه بشكل يتمشى مة أهداف البرنامج  -8

 (Audio Materials ) املسموعة املواد  -2

لمواد المطبوعة يي لتي تستخدل كوسيلة مساعدة لالمواد المسموعة واسدة من التقنيات اتعد 

سجي  ويي هذا الصدد أشار بعد،أثر يعال يي عملية التعلل عن  سيث لهاميدان التعلل عن بعد، 

 :أن أهل يوائد المواد التعليمية المسموعة تتمثل ييما يلي (2003)

وخبرات تستاج بالدرجة األولى إلى االستماع مثل الدراسات المتصلة  مقرراتتساعد يي  -1

ة، وأشعار العرب، وعلول ، وإسناد األساديث الشريفالكريل بقراءات متعددة وة القرآنبتال

 .اللاات
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ة بعد أخرى يي ، وهو االنتقال الذاتي من مرسلت المتعلل من الخطو الذاتيتمكن التسجيال -2

 .يترة مسددة مسبقاً 

التعبيري،  اإللقاءمن خالل ، عناصر الخبرة بجو قريب من الواقةيمكن أن تساط  -3

 .ات الصوتية، واألساليب الدراميةوالمؤثر

رات التي تستاج إلى النطق ، وبخاصة يي الخبلتأكد من تقديل مادة علمية سليمةيمكن من ا -4

 .السليل

 .تدرب المتعلل على سسن االستماع واإلنصات -5

مختلفة ق ائالتعليمي المسموع بطرالمستوى  أنه يمكن عرض(هـ1428)وتشير المزروع 

 :منها 

، والتأكد من سالمة المستوى ل تسجيل المادة التعليمية مسبقاً وييها يت: المسموعةاألشرطة  - أ

 .التعليمي قبل إرساله إلى المتعلل

، ويي ذلك طي اإلرسال اإلذاعي مساسات شاسعةسيث يمكن أن يا: البرامج اإلذاعية - ب

االستقبال رخيص  ، وخاصة إذا كان جهازاالقتصادية يي ميدان التعليل تتسقق الجدوى

 .وسهل االستعمال

 (Audio-Visual Materials )بصرية السمعاملواد  -3

أسد دعائل برامج التعلل عن بعد، يهي تقدل تقنيات الصوت بصرية  سمةالمواد ال تعد

 . ل المعرية وتجسيدها أمال المتعللوالصورة والسركة بطريقة تساعد يي نق

السمة ييما يأتي يمكن إيراد عدد من المواد ، وأشكال مواد المرئية المسموعة عدةوتتخذ ال

 : وذلك كما يلي، ةبصري

 (Educational TV )التلفاز التعليمي -أ

، وقدرته بعد يتميز التلفاز بقدرته على جذب طالب التعلل عنإذ هو أسد وسائط التعلل عن بعد، 

ويقول مسمد . بالوسائل التقليدية األخرىنقلها ، أو المتعذر على تمثيل األيكار، ونقل الخبرات النادرة

، وترتبط ذلك البرنامج الذي يهدف إلى تسقيق أهداف تعليمية مسددةهو أن التلفاز التعليمي ( 2004)

ارتباطاً مباشراً بمساقات دراسية أو برامج تدريبية معينة لدى يئة مسددة من المتعلمين، سواء كانت 

 .مالقة مسجلة طريق قنوات دوائر عبر األثير، أو عن
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، سيث ل عن بعدجامعة الهواء مثاالً واضساً لفاعلية التلفاز التعليمي يي عمليات التعل دوتع

، والارض منها 1163سها يي بريطانيا عال أن هذا النوع من الجامعات تل تأسي( 2003)أشار سجي 

استخدال الدوائر التلفزيونية ، ويتل يي هذه الجامعات لذين سرموا يرصة التعليل العاليإتاسة الفرصة ل

  .والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية المالقة واألشرطة المسجلة

 ( Video)الفيديو -ب

يستخدل الفيديو يي برامج التعلل عن بعد من خالل تقديل مواد تعليمية مسجلة على أشرطة 

رخص ، والتعلل عن بعد بسهولة االستخدال ويتميز استخدال الفيديو يي عملية إنتاجها،ييديو سبق 

  .للمتعللوإمكانية مشاهدة البرنامج التعليمي يي أي مكان مناسب  التكلفة،

نها سهولة ، وذكر مدما عدد بعضاً من مميزات الفيديوذلك عن( 2003)ويؤكد سجي   

إعادة العرض سجيل والعرض و، وإمكانية التنية المشاهدة يي أي وقت وأي مكان، وإمكااالستخدال

، كذلك قدرة الفيديو على قرات معينة قد يستاجها دون غيرها، وإمكانية اختيار المتعلل لفوالمسو

 .راعاة الفروق الفردية، والتعزيزم

 ( Tel Video)الهاتف الفيديو  -ج

عد ، سيث الهاتف الفيديو أسد التطورات الالسقة الستخدال الهاتف يي عمليات التعلل عن ب يعد

، رة عن جهاز هاتف ذو شاشة كريستالعبا،إلى أن الهاتف الفيديو( 1114)والجندي  أشار الل

، بسيث "وجيا الضاطتكنول"ويستخدل أسد المبتكرات العلمية يي مجال معالجة اإلشارات المرسلة 

 . جبها الصورة المرئيةتضاط بمو

كان مسدوداً السيما ويرى الباسث أن استخدامات الهاتف الفيديو يي مجال التعلل عن بعد وإن 

مثل نقطة بارزة يي تسقيق التواصل ينه أ، إال لجيل الثالث من الهواتف المسمولةبعد مهور تقنيات ا

 . المطلوب بين المعلل والمتعلل يي التعلل عن بعد

 ( Interactive Video)الفيديو التفاعلي  -د

، سيث تتعامل مة تطوراً تكنولوجيا السديثة األكثر يعد الفيديو التفاعلي أسد أساليب ال

ة لعرض ، كما أنه يعتمد على أساليب الشاشات المتعددلومات السمعية والبصرية المتسركةالمع

، يي شاشة مستقلة، سيث يتل عرض لقطات الفيديو المجزأة كل منها عناصر مختلفة يي وقت واسد

للمتعلل تسدد عدد وتتابة ة ، واستجابات اختياريبعات سركية وإطارات ثابتة وأسئلةتسمل كل شاشة تتا
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ا يفرق بينه وبين الفيديو ، وهو ملألمال والخلفوإمكانية التوقف والسركة ، الشاشات

 ( هـ1428المزروع، .)العادي

 :بقوله الفيديو التفاعلي، (168،هـ1425)العلي  ويصف   

، يالمعلومات السمعية البصرية ة بين مميزات الكمبيوتر والفيديوالفيديو التفاعلي يجم

يستطية الكمبيوتر تأديتها المعروضة بالفيديو تمثل الواقة وتقدل خبرات ومهارات قد ال 

علل ، وعلى الوجه اآلخر يإن الكمبيوتر يوير بيئة تفاعلية تتمثل يي قدرة المتبمفرده

 .بة المعلوماتا، وتتبرنامج، والمسار الذي يتبعه خالل العلى التسكل يي سرعته الذاتية

 (Video Conferences ) الفيديو مؤتمرات -ه

أسد أهل التقنيات المستخدمة يي برامج التعلل عن بعد، وهي تعتمد  الفيديو مؤتمراتتمثل 

على خدمات االتصال المتزامنة ثنائية االتجاه من المتعلل إلى المعلل والعكس، بسيث يكون االتصال 

األسلوب األمثل للنقل كما أن المؤتمرات تعتبر ، منهما مة اآلخريتفاعل كل واسد  بينهما مفتوساً 

، من أجل تمكين األشخاص االجتماع ومناقشة األيكار والقضايا بصورة متوازنة يي االلكتروني

بسيث ، المؤتمرات تتعدد صورها وأشكالها أن (2004)مسمد  أوضحوقد . عرض األيكار واآلراء

 :تشتمل على اآلتي

 ( Electronic Forums) لكترونيةالمنتديات اإل -3

لكترونية بقدرته على تفعيل خاصية التواصل النصي بين المعلل يتميز نمال المنتديات اإل

، ومخزنة على بصورة مكتوبة (Text)تمهر الرسالة النصيةسيث والمتعلل من أماكن متعددة، 

التعليمية المتعلقة بسل ، ويسقق المنتدى العديد من الخصائص والميزات زي للمنتدىالسيرير المرك

، كما أنها تساعد يي خلق رؤى مشتركة قضايا والموضوعات العامة والخاصة، ومناقشة الالمشكالت

ذه المنتديات قد تكون صورة من هو. يي سال عدل وجود التفاعل الصوتي بين المتساورين ستى

 .ليست من الصور التزامنية التي تسقق التفاعل المباشرصور المؤتمرات، ولكنها 

 ( Audio Conference)المسموعة المؤتمرات  -2

ه تقديل المؤتمرات ، سيث يمكن من خاللتف السلقة األقوى يي هذه التقنيةيمثل الها

                          ، ومن ثل استخدال مايكرويونل تجمية المتعلمين يي مكان واسد، وذلك من خالالمسموعة

( Microphone ) ومكبر صوتعالي السساسية ، (Loudspeaker )،  وتوير هذه التقنية إمكانية

وبالرغل . ة النقاش بينهل ييما بعد المؤتمر، ومن ثل إثارمية المتعلمين للمعلل أو المساضراستماع ج
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مة األعداد الكبيرة من هذه التقنية  من هذه المزايا للمؤتمرات المسموعة، بيد أنه من الصعب استخدال

 .، والمنتشرين يي أماكن متفرقةالمتعلمين

 (Video Conferences) المؤتمرات المرئية -3

، سيث يمكن من خاللها قنيات السديثة للتعلل عن بعدالت واسدة منتمثل المؤتمرات المرئية 

يسهل  ، بسيثالطالب والمتعلميننقل االجتماعات والمؤتمرات من أماكن تنفيذها إلى أماكن تواجد 

المؤتمرات المرئية عزز تكما  .، ويوير الطاقة والوقت ونفقات التنقلعليهل سضور هذه المؤتمرات

يضالً  أخرى،وبين المتعلمين وبعضهل البعض من جهة  جهة،التعاون بين المتعلمين والمعلمين من 

 .علمين بتكلفة مسدودةبيرة من المتوير وقتاً لتعليل وتدريب أعداد كت اأنهعن 

، والكالل (ييديو)أن المؤتمرات المرئية هي إرسال الصور المتسركة ( 2003)بين الاامدي و

، ويتل هذا من خالل أو أكثر يي موقة متباعد جارايياً ، بين اثنين يي اتجاهين ذهاباً وإياباً  (صوت)

وإرسالها من الموقة المسلي إلى موقة الصور الثابتة أو المتسركة، رات اللتقاط استخدال الكامي

لمتسركة المستلمة من عرض الصور واللقطات ا" برنامج"الطرف اآلخر المستقبل، ثل يتولى الفيديو 

" المستقبل"، كما تلتقط الميكرويونات الصوت من المصدر ثل ترسله للطرف اآلخر الطرف اآلخر

 .سيث توجد سماعات الصوت إلذاعته له

السيما مة يرصة استخدال النقل ، مرونةأكثر سالياً تمرات السية أصبست ؤلمتقنيات نقل ا إن

يل الثالث والجيل خالل استخدال تقنيات الج ، أو منلسدث عن طريق األقمار االصطناعيةالمباشر ل

المؤتمرات، أو السلقات )ف المتنقل لنقل السدث يأصبح باإلمكان اآلن استخدال الهات. الرابة المتنقل

 . المتعلمينن تواجد كمن مكان سدوثه إلى أما( ، أو المساضراتبية، أو الجلسات السواريةالتدري

 (Internet Relay Chat ) غرف المسادثة -4

ويمكن للمشارك ، تقنيات غرف السوار والمناقشة والمسادثة إسدى تقنيات التعلل المتزامن تعد

، ولكن يشترط أن يكون الطرف الكتابة، أو كلتيهما، أو تقنيات ذه التقنية استخدال تقنيات الصوتيي ه

وقد استخدمت العديد من . ل عمليات التواصل واالتصال بينهلاآلخر متصل يي نفس الوقت، كي تت

، وأصبح بإمكان المتعلل التواصل رامج التعلل عن بعديي بت الفورية االجامعات تقنيات المسادث

، والسؤال عن ، أو من خالل التواصل مة المعلللهلمة زمالئه من خالل غرف مخصصة المباشر 

رح ، لشيات الارف المشتركة، كما أن المعلل قد يستخدل تقنيعيق عملية التعلل من قبل الطالبكل ما 

، وشرح تواصل الصوتي أو التواصل الكتابي، وذلك من خالل المواد أو موضوعات لجمية الطالب
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، واختصارها للوقت ،ل هذه التقنية هو ويرتها الماديةداومن أهل مميزات استخ. الدرس بشكل مفصل

 .الب على اختالف أنواعهل وأعدادهلوقدرتها على التواصل مة الط

 :يلييي التعلل ييما ( IRC)أهل تطبيقات غرف المسادثة ( 2006)وسدد سسن 

المادة استخدال نمال المسادثة كوسيلة لعقد االجتماعات باستخدال الصوت والصورة بين أيراد  -3

 Multi-user Object)الواسدة مهما تباعدت المسايات بينهل يي العالل وذلك باستخدال 

Oriented ) أو(Internet Relay Chat.) 

 .الً إلى أي مكان داخلياً وخارجياً ساضرات من مقر الجامعة أو الوزارة مثمبث ال -2

ى الصعيد للعالل أو عل الجامعات ألصساب المعالي الوزراء، ومديري نقل المؤتمرات المهمة -3

 .المسلي بدون تكلفة

، سيث يواجه التعليل يي (Distance Learning) استخدال هذه الخدمة يي التعلل عن بعد -4

لقاعات قل المساضرات من ابالتالي يإن استخدال هذه الخدمة ينالوقت الساضر أزمة القبول، و

ن للمتعلمين االستماع إلى المساضرة وهو يي بيته وبتكلفة مكيو، الدراسية لجمية المتعلمين

 .زهيدة

الل إللقاء مساضرة يمكن استخدال هذه التقنية الستضاية عالل أو أستاذ من أي مكان يي الع -5

 .على المتعلمين

 .يمكن استخدال هذه الخدمة كسل لمشكلة نقص األساتذة -6

، بعد ال يمكن تصنيفها ضمن ما سبق هناك عدداً من تقنيات التعلل عن وإضاية لما سبق يإن  

 :ويمكن إيرادها كما يلي

 (Voice mail, and sound effects)، والمؤثرات الصوتية البريد الصوتي -1

، (Post-Modernism)عصر ما بعد السداثةائة االستخدال يي هذا البريد الصوتي ش أصبح

، ف الذكية أبسط صور البريد الصوتيالهوات د، وتعوتنوع خدماتهسيما يي ضوء تعدد أشكاله، ال

، وتتيح يرصاً لنمو التعاون المعلومات بين المعلل والمتعلمينسيث تسمح هذه الرسائل بتبادل األيكار و

ريد الصوتي خدمة إقامة وتوير تقنية الب .بنمال التعلل عن بعد والدارسينوالتآخي بين المتعلمين 

د ، وتمكن خدمة البريمال التعلل عن بعد وبين أساتذتهللندوات العلمية بين الدارسين بن، واالمؤتمرات

 .ق، وإمكانية االستماع لها يي وقت السالصوتي من سفم الرسالة الصوتية
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  (E-mail)البريد االلكتروني  -2

دمات االلكترونية واسعة االنتشار، يهو يختصر المسايات، البريد االلكتروني هو من أكثر الخ

، وسل بديالً مالئماً البريد االلكتروني مكان الصدارة استلو. وأقل وقت، وسرية عالية ثمن،بأرخص 

، وقد أصبح اآلن أداة التواصل التعامل به يي الشركات والمؤسسات، سيث يكثر د العاديللبري

ولعل الخدمات التي يقدمها البريد االلكتروني تشفة له بأن . وبعضهل تصال السقيقي بين األيرادواال

 ،(Documents)، سيث يمكن من خالله إرسال ملفات الوثائق ون متصدراً تقنيات العصر السديثةيك

دخول  ويعد .(Attachments) على شكل مريقات (Sound)والصوت  ،(Images)والصور 

وزيادة انسيابية  التعليمية،له دور كبير يي تسهيل السركة  ،البريد االلكتروني يي مجال التعليل

كما أن  .والتعليمياإلداري  لعمليي بيئة ا األداءوتسسين  التعليمية،ورية كفاءة العملية  المعلومات،

وقد استخدمت العديد من . بات االتصال بين المعلل والمتعللالتالب على صعو يياستخدامه ساعد 

   .بعدد االلكتروني يي التواصل بينها وبين الطالب الدارسين بنمال التعلل عن الجامعات خدمة البري

المعتمدة على الساسب اآللي وشبكة  التعلل عن بعد تقنياتيمكن تصنيف وإضاية لما سبق،  

 ييه،التي يمكن استخدامها  األدواتويندرج تست كل واسٍد منهما  رئيسين،إلى نوعين  االنترنت

   :وهما

  (Synchronous D -learning) المتزامنتقنيات التعلم عن بعد  .3

لتوصيل وتبادل  ؛(االنترنت)عتمد على الشبكـــــة العالميـــــة للمعلومات تقنيات تهي 

ومن .فس الوقت الفعلي لتدريس المادةبين المتعلل والمعلل يي ن المساضـــــــــرات ومواضية األبساث

، كما أنها يي نفس وقت التعللراجعة يورية  سصول المتعلل على تاذية إيجابيات هذه الطريقة هو

 .تقليل التكلفة والجهد والوقتتساعد يي 

  :ةالمتزامنة أدوات التعلل اإللكترونيومن   

           الفصول االيتراضية ( Virtual Classroom) 

 مؤتمرات الفيديو                 ( Video conferencing) 

  التفاعلي  األبيضاللوح       ( Interactive White Board) 

           غرف المسادثة      ( Chatting Rooms) 

 Asynchronous e-learning))غير المتزامن  تقنيات التعلم عن بعد   .2
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وال يشترط ييها التواجد بين المعلل وطالبه يي الوقت نفسه، غير المباشر، أدوات للتعلل  يه

السصول على الدروس والمساضرات يي أي وقت يشاء، وذلك من خالل المتعـلل بينما يستطية 

 : مثل عن بعد، التعليل اإللكتروني أدواتميف بعض أساليـــب وتو

 .         (E-mail ) االلكترونيالبريد  •

 .(World Wide Web)         الشبكة النسيجية •

 .(Mailing list)         القوائل البريدية  •

        (Discussion Groups) . النقاشمجموعات  •

 . (File Transfer)           نقل الملفات  •

 (CD).    األقراص المدمجة      •

 وسلبياتهمميزات التعلم عن بعد : عاشرًا

 ، وله سلبيات تؤثر يي اتجاهاتته ومميزاتها، له إيجابيل عن بعد كايره من األنممةنمال التعل

، بعد عننقاطاً مسددة لمميزات التعلل  (2002)جمال الدين أوردو. األيراد والمجتمعات نسوه

 -:يمكن إجمالها ييما يلي

وفي  ،أي مكان فيالزمانية والمكانية التي تعوق الدراسة، فالطالب بإمكانه التعلم  العوائق إزالة .3

 .أي وقت يريد

ضرورياً  اً شرطفلم يعد التفرغ للدراسة عائقاً أو  ،من الجمع بين التعليم والعمل الدارس تمكين .2

 .مللتعل

الفرص التعليمية ليس فقط بين أبناء الجيل الواحد، ولكن بين األجيال من خالل  تكافؤ تحقيق .1

 .عمرهم المبكرة للكبار لتعويض فرصتهم التي ضاعت في سنوات فرصة ثانية تقديم

العملية التعليمية من خالل نشر مراكز دراسية تكون قريبة من محل إقامة  مركزيةال  تحقيق .4

 .وبما يساعد أيضاً ربط التعليم بالواقع المحلي ،الدارسين

 ضمان الجودة في إعداد وتصميم المواد التعليمية، وإعدادها بواسطة فريق متعدد مفاهيم تبني .5

 .وبما يضمن في النهاية تحسين نتائج العملية التعليمية ،التخصصات

التعليمية بكل أشكالها وبرمجتها بصورة تساعد على تحقيق التفاعل والتعليم  المواد تصميم .6

 إليكترونية،أو مرئية، ميكانيكية أو  ،أو مسموعة ،وسواء أكانت تلك المواد مطبوعة ،الحواري

 .بعدفالتفاعل هو األساس أيا كانت طبيعة الوسيط المستخدم في التعليم عن 
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مؤسسات المجتمع العاملة في مجال التعليم واإلعالم واالتصال وغيرها من  بين التعاون .7

 .أخرى مؤسسات

 .تمويل وموارد مالية متعددة مصادر توفير .8

اكن للطالب، مع زيادة أعداد حيث ال يتطلب ذلك مباني جديدة أو مس ،التعليم تكلفة تخفيض .9

 لدىمن نوع خاص  اً وبما يجعل لهذا النوع من التعليم جاذبية وسحر ،في نفس الوقت الدارسين

 .السياسيين وصناع القرار

 .التعليم ألكبر عدد ممكن من الدارسين في أسرع وقت لنشر استخدامه .31

في أثناء  اً جديدياً مستمرفي المجتمع من معلمين ومهندسين تدريباً تمهمة ال الفئات تدريب .33

 .بما يساعدهم على مسايرة التطور المستمر في تخصصاتهم الخدمة،

النائية والمحرومة بهدف تقديم خدمات التعليم لها ومن ثم تحقيق  المناطقإلى  الوصول .32

 .هوالتنمية البشرية بين جميع أجزاء المجتمع وبين كل أفراد المتوازنة التنمية

  :تتمثل باآلتي ، ةنيورعملياته اإللكتطبيعة من  انطالقاً  ،عن بعدن من أهل مزايا التعلل إ

 . تجاوز قيود المكان و الزمان يي العملية التعليمية  .1

 .وبين الطلبة والجامعة من جهة ثانية، زيادة االتصال بين الطلبة من جهة  .2

 .تويير التعليل لفئة لل يكن متاساً لها السصول عليه  .3

 .تويير الجهد والوقت والمال  .4

 .  على عضو هيئة التدريستقليل األعباء اإلدارية   .5

 .المساهمة يي وجهات النمر المختلفة للطلبة  .6

وتنمياة قادرات المتعلماين والمتادربين بأقال  نشر ثقاية التعلل والتدرب مما يسهل يي تسسين .7

 .مجهود تكلفة 

وكسار ساجــــــاـز  ،رية شعور الطلبة بالمساواة يي توزيـــة الفرص يي العملية التعليمية  .8

 .وتمكيـن الدارسين من التعبير عن أيكارهل ،الخوف والقلق لديهل

 .المعلومات بأشكال مختلفة إتاسة يرصة كبيرة للتعرف على مصادر متنوعة من  .1

متعددة، تعيق التساق الطالب بالنمال، وتقلل من ومن جهة أخرى يإن للتعلل عن بعد سلبيات  

تلك السلبيات تتنوع وتتعدد، ومنها ما كان متعلقاً اتهل اإليجابية نسوه، وإقبالهل عليه، ومن اتجاه

طريقة اكتسابه للمعرية، ومنها ماكان بالمعلل وعضو هيئة التدريس، ومنها ما كان متعلقاً بالمتعلل و

أن من أهل السلبيات التي تسجل ( هـ1422)وقد ذكر مصطفي  . ية التعليميةمتعلقاً بالبيئة االلكترون

 :على نمال التعلل عن بعد ما يلي
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 .غياب القدوة والتأثر بالمعلل يي هذا النوع من التعليل .1

 .ال يمك ن هذا النوع من التعليل من اكتشاف المواهب والقدرات لدى المتعلمين .2

 .، إال يي سال وجود نقاشات مستمرة وسوارات متبادلةلينمي القدرة اللفمية لدى المتعلال  .3

 .قد يتسرب للمتعلل الملل من طول الجلوس أمال األجهزة .4

 .غياب الجانب اإلنساني يي العملية التعليمية،لايابه يي اآللة .5

 .التعلل عن ب عد يضعف العالقات االجتماعية لدى المتعلل .6

 . ية لدى المتعلليؤثر التعلل عن طريق اآللة على الناسية  الصس .7

وما تستاجه هذه المرسلة من  ،ارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليل خاصة يي بداية التأسيس .8

رة يي وسائل االتصال السديثة وتقنيات المعلومات،  وكذلك تكلفة الصيانة الفنية أجهزة متطو 

 ،المادة العلمي ةإنها تكلفة تكنولوجيا التعليل وما يرتبط بها من تكلفة إعداد وبالتالي ي،

وتكلفة أعضاء هيئة التدريس واإلداريين  ،وتكلفة اإلرسال عبر األقمار الصناعية ،وتصميمها

 .والفنيين العاملين بالمراكز المتخصصة

 ل عن ب عد يستاج من المعلل الكثير من الوقت يي إعداد المقررات،سلوب التعلأالتدريس ب .1

وكاية الوسائط المساندة التي سيعتمد عليها المتعلل  ةوالمواد التفصيلي والتوصيف الدقيق لها،

من %( 66)ويرى البعض أن الوقت المطلوب إلعداد مقرر عن ب عد يزيد بسوالي  عن ب عد،

 .الوقت المطلوب إلعداد مقرر عادي

إن الوقت المطلوب لالستجابة إلى استفسارات المتعلمين إلكترونياً يزيد كثيراً عن الوقت  .10

 .لإلجابة على نفس األسئلة يي التعليل المعتاد وجهاً لوجهالمطلوب 

وعدل إتقانهل ، عدل تويـر بعض مستلزمات التعلل عن بعد لدى بعض الدارسين .11

 .والخدمات المساندة مثل الشبكة المعلوماتية ،الساسب اآللي :مثل ،الستخدامها

وما يترتب على ذلك  ،ندرة الكوادر المدربة لتصميل وتطوير وسائل التعليل عن بعد   .12

 .قت وجهد كبير لتدريب كوادر جديدةمن و

 .بعض الطلبة قد يشعر بالضياع أو اإلرباك بشأن األنشطة التعليمية .13

 التعلم عن بعد كنظام : احلادي عشر

تشير العديد من األدبيات ذات الصلة بمجال التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد، أن وجود إطار 

وهذا ما أكده مدني . ة المهتمين بهذا النمط من التعلمضرورياً لكاف ، يعد أمراً دفكري للتعلم عن بع

 مفهوم التعلم عن بعدمة في تحليل هو أحد األساليب المه ،عندما ذكر أن أسلوب النظم( هـ3427)
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في  ، فإن دراسة هذا النظاماالعتبار أن التعلم عن بعد نظام بعين، فإذا تم األخذ وإعطائه قالبه النظري

تحت  ، تكون ذات جدوى علمية ، كما يصبح التعلم عن بعدطار وجود مدخالت وعمليات ومخرجاتإ

يجعل ، نظراً لما يوفره من معلومات حول المدخالت والعمليات، مما السيطرة من خالل هذا المدخل

ذية ، كما يطمئن إلى استمرارية التعديل والتطوير عن طريق التغالمجتمع مطمئن إلى المخرجات

  . الراجعة

من خالل ، (هـ3427) مدنيكما أورده ثيله فإن نظام التعلم عن بعد في معناه العام يمكن تم عليه،و

 :النموذج التالي

 

 ( 2) شكل 

  نموذج نظام التعلم عن بعد في معناه العام وفق مفهوم النظام

 املخرجات العمليات املدخالت

 .المتعلم -

 .المعلم -

 .التقنيات التربوية  -

 .المواد التعليمية -

 .المقررات الدراسية -

 .بيئة التعلم -

 .واإلتاحةوسائل النقل  -

سلسلة التفاعالت بين المدخالت من 

 .أجل بلوغ أهداف التعلم عن بعد

نمو المتعلم من كافة الجوانب   -

 .المعرفية واالنفعالية والنفس حركية 

 .توظيف فعال للمواد التعليمية    -

 . توظيف تقنيات االتصال    -

 

                 
 التغذية الراجعة 

 

ن طبيعة هذه الدراسة موجهة للتعامل مع الجانب التقني في مجال التعلم عن بعد، وبما أ

سوف تستثمر مدخل النظم  الحالية ، فإن الدراسة(لكترونياإل)ني تعلم عن بعد التقوالبحث في نظام ال

نظام التعلم عن بعد يتكون من عدد من في بلورة المفهوم التقني في هذا الدراسة، وذلك باعتبار أن 

ن في مجملها النظام العام للتعلم عن بعد، حيث يكون كل نظام منها له مدخالته ، النظم الفرعية التي تكوِّ

، والمنوط منها تأديته تحقيق الهدف الخاص بها مباشر في ، والتي تسهم بشكلوعملياته، ومخرجاته

 .تجاه تحقيق األهداف العامة للنظام ككل

، التقنةي فةي عمليةات الةتعلم عةن بعةد النظةام، علةى نظام التعلم عن بعد في هذه الدراسةة ويركز

 قةدو. ومن ثم الوصول للنتائج المرغوبة كونه هو األساس في تنظيم وتنسيق وتحسين العملية التعليمية،

هي عبارة عن وظائف ذات طبيعة فنية أو لكتروني عن بعد، م اإلأن نظم التعل( هـ3424)ذكر العبيدي 

فهةي التةي يةتم مةن  :فأما الوظائف الفنيةة .ومنها ماهو فرعي ،وتلك الوظائف منها ماهو أساسي ،إدارية

التي يعمل من خاللها النظةام بصةورة مناسةبة لالحتياجةات  ،ساسيةساليب والبيانات األخاللها تجهيز األ

د المقةررات يةحدتفةيمكن مةن خاللهةا  :اإلداريةةأمةا الوظةائف  ،التي تطبق النظةام الفعلية للجهة التعليمية



 
-48- 

س والمواضةةيع حكم فيةةه بتحديةةد المسةةتوى الةةذي يةةدرويةةت ،التةةي يدرسةةها كةةل طالةةب أو مجموعةةة طةةالب

 ،ومسةتوى تحصةيله العلمةي ،داء لكل طالبوإعداد تقارير األ ،ون الطالبؤإدارة شيمكن المقررة، كما 

نظمةةة التعلةةيم الخةةدمات التةةي تقةةدمها ألةةى العديةةد مةةن إ باإلضةةافة .والمسةةتويات التةةي يتجاوزهةةا بنجةةا 

، أن أنظمة التعليم االلكتروني كثيةرة ومتنوعةة، وتتمحةور (2115)كما بين خان  .اإللكتروني المتنوعة

هذه الةنظم حةول تقةديم العديةد مةن الوظةائف، والتةي تتشةكل مةع بعضةها الةبعض مكونةة أنظمةة متداخلةة 

 : للنظام اإللكتروني، وهي كما يلي

 .ر المباشرةتسجيل وإعداد جداول المتعلمين في المقررات المباشرة على اإلنترنت وغي .3

 .حفظ ملفات بيانات المتعلمين .2

 . طر  المقررات اإللكترونية .1

 .متابعة تقّدم المتعلم في المقرر .4

 .إدارة التعلم الصفي .5

إدارة )تزويةةد إداريةةي الةةتعلم بإمكانةةات إدارة مصةةةادره، بمةةا فةةي ذلةةك المختبةةرات والفصةةةول  .6

 (.المصادر

 .دعم تعاون المتعلمين .7

تحليةةل )الوظيفيةةة لتعةةّرف مسةةارات التطةةوير المهنةةي وتطةةوير األداء اسةةتخدام بيانةةات الكفةةاءة  .8

 (.الثغرات المهارية

 . تهاأسئلة االمتحانات وإدار وضع .9

 .تقديم تقرير عن نتائج األداء باالمتحانات .31

 .تقديم الشهادات .33

 .الربط الداخلي بين الفصول االفتراضية، وأنظمة إدارة محتوى التعلم، والتطبيقات المؤسسية .32

م أن مكونات نظام الةتعل( 2115،الموسى والمبارك ؛ 2116،الحربي )يذكر األدب التربوي و 

 : ا يأتيتشتمل على العديد من المكونات، ومنها ماإللكتروني عن بعد، 

 .والتسجيلالقبول  .3

 .الدراسية، وجداولها الدراسيةالمقررات  .2

 .والغيابسجالت حضور  .1

 .بإدارة تقديم وعرض المحتوى على الطال .4

 .خدمات أولياء األمور  .5
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 .معلومات عن اإلداريين والمعلمين .6

 .الواجبات اإللكترونية وإدارة عمليات إرسالها من وإلى الطالب .7

 .االختبارات اإللكترونية وإدارتها .8

 .اإللكترونيةالمتابعة  .9

 .الشهاداتوإصدار  ،إدارة عمليات رصد الدرجات .31

في معرض حديثةه عةن مكونةات نظةام إدارة التعلةيم االلكترونةي والةذي ( هـ3424)سالم  هكما قسم

 :، إلى ما يليعلى أنه أحد نماذج التعلم عن بعديصنفه 

 .نظام القبول والتسجيل  (3

 .اإللكترونيةنظام المقررات   (2

 .الفصول االفتراضية  (1

 .االختبارات اإللكترونية  (4

 .الواجبات االلكترونية (5

 .منتديات النقاش التعليمية (6

 .البريد االلكتروني (7

 .المتابعة االلكترونية (8

، وغيره من وانطالقاً مما سبق من تقسيمات، ورؤى حول مكونات نظم التعليم اإللكتروني

ن نظام التعلم عن بعد يدور في فلك أربعة أبعاد رئيسة، تمثل في مضمونها وشكلها األبعاد اآلراء، فإ

وانتهاًء، وقد تبناها الباحث في دراسته، واعتمدها كنقطة انطالق األساسية لعملية التعلم عن بعد ابتداًء 

 :في الحكم على فاعلية نظام التعلم عن بعد في الجامعات،  ويمكن تمثيلها كما في الشكل التالي

 (   3)  شكل 

  في الدراسة الحالية األنظمة الفرعية لنظام التعلم عن بعد

 

نظام 

التعلم عن 

 بعد

نظام القبول 

 والتسجيل

نظام املقررات 

 االلكرتونية

نظام إدارة 

 التعلم واالتصال 

نظام 

االختبارات 

 االلكرتونية
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، تتكون من مجموعة من كل منظومة من المنظومات السابقة ومما سبق يمكن مالحظة أن

كل فإن عليه، و .أو العناصر،والتي تكون في مجملها منظومة متكاملة، تؤدي معنى نظامالمكونات 

من األنظمة السابقة يشتمل على الحد األدنى من المكونات المشتركة التالية، والتي يمكن تمثيلها نظام 

 :من خالل النموذج التالي

 ( 4) شكل 

  نموذج مكونات نظام التعلم عن بعد في معناه العام وفق مفهوم النظام في الدراسة الحالية

 املخرجات العمليات املدخالت 

 .املتعلم -

 .التقنيات الرتبوية -

 .واألجهزة املواد التعليمية -

 .معلومات  -

 .أعضاء هيئة تدريس -

 .فصول افرتاضية -

 .واجبات إلكرتونية -

 .إداريني وفنيني -

 

برجمة املدخالت ، وإحداث 

التفاعل بينها، باستخدام 

برجميات متنوعة ولغات 

، برجمة خمتلفة 

باستخدام نظام إدارة 

 LMSالتعلم اإللكرتوني

 .نظام حاسوبي   -

 .عاليحتصيل دراسي  -

 .اجتاهات إجيابية -

 .بنوك اختبارات -

 .مهارات ومعارف -

 

 

 (تصميم الباحث)                
 التغذية الراجعة 

 

التعلم عن بعد، وهذا على النحو  أنظمةوتأسيساً على ما تقدم، يمكن تقديم لمحة موجزة عن 

 :اآلتي

 (Admission and Registration system)لقبول والتسجيل نظام ا :أوالا 

تكمن في تسهيل عمليات التعليم والتعلم، وكسر  واضحة،يقوم نظام التعلم عن بعد على أسس 

وبالتالي كان لزاماً أن تكون جميع . والوصول بالتعليم إلى المتعلم أينما كان ،قيود الزمان والمكان

، الجامعية، قائمة على برامج تقنيةعمليات التعلم عن بعد بدءاً بالقبول وانتهاًء بالحصول على الوثيقة 

ة، وإكمال طالب الراغبين االلتحاق بالجامعوتطبيقات الكترونية تتناسب مع البعد المكاني والّزماني لل

حيث يشترط أن  عن أنظمة التعلم المختلفة، ال يقلُّ أهميةً  ،القبول والتسجيلن نظام إ. المسيرة التعليمية

، والتي تتفاعل مع بعضها لتكون نظاماً ناك جملة من البيانات والمعلومات، والتقنيات المختلفةتكون ه

، ومن معايير هذا ببرنامج التعلم عن بعد وااللتحاقيستطيع من خالله الطالب التسجيل في البرنامج، 

 -:اآلتي( هـ3424)م سال يذكر النظام على سبيل المثال ال الحصر

 .يوفر النظام  نموذجاً لاللتحاق بالبرنامج أو المقرر التعليمي .3

 .يقدم اختبار قبول .2

 القبول والتسجيل

 المقررات االلكترونية

 االختبارات االلكترونية

 إدارة التعلم واالتصال



 
-51- 

 .يخبر عن القبول بواسطة البريد اإللكتروني .1

 .يسمح بتسديد رسوم الدراسة عبر الموقع .4

 .يقدم جدوالً بالمقررات الدراسية للتسجيل فيها .5

 .يصدر رقماً دراسياً وكلمة مرور للطالب المقبول .6

 .المتعلم غير المسجل يمكنه الدخول كزائر فقط .7

 .يصدر شهادة تخرج بعد االنتهاء من الدراسة .8

 .يمكن ربط النظام بنظام تسجيل جاهز .9

 :الخدمات التاليةأن النظام يمكنه تقديم ( هـ3428)كما بين الحربي

 .ل المنتديات والبريد اإللكترونيخال، مواعيد القبول والتسجيل معرفة .3

، والرسائل البريد اإللكتروني: من خالل تقنيات متعددة، كـعن القبول  اإلبالغ .2

 . SMSالقصيرة

 .وكلمة مرور للطالب المقبول دراسيتقديم رقم  .1

 .تقديم الجدول الدراسي .4

  .البرنامجمعلومات عن  الحصول على .5

 :بعض المعايير الالزمة إلتمام عمليات القبول والتسجيل، منها ويمكن إضافة

 .يوفر النظام تقنيات متعددة لتسهيل االلتحاق   .3

 .شروط القبول وآلياتهيوضح النظام  .2

 .يحدد النظام الئحة الدراسة بالجامعة .1

 .وضو  إلى مواعيد القبول والتسجيليشير النظام ب .4

 .يات الحذف واإلضافة للمواد آلياً يوفر النظام عمل .5

 .لرسوم الدراسية واستردادها آلياً ا دفعيساعد في  .6

 (E-courses system) المقررات االلكترونيةنظام :  ثانياا 

على الخدمات التي تقدمها الشبكة العالمية لالنترنت،  تعتمد برامج التعلم عن بعد اعتماداً كلياً   

في صورة مقررات الكترونية متوفرة على مدار أيام األسبوع وساعاته،  تسهم في تقديم المادة العلميةف

ت المعرفة البشرية من حجرات الدراسة التقليدية إلى حجرا الدراسي، ناقلةً  الصفبذلك حواجز  متعديةً 

 .الدراسة االفتراضية
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مقرر يستخدم في تصميمه أنشطة ": بأنه لكترونيالمقرر اإل (158،هـ3424) سالميعرف و

الوسائط المتعددة التفاعلية في صورة واد تعليمية تعتمد على الحاسوب، وهو محتوى غنيٌّ بمكونات وم

 ".ى شبكة محلية أو شبكة االنترنت برمجيات معتمدة أو غير معتمدة عل

دة العلمية، واألنشطة وتتكون نظم المقررات االلكترونية من العديد من المدخالت مثل الما

، والتقنيات البرمجية المختلفة، والتي يتم عليها واستراتيجيات التدريس، والوسائط التفاعليةالتعليمية، 

مجموعة من عمليات التأليف والمواءمة والتصميم، ومن ثم الحصول من خاللها على منتج تقني، 

 .يتمثل في النظام االلكتروني للمقرر الدراسي

لكتروني يتكون من مجموعة من األدوات أن المقرر اال( 2119)ويرى الشناق وبني دومي 

. علومات الخاصة بالمقرر، والمشاركة في الملب من التواصل مع المقرر الدراسيالتي تمكن الطا

 :على النحو اآلتي ،المكوناتأهم تلك ( هـ3424)وعّدد سالم 

، وهي نقطة االنطالق إلى بقية أجزاء وتشبه غالف الكتاب: ئيسة للمقررالصفحة الر (3

التي تشير إلى محتويات المقرر وأدواته، ويمكن  األيقوناتالمقرر، وبها مجموعة من 

 .الضغط عليها لتصفح المقرر أو أجزائه

 .وطالبهتستخدم للتواصل بين األستاذ : أدوات المقرر (2

واليوم والتاريخ، ويمكن هو تقويم شهري على هيئة مربعات يبين الشهر : التقويم الدراسي (1

 .استخدامه لتحديد مواعيد التسجيل واالجتماعات ومواعيد تسليم الواجبات

هنا يضع المعلم الساعات و. معلومات عن أعضاء هيئة التدريس المستخدمين للمقرر (4

وعناوين البريد االلكتروني، ونبذة مختصرة عن كل معلم وإداري له عالقة  ،المكتبية

 .بالمقرر

، يخبر الطالب فيها وحة مكتوبة للطالب تتعلق بالمقرريضع األستاذ ل: عالناتلوحة اإل (5

 .جامعيبمواعيد المحاضرات واالختبارات واإلجازات والتقويم ال

تابة فقرة مثالً، ويعلقها المعلم وطالبه بكتابة عنوان الموضوع وكهنا يقوم : لوحة النقاش (6

، ويستطيع تاريخ الكتابةنه االلكتروني، وا، وعنوللطالب، ويظهر فيها اسم كاتب الموضوع

 .ة ما كتبه اآلخرون والتعليق عليهالطالب والمعلم رؤي

أحد الطالب أو مجموعة من الطالب المسجلين في هنا يستطيع  :(المحادثة)غرفة الحوار  (7

 .المقرر من التواصل مع بعضهم بعضاً في وقت محدد

ات التي سيدرسها الطالب في المقرر، يحدد األستاذ الموضوع: معلومات خاصة بالمقرر (8

 .سيتبعهاوالمتطلبات السابقة للمقرر، وطريقة التقويم التي 
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يضع المعلم المادة العلمية التي تشكل محتوى المقرر، ويحدد تسلسل : محتوى المقرر (9

الموضوعات التي سيدرسها الطالب ويتكون محتوى المقرر من مادة علمية مكتوبة 

  .الوسائطدة يصاحبها مفردات متعد

تتكون من قائمة بمواقع (: الوحدات الخارجية والمصادر)قائمة المراجع االلكترونية (31

 .موقعاالنترنت ذات الصلة بالمقرر مع تعليق مصاحب لكل 

من أبرز مميزات نظام المقررات االلكترونية، والتي يمكن الحكم من خاللها على فاعلية  إن

 :يليوهي كما ( هـ3424)أورده سالم لكترونية ما نظام المقررات اال

 .في أي وقت إمكانية الدخول إلى النظام -

توفر خصائص العروض المتعددة التي تسمح بالمشاهدة، واالستماع، والقراءة، واإلجابة  -

 .التفاعلية مع الدروس

 .يتم إضافة المحتوى والدروس والمقررات بطريقة سهلة ال تتطلب أي معرفة بلغات البرمجة -

 .عليقات على أداء المتعلم وتخبره بمستواهتقدم ت -

 .أو تفريعياً حسب ما يراه مصمم المقرر سير الدراسة إما أن يكون خطياً  -

 .يمكن إنشاء المقرر من قبل المدرس أو ربط برنامج تعليمي جاهز بالنظام -

 .يمكن للطالب وضع مالحظاته على المحتوى -

 .والصورة، والنصبرامج تبث الدروس الحية على الهواء بالصوت،  -

 .تستخدم في شر  الدروس، والتحاور مع الطالب، واالستضافة -

 .يتم البث في وقت محدد -

 .تحتوي على سبورة إلكترونية تستخدم للشر  من قبل األستاذ والطالب -

 .يمكن للطالب المشاركة بالسؤال صوتياً أو كتابياً، عن طريق المحادثة النصية والصوتية -

 .عامة أو خاصةالمحادثة قد تكون  -

 .حفظ المحادثة واألنشطة إلعادة االطالع عليها -

 :ومنها االلكترونية،ية المقررات من المعايير أو المؤشرات الدالة على فعال بعض   ويمكن إضافة

النص )يوفر النظام مقررات الكترونية تفاعلية تمكن الطالب من التفاعل مع المحتوى  -

 (.طة والصوت والصورة واالختبارات واألنش

 .يوفر النظام تعليمات تفصيلية عّما هو مطلوب من الطالب تحقيقه  -
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 .(حلقات تعاونية -ورش عمل–محاضرات )يستخدم استراتيجيات تدريس متنوعة  -

 .عزيز نمو مهارات الطالب وخبراتهميوفر نشاطات تعليمية لت -

 .((Asynchronous ، وغير تزامنية( Synchronous) يوفر النظام أدوات تقنية  تزامنية -

 .يوفر النظام خطة دراسة المقرر أثناء الفصل الدراسي -

 .يحّدث النظام المقررات بشكل دوري -

 . ية تعطي تغطية أكثر عمقاً للمقرريدعم النظام المحتوى التعليمي بروابط لمواقع تعليم -

 (.word – pdf- html)يوفر النظام مقررات الكترونية غير تفاعلية في شكل  -

 .والصورة والمحتوى بالصوتيحقق النظام خاصية التفاعل بين الطالب  -

 ( E- Exam system)االلكترونية  االختباراتنظام  :اا ثالث

التي  ،تقنيات الحاسب اآللي إحدىاالختبارات اإللكترونية، بأنها ( 2133)يعرف الحامدي

، (الورقية)االختبارات التقليدية  تنفيذ يمكن توظيفها للتغلب على بعض الصعوبات التي يمكن أن تعيق

وترسيخ المعلومات، وتنمية  ،التحصيل العلمي لدى الطالب أو توظيفها لتوفير قنوات أخرى لزيادة

ة سهلة لتقويم الطالب بأنه وسيل :يمكن تعريف نظام االختبارات االلكترونيةكما . مهارة التعلم الذاتي

، بطريقة سهلة لتطبيقها على الطالباد اختبارات إعد من، تمكن عضو هيئة التدريس إلكترونيًا

 .مما يضمن المصداقية والشفافية في التصحيح ،وتصحح إلكترونيًا وفوريًا

، وذلك نظراً للدور م مكونات أنظمة التعلم عن بعدواالختبارات االلكترونية هي واحد من أه

يذكر مدني و. المخرجات التعليميةتقويم فعاليات العملية التعليمية، وقياس الكبير المنوط بها في 

أن االختبارات القبلية والبعدية من الوسائل المهمة التي توجه المتعلمين لتحصيل المحتوى، ( هـ3427)

 . ، وما يحتاج أن يتعلمهبالفعل من رزمة المواد التعليميةما قد يعرفه المتعلم م لتحديد حيث تستخد

يث ، بسسواء للطالب أو عضو هيئة التدريسد من المميزات يوير نمال االختبارات االلكتروني العديو

 :يساعد النمال يي تسقيق ما يلي

 .التنوع في األسئلة .3

 .مقيدة بوقت معين لالختبار  .2

توجد مراجعة   كما. تصحيح إلكتروني فوري لالختبار ومعرفة أداء الطالب في االختبار .1

وما هي اإلجابة  ،البرنامج عن أخطاء الطالبإلجابات الطالب بعد إنهاء االختبار بحيث يخبر 

 .الصحيحة الممكنة

 . وطباعة نتيجة االختبار، إمكانية إرسال نتائج االختبار إلى عضو هيئة التدريس .4
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 : تية لالختبارات اإللكترونيةالمزايا اآل( هـ3424)يضيف سالم عالوة على ما تقدم و

 .الطالب عبر الحاسبيستطيع المعلم بناء االختبارات لتقديمها إلى  .5

 (.االختيار من متعدد، الصواب والخطأ، المقالية، وغيرها)يمكن اختيار عدة أنواع من األسئلة  .6

 .يتم تخزين درجات الطالب في جداول خاصة .7

 .يمكن إرسال االختبار عبر البريد اإللكتروني الخاص بالطالب .8

 .هاؤهيمكن تحديد موعد إنزال االختبار في موقع الطالب وموعد انت .9

 .يستطيع المدرس إنشاء بنك ألسئلة االختبارات .31

   .يمكن إرسال النتيجة عبر البريد اإللكتروني أو يطلع عليها الطالب في موقعه .33

 .يستطيع المعلم إرسال الواجبات في شكل ملفات بهيئات متعددة .32

 .يقدم النظام تقريراً بالواجبات المسلمة للطالب شامالً التاريخ والوقت .31

 .للمدرس تقييم الواجب وإعطائه درجةيمكن  .34

 .يمكن تحديد موعد نهاية تسليم الواجب بحيث ال يسمح بتسليم الواجب بعده .35

 .يمكن للمعلم كتابة التعليقات على إجابات الطالب وواجباتهم .36

ب أن تتوفر في يج التي مجموعة من االعتبارات والموجهات العامة( هـ3427)مدني  يضيفكما 

 :والتي يمكن تلخيصها على النحو اآلتي هذه االختبارات،

أن يشتمل االختبار على تعليمات شاملة وواضحة عن اإلجابة أو األداء الخاص بكل بند من  .37

بنوده، وما لم تتوافر هذه التعليمات للمتعلم، فمن المحتمل أن يرجع إخفاقه في تحقيق المستوى 

 .المطلوب في اإلجابة إلى عدم وضو  التعليمات

تعليمياً محدداً، على أن  هدفاً  ،أو مجموعة صغيرة من البنودكل بند في االختبار،  أن يقيس .38

  .يكون البند صادقاً في قياس الهدف المراد تعلمه

أن تختار أنواع األسئلة التي تقيس فهم المتعلم وخبراته ومهاراته التي اكتسبها على نحو  .39

 .قويم المتعلمأفضل، وينصح بتجنب استخدام نوع واحد من األسئلة لت

أن يكون المستوى اللغوي لعبارات االختبار مناسباً لقدرات المتعلمين، ويحتمل في حالة عدم  .21

 .مراعاة هذا االعتبار أن تحول صعوبات الصياغة دون تمكن المتعلم من اإلجابة الصحيحة

 : أن من مميزات أنظمة االختبارات اإللكترونية، هي كما يأتي( 2133)وقد أورد الحامدي 

 .نماذج مختلفة من األسئلة .3

 .أو مقطع فيديو لكل سؤال ،رفاق ملف صوتيإمكانية إ .2

 .تنازلي يراه الطالب وتوفر عدادمكانية تحديد وقت زمني لالختبار إ .1
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 .االختبار مكانية مراقبة الطالب من جهاز المعلم أثناء أداءإ .4

 .االختبار يدخل كل طالب البيانات الخاصة به قبل دخول .5

 . نتهاء االختبارا تصحيح تلقائي و طباعة تقرير كامل لكل طالب مباشرة عند .6

 

 (Learning management system and communication)إدارة التعلم واالتصالنظام : رابعاا 

بأنه نظام إلكتروني مصمم إلدارة يعرف الباحث نظام إدارة التعلم واالتصال في دراسته، 

العملية التعليمية، من خالل تمكين المعلمين من إدارة جداولهم الدراسية، وتقديم أدوات تعلم متنوعة 

تزامنية وغير تزامنية، وتنظيم عمليات إدارة تسجيل الطالب ودخولهم للنظام، وتحسين وسائل 

قنيات الكترونية فاعلة كالبريد االلكتروني ومنتديات االتصال والتواصل بين األستاذ وطالبه، باستخدام ت

 .والمساهمة في تقديم تقارير متنوعة عن أداء الطالب النقاش،

 Learning Management)بأن نظام إدارة التعلم ( 2117،257)ويؤكد بسيوني 

System)برنامج" هو (Software)  مصمم إلدارة ومتابعة وتقييم جميع أنشطة التعلم، لذلك فهو حل

نظام يضم خدمات خاصة :"كما ُعرف بأنه".لتخطيط وإدارة جميع أنشطة التعلم في المؤسسة 

صالحية : ها، ومنإمكانية الدخول إليهبالمحتوى التعليمي االلكتروني يسمح بمنح الطالب والمعلمين 

المجموعات  ، أدوات للتواصل، إدارةكم بالمحتوىالممنو  للمستخدم، التحالدخول طبقاً للمستوى 

 (2117،258بسيوني،) ."، المحادثة، متابعة أداء الطالب وغير ذلكالطالبية

فيوجد  وتتنوع نظم إدارة التعلم االلكتروني بتنوع تلك البرمجيات المستخدمة في هذه األنظمة،

يستطيع النظام األم أن يقوم بعمليات متعددة كإدارة العملية  المركب من عدة نظم داخلية بحيث: منها

المجزأ والمختص بإتمام عمليات محددة، : التعليمية ، وإدارة المقررات الدراسية واالختبارات، ومنها

حيث يشتمل على   -عينة الدراسة-كما هو الحال في نظام التعلم عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز

 ،إلدارة العملية التعليمية Emes))، ونظام األمس إلدارة الفصول االفتراضية (Centra)نظام السنترا 

 .E-Exam))ونظام خاص باالختبارات االلكترونية 

النظم التجارية، والنظم : من المصادر كما تصنف بعض األنظمة االلكترونية إلى نوعين

 .وسيأتي الحديث لذكرها الحقاً  .وتوزيعهاتيح استعمالها وتعديلها ، والتي تOSS))مفتوحة المصدر

أن هناك عدة مفاهيم لنظم إدارة التعلم االلكتروني عن بعد، وهي ( 2117) كما بين بسيوني

، ومن هذه ض التفاصيل الداخلية في النظامتتشابه مع بعضها البعض، لكنها تختلف عن بعضها في بع

 :المفاهيم

  أنظمة إدارة التعلم Learning Management System )                ) 

  أنظمة إدارة محتويات التعليمLearning Content Management  )   ) 
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  أنظمة إدارة المناهج الدراسيةCourses  Management System )   ) 

لتنظيم ( serverمزود )ن هذه المسميات تستخدم لوصف برنامج موجود في جهاز خادم إ

 .تابعة الطالب، والتسجيل والتصحيحعمليات المختلفة، مثل تقديم المواد التعليمية، وموإدارة ال

، حيث يعمل على مراقبة أحد أهم النظم التقنية أن نظام إدارة التعلم هو( هـ3424)بين سالم و

، الدرجاترصد و، ، في الواجبات واالختبارات(Students Tracking System)أداء الطالب 

وبالتالي فإن األدوار التي يقوم بها هذا  .لك أنماط التعليم المفضلة للطالبإحصائيات مهمة، وكذ وتقديم

، كما أنها ر الدراسي ومحتواه وطريقة إيصالهالنظام تمثل مجمل العالقات التي تربط الطالب بالمقر

م بين هذين الطرفين تشكل آليات التواصل بين الطالب وزمالئه، وسبل تفعيل النقاشات العلمية التي تت

، كما أنها تحكم وتنظم عمليات التشاركي في إتمام عمليات التعلمبغية تحقيق العمل التعاوني أو 

 .ين عضو هيئة التدريس وبين الطالبالتواصل ب

يحقق مجموعة من المزايا التعلمية نظام إدارة التعلم واالتصال  أن( هـ3424)ويشير سالم

 :تيللطالب، وهي على النحو اآل

 مع تتيح للطالب طر  الموضوعات وتبادل المعلومات والمناقشات مع بعضهم أو .3

 .بصورة غير مباشرة نالمدرسي

 .تثري معلومات الطالب، وتعرفنا باهتماماتهم وقدراتهم .2

 .يمكن إنشاء منتديات نقاش خاصة بكل مقرر أو شعبة .1

 .يستطيع المعلم متابعة مشاركة الطالب وعدد مشاركات كل منهم .4

 .يتم ربط المشاركة برقم الطالب واسمه الحقيقي .5

 .يمكن وضع منتدى لكل مجموعة من الطالب، بنظام التعلم التعاوني .6

 .برنامج إلرسال واستقبال الرسائليشتمل على  .7

 .وسيلة للمناقشة وتبادل الخبرات ومتابعة أخبار المقررالبريد االلكتروني  .8

 .للطالب وسيلة إلرسال الواجبات والتعليماتكما أنه  .9

 .تنظيم ساعات مكتبية إلكترونية للرد على تساؤالت الطالب .31

 .بيئة مناسبة للتعلم من األقران والخبراء وتكوين مجموعات اهتمام مع مجموعة الصف .33

 .بيئة مناسبة لممارسة مهارات الكتابة .32

 .البحث في قائمة طالب المؤسسة أو مدرسيها .31

 .وطريقة سيره في الدروسمعلومات عن سلوك التعلم لدى الطالب يوفر  .34

 .معلومات عن الصفحات والدروس التي قام بزيارتهايوفر  .35
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 .معلومات عن عدد الدروس المنجزة ووقت اإلنجاز مقارنة بمعايير محددة سابقاً  .36

معرفة عدد المقررات التي أنهاها الطالب ومعدله الفصلي والتراكمي والمقررات المتبقية  .37

 .للتخرج

 .ت وواجباته من صفحته الخاصةإطالع الطالب على درجا .38

 .المقرر في لحظة معينة/ معرفة الطالب الداخلين على النظام  .39

 .يستطيع المعلم وضع مالحظاته على مستوى الطالب .21

 عن بعد إدارة التعلم االلكرتونيأمثلة متنوعة ألنظمة : الثاني عشر

فهو منظومة متكاملة  ،االلكترونيم االلكتروني من أهم مكونات التعل نظام إدارة التعلم يعد

القبول والتسجيل، والتسجيل في المقررات، وإدارة  :وتتضمنة العملية اإللكترونية، عن إدارؤولة مس

، وإدارة ةالمقررات، والواجبات، ومتابعة تعلم الطالب، واإلشراف على أدوات االتصال التزامني

 (هـ3424سالم، ).الشهادات النهائيةواستخراج ، االختبارات

ويرجع هذا  مية للمعلومات،وتتنوع المصطلحات المتعلقة بنظم التعلم عن بعد عبر الشبكة العال

االختالف إلى حداثة الموضوعات المرتبطة بتوظيف الشبكة العالمية للمعلومات في التعليم، وعلى 

كن حصر هذه العموم يمكن إرجاع هذا االختالف إلى اختالف في النوع وليس اختالف التضاد، ويم

 :األنواع التالية المصطلحات في

 LCMS (Learning & Content Management System :) نظام إدارة المحتوى والتعلم .3

حزم برامج متكاملة تشكل نظاماً إلدارة المحتوى المعرفي المطلوب تعلمه أو  عبارة عن 

اإلنترنت، وإن   التدرب عليه، وتوفر أدوات للتحكم في عملية التعلم، وتعمل هذه النظم في العادة على

 (هـ3425)مندورة .شغيلها كذلك على الشبكة المحليةكان من الممكن ت

 LMS (Learning Management System :) التعلم إدارةنظام  .2

يتميز نظام اإلدارة التعليمية بأنه يمّكن المؤسسات التعليمية من إدارة وتنظيم وتخطيط العملية  

 :يلي بأنه نظام إلدارة التعليم والتي يتم من خالله عمل ما( هـ3425)مندورة  وعرفه. التعليمية عن بعد

تسجيل الحضور والغياب و، الجداول الدراسية لكل طالبإعداد و تسجيل الطالب في المقررات،

إدارة عمليات إرسال الواجبات إلى الطالب و ،إدارة تقديم وعرض المحتوى للطالبو للطالب،

 .إدارة عمليات رصد الدرجات وإصدار الشهاداتو ،إدارة عمليات االختباراتو ،واستقبالها منهم

  :VCM (Virtual Classroom Management) االفتراضيةم إدارة الفصول انظ .1

يساعد نظام الفصول االفتراضية أعضاء هيئة التدريس من إنشاء وإدارة الفصول الدراسية      

اإللكترونية، حيث يمّكن األكاديميين من التدريس، وإلقاء المحاضرات من أي مكان في العالم بطريقة 
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وفني وأكاديمي وعملي، يتماشى مع حاجة المدرس  التعليم اإللكتروني التفاعلي المباشر، وبشكل تقني

إضافة إلى إمكانية استخدام هذا النظام داخل فصول المنشأة  ،والطلب في آن واحد( المحاضر) 

كذلك إمكانية . الموصولة بالحاسب اآللي (LAN) إدارة التعلملنظام التعليمية من خالل الشبكة الداخلية 

اإلنترنت العالمية مستخدمين كافة الوسائل التي يحتاجها المدرسون  استخدام هذا النظام من خالل شبكة

وفي إلقاء المحاضرات والتواصل مع الطلبة   والمحاضرون والمتاحة في التدريس التفاعلي المباشر

 .وفي آن واحد بالصوت والصورة والمحادثة المكتوبة والمقروءة

 : EMES (Electronic Management Education System)  التعليم عن بعد نظام إدارة .4

يهدف هذا النظام إلى و ،عبارة عن نظام حاسوبي متكامل يقوم بإدارة العملية التعليمية عن بعد   

م الدراسات أن أفضل نموذج للتعل كشفتوقد  .ل بين الطالب وعضو هيئة التدريستسهيل عملية التفاع

النموذج يتطلب توفير أنظمة إلدارة التعلم عن بعد توفر  وهذا ،بعد هو نموذج األساليب المتنوعة عن

 (2133،أ /جامعة الملك عبدالعزيز). التفاعل بين الطالب وأستاذ المادة

 البيئةو، الطالبو ،التدريس هيئة عضوو، المادة)، من ((EMESوتتكون عناصر نظام 

 مدعم، واالستخدام سهولةكما يتميز النظام بقابليته للتطوير، و .(التقويمو، االتصال وسيط، والتعليمية

 جودة، واألساتذة مع الطلبة تواصل بأساليب غني، والطلبة تقييم بأساليب غني، والعربية باللغة

 المتابعة سهولة، والطالب لدى الذاتي التعلم تطوير الحديثة، و التكنولوجيا وتوظيف التعليمي  التصميم

 :، على ما يأتي((EMESوتشتمل الخدمات التي يقدمها نظام . التعليمية للعملية الجيدة واإلدارة

 . االنترنت طريق عن للطالب العلمية المادة تقديم .3

 . االلكترونية الفصول بواسطة بعد عن المحاضرات تقديم .2

 . المادة أستاذو الطالب بين االلكتروني النقاش .1

 . اآللي والتقييم الحلول واستالم الواجبات توزيع .4

 .والطالب المادة أستاذ بحضور بعد عن مشاريعه وأبحاثه الطالب يعرض أن إمكانية .5

 إلدارة التعلم الشامل عن بعد ( Tadaros)نظام تدارس .5

 يقدل جمية الومائف التي تستاجها، و (LMS)نمال إدارة تعليل شاملنمال تدارس  يعد 

ويشمل ذلك إدارة عمليات  لتقديل مقرراتها وإدارتها عبر اإلنترنت، ومراكز التعليل والتعلل؛ الجامعات 

أدوات للصف االيتراضي، وبناء وإدارة  القبول والتسجيل، وبناء وإدارة المستوى التعليمي، وتقديل

وذلك من  ،والبريد اإلليكتروني، ومتابعة أداء المتعلل االختبارات والواجبات، ومنتديات المناقشة،

جامعة اإلمال مسمد بن سيث إن هذا النمال يطبق يي و  .المتكاملة األنممة الفرعية خالل عدد من
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جامعة اإلمال مسمد ) تعلقة بهذا النمال، يقد أورد موقة العمادة معلومات مسعود اإلسالمية بالرياض

 (.2011بن سعود، 

وإدارة مستوى بناء ، إدارة القبول والتسجيل :تشتمل مكونات نمال تدارس، على ما يأتيو

أداء  متابعة، سجل الدرجات، الفصل االيتراضي، دارة الواجباتإ، االختبارات بناء وإدارة، المقررات

 .اإلعالناتوالتقويل ، الملفاتو إدارة المجلدات، البريد اإللكتروني، منتديات المناقشة، المتعلل

 :فإنها تشمل ما يأتي مواصفات نظام تدراسأما 

 .اللغة اإلنجليزية ولغات أخرىنظام عربي ويدعم  .3

 .التعامل مع المحتوى وأنظمة التشغيل وقواعد البياناتام، والمرونة في سهولة االستخد .2

 .اإلنترنتشبكة اإلنترنت وضمن شبكة  يعمل عبر .1

 .المستخدم تخصيص شكل شاشات النظام ومظهره حسب رغبة .4

 .كترونياإلل للتعليم ( (SCORMمتوافق مع معايير .5

 .أدوات التعلم التزامني وغير التزامنييوفر جميع  .6

 .أنظمة الجامعات والقبول والتسجيل التكامل مع .7

 .المسجلين فقط نظام توثيق وسرية مركزي لقصر الدخول على .8

 .التكامل، أو الدعم الفني أسعار مناسبة سواء فيما يخص رخصة النظام، أو التعديل، أو .9

 .إصدارات متعددة حسب حجم المؤسسة التعليمية  .31

 .)استضافة رخصة دائمة، أو رخصة سنوية، أو) توفير النظام بعدة طرق  .33

 :، فإنها تشمل اآلتيتدارسوأما بالنسبة لفوائد ومزايا نظام 

 .إتاحة التعليم والمادة التعليمية للطالب في أي وقت وفي أي مكان .3

 .التعليم ألكبر عدد من المتعلمين توفير .2

 .وإشكاالته د المكاننقل التعليم إلى أي مكان وتجاوز حدو .1

 (.تطوير المقررات، الطباعة السفر،) خفض التكاليف المالية المتعلقة بتقديم التعليم التقليدي  .4

 .اإلعالنات واألخبار والتعاونأدوات االتصال و إمكانية توفير بيئة تعليمية اجتماعية من خالل .5

الم، مع دعم التعلم واألساتذة داخل المؤسسة أو عبر الع تسهيل تفاعل وتواصل الطالب .6

 .التعاوني

 .متنوعة لتقويم تعلم الطالب توفير طرق .7
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القدرة على تتبع جزئيات وأنشطة التعليم  سهولة قياس تعلم الطالب ومتابعة تقدمهم من خالل .8

 .مختلفةال

 .األعمال األكثر أهمية ميكنة األعمال الروتينية لتمكين المعلم من التركيز على .9

، هااي يااي األساااس أنممااة لتفعياال التعلاايل المتنوعااةوممااا ساابق ياارى الباسااث أن أنممااة الااتعلل 

، ولكن نمراً لتنوع أدواتها، وكثرة تطبيقاتها، يقد تنوعت مجاالت استخدامها يي وتطبيقاته اإللكتروني

 .بعدعن  العملية التعليمية، ستى أصبست أداة أساسية يي بعض النمل التعليمية، كنمال التعلل

أي أن  ،تجارياةال نمماةإن أنممة التعليل اإللكتروني والتعلل عن بعد، تتنوع وتتعدد، يمنهاا األ

وهااااااذه األنممااااااة ال تباااااااع إال يااااااي صااااااياتها  ،السصااااااول عليهااااااا يكااااااون مقاباااااال ثماااااان معااااااين

مفتوساة ال ومنهاا األنمماة. ( ( Blackboard- Magd- Harfومن أمثلتهاا ، ((Executableالتنفيذية

 (.Moodle - ATutor):، ومن أمثلتهاما تكون مجانية غالباً ، والتي صدرالم

علااى مااا أورده  وسااوف يسااتعرض الباسااث وصاافاً مااوجزاً لتلااك التطبيقااات التقنيااة، معتمااداً 

 -:وذلك كما يلي( هـ1421)عبدالمجيد

 : إلدارة التعلم اإللكتروني Blackboard)) نظام بالك بورد :أوالا 

 النظام سما :Blackboard Academic Suite) ) 

 يتميز باالقوة بالنسابة لألنمماة  ، هو نمال إدارة تعلل تجاري من شركة بالك بورد: التعريف

تعليميااة متنوعااة ماان خااالل كساار جميااة السااواجز  اً سيااث قاادل هااذا النمااال يرصاا، األخاارى

مان المؤسساات  اً سااعد كثيار هكما أنا، والعوائق التي تواجه المؤسسات التعليمية والمتعلمين

كماا يمتااز بالمروناة وقابليتاه للتطاوير  ،التعليمية يي نشر التعليل بقوة عان طرياق اإلنترنات

  .والتوسة

 سم الشركة المنتجةا:(Blackboard) 

 والفرنسية ،واإليطالية ،واإلسبانية ،والعربية ،موجود باللاة اإلنجليزية  :اللغات. 

 الرابط  :http://www.blackboard.com/us/index.aspx  

 إلدارة التعلم  مجدنظام  : ثانياا 

 نمال مجد إلدارة الفصل اإللكتروني :سم النظاما. 

http://www.blackboard.com/us/index.aspx
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 تهياااأت مجاااد كمنموماااة يريااادة لتطاااوير تقنياتهاااا وتطبيقاتهاااا الخاصاااة باااالتعليل  : تعريدددفال

ماان  :والتااي تعااد الواجهااة التااي يتعاماال معهااا جميااة عناصاار العمليااة التعليميااة ،ونااياإللكتر

وقاد تمثلات هاذه المنموماة ياي الخبارة . ومديري المدارس ،موراألوأولياء  ،وطالب، معلمين

وتويير أسدث  ،ووضوح األهداف اإلستراتيجية لتقديل تعليل إلكتروني يعال ،التربوية المتميزة

باإلضاااية إلااى دراسااات مستفيضااة آلخاار مااا توصاالت إليااه المؤسسااات  ،وسااائل التكنولوجيااا

 .التعليمية العالمية يي مجال التعليل اإللكتروني

 مجد للتطوير  :سم الشركة المنتجةا. 

 موجود باللاة العربية  :اللغات. 

 الرابط  :/index.phphttp://www.emgd.com/Arabic   

 : إلدارة التعلم اإللكتروني  (Dokeos )نظام دوكيوس :ثالثاا 

 سم النظاما: ( (Claroline1.4 - Dokeos 1.6.2 

 (1200)كماا أناه مساتخدل مان قبال أكثار مان  ،هو نمال إدارة تعلل مفتوح المصدر: التعريف 

. مجموعاات أهادايها مختلفاةوتفعيال التعااون باين ،ليقول بإدارة التعلل  ؛دولة (65) منممة يي

وأن يتواصال ، وتماارين تفاعلياة ،كما يتيح للمدرب أن ينشاىء مستاوى تعليماي عاالي الجاودة

 (Claroline)يي البداية باسل واستخدل  (SCORM)كما أنه متوايق مة. ويتابة أداء المتدربين

.  ماالماة العلال أن بعاض المطاورين سااولوا وضاة مميازات لكال ن (Dokeos)ثل تسول إلى 

يااي قواعااد  MySQLواسااتخدمت لاااة  PHPوماان ناسيااة تقنيااة يااإن هااذا النمااال صاامل بلاااة 

 .البيانات

 سم الشركة المنتجةا: (Dokeos Global) 

 من النمال (% 60.2)أما بالنسبة للاة العربية يقد تل تعريب. لاة (34)يدعل النمال : اللغات .

 http://www.dokeos.com/DLTTوللمزيد عن اللاات أو المشاركة يي التعريب 

 رابط الموقة الرسمي للنمال : الروابطhttp://www.dokeos.com . 

 : إلدارة التعلم اإللكتروني (ATutor) وتريت نظام آ: رابعاا 

 سم النظاما :(ATutor)  

 التركياب مان قبال   صمل ليكون ساهل وسارية ،هو نمال إدارة تعلل مفتوح المصدر :التعريف

كماا أن النماال يمتااز بإمكانياة . وسهل االستخدال لكال مان المادرب والمتادرب ،مديري النمال

http://www.emgd.com/Arabic/index.php
http://www.dokeos.com/DLTT/
http://www.dokeos.com/
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وماان الممكاان اسااتخدال هااذا النمااال  ،التسااديث والتاياار الساارية للواجهااات ماان قباال الماادربين

. والجامعات الكبيرة التي تقدل تعليماا إلكترونيااً عبار اإلنترنات ،ةللمؤسسات التعليمية الصاير

أمااا ماان الناسيااة التقنيااة يااإن النمااال صاامل . (IMS)و (SCORM)كمااا أن النمااال متوايااق مااة

 Apache or) وبرنااامج للخااادل مثاال ((MySQLولقواعااد البيانااات  (PHP)باسااتخدال لاااة

Microsoft IIS). 

 سم الشركة المنتجةا: University of Toronto – ATRC) ) 

 أما بالنسبة للاة العربية يهو معرب بالكامل. لاة مكتملة الترجمة 30يدعل النمال  :اللغات.  

 رابط موقة النمال:  الروابط :http://www.atutor.ca. 

 (Moodle)نظـــام مــودل : اا خامس

 الشركة المنتجة سما  :(Moodle.com ) 

  هاو نماال ساديث مفتاوح المصادر:التعريف( (Open Source software  ألتمتاة األنشاطة

 (Martin Dougiamas )طاورت منصاة التعلايل ماودل مان قبال األساترالي سياث، التعليمية

عالميا سيث ترجمات ألكثار مان ثالثاين  عريت هذه المنصة نجاساً و. (PHP)وقد كتبت بلاة،

العديد من المبرمجين عبر العالل، ويعملون بالتنسيق مة األساترالي الاذي طاور إذ ينتشر  لاة،

تشبه واجهة مودل إلى ساد . المنصة إلجراء كامل التسديثات، وإدخال الومائف الجديدة عليها

 . وللدخول للمنصة ينباي سيازة كلمة سر واسل مستعمل ،بعيد بوابات االنترنت

 (Moodle)مميزات نظام مودل  

  أسد أنممة إدارة المقرراتهو   CMS (Courses Management System). 

 وأسد أنممة إدارة التعليل   LMS ( Learning Management System) . 

 لأسد أنممة إدارة مستويات التعلو  LCMS((Learning Contents Management System 

 وأسد منصات التعليل اإللكتروني. (E – Learning Platform)   

 

 

 

http://www.atutor.ca/
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 عن بعد التعلم اإللكرتونيمميزات أنظمة إدارة  :الثالث عشر

لتي تميزها عان غيرهاا مان لكترونية للتعلل عن بعد بالعديد من الخصائص، واتتميز النمل اإل

ولعل من أهل مميزاتهاا قادرتها علاى إدارة العملياة التعليمياة لكترونية لبرامج التعلل المختلفة، النمل اإل

بتسااجيل الطااالب يااي النمااال، مااروراً بتصااميل المقااررات االلكترونيااة ، وإسااداث  بشااكل عااال، ابتااداءً 

عمليات التفاعل واالتصال بين الطالب وعضو هيئاة التادريس، وباين الطالاب وزميلاه، وباين الطالاب 

 . المسصلة النهائية لعملية التعلل والمستوى العلمي الذي يقول بدراسته، وانتهاًء بالتقويل الذي هو

 :  التعلل عن بعد تتميز بالعديد من الخصائص منهاإدارة أن أنممة ( هـ1421)ار عبدالمجيد وقد أش

 .والفصول والبرامج قرراتإدارة الم .1

 .إدارة تسجيل واتصال المستعملين .2

 .متابعة دخول الطلبة ونشاطاتهل ونتائج امتساناتهل وتمارينهل .3

 .تقارير متنوعة لإلدارة .4

 .أدوات تأليف المستوى .5

 .إضاية وإدارة األنشطة والمصادرأدوات  .6

 .دردشةوالمنتديات، الاتصال وتواصل مثل أدوات  .7

 :رز مميزات هذا النمال االلكترونيكما أن من أب

، من جهة أخرىوالمدرسة ب ييما بينهل، وبين الطالالب زيادة إمكانية االتصال بين الط .1

مجالس النقاش، البريد  :التقنيات المتنوعة، مثلاستخدال العديد من  من خاللوذلك 

 . ، غرف السواراإللكتروني

، وذلك المساهمة يي وجهات النمر المختلفة للطالبو ،تالقح األيكار بين المتعلمين ومعلمهل .2

لتبادل وجهات  اً تتيح يرصالتي وغرف السوار  ،مجالس النقاشك المنتديات الفورية من خالل

ستفادة من اآلراء والمقترسات المطروسة مما يزيد يرص اال ؛المواضية المطروسة النمر يي

 .اآلراء الخاصة بالطالب ودمجها مة

تتيح لكل طالب يرصة اإلدالء برأيه يي  تسقيق العدل والمساواة يي التعامل والمشاركة، يهي .3

إما لسبب  ،قليدية التي تسرمه من هذا الميزةس التوودون سرج، خالياً لقاعات الدر أي وقت

لكن ، أو ضعف صوت الطالب نفسه، أو الخجل، أو غيرها من األسبابالمقاعد،  سوء تنميل

 خالل أدواترسال رأيه وصوته من إلل يتيح الفرصة كاملة للطالب من التعل هذا النوع

 الميزة تكون أكثرهذه . من بريد إلكتروني ومجالس النقاش وغرف السوار ،االتصال المتاسة
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الطالب  ل يجعلالتعلوالقلق ألن هذا األسلوب يي  ،يائدة لدى الطالب الذين يشعرون بالخوف

يي  مما لو كانواوالبسث عن السقائق أكثر  ،يتمتعون بجرأة أكبر يي التعبير عن أيكارهل

 .قاعات الدرس التقليدية 

للمعلل من خالل البريد اإللكتروني، وهذه الميزة مفيدة ومالئمة ، معللسهولة وصول المتعلل لل .4

 عملهل مة وتكون أكثر يائدة للذين تتعارض ساعات ،مل مقيداً على مكتبهمن أن ي أكثر بدالً 

 .الجدول الزمني للمعلل، أو عند وجود استفسار يي أي وقت ال يستمل التأجيل

 ،من الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب: إمكانية تسوير طريقة التدريس .5

ومنهل تناسبه الطريقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهل  ،تناسبه الطريقة المرئية  يمنهل من

تيح إمكانية تطبيق المصادر ي ينمال التعلل االلكتروني عن بعد، معه الطريقة العملية تتناسب

للمعلل والمتعلل على سد وعديدة تسمح بالتسوير ويقاً للطريقة األيضل بالنسبة  ،مختلفة بطرق

 .سواء

 (:أيال يي األسبوع 7ساعة يي اليول  24)أيال األسبوع وعلى مدار توير المناهج طوال اليول  .6

أو الذين  ،نيالمزاجي، أو األشخاص المشاولين والذين لديهل عملمفيدة لألشخاص  هذه الميزة

، مساءً ، وذلك ألن بعضهل يفضل التعلل صباساً واآلخر غبون التعليل يي وقت معينيرال 

، يهذه الميزة تتيح للجمية التعلل يي الزمن ات شخصيةن يتسملون أعباء ومسئوليكذلك للذي

 . الذي يناسبهل

ال بد للطالب من  :مراجعة المعلل لمقر الجامعة، أو على السضور الفعلي االعتمادعدل  .7

زمني مسدد ومقيد وملزل يي العمل الجماعي بالنسبة للتعليل التقليدي، أما اآلن  االلتزال بجدول

مكان يلل يعد ذلك ضرورياً ألن التقنية السديثة ويرت طرق لالتصال دون الساجة للتواجد يي 

 .بتلك األهمية التي تسبب اإلزعاج وزمان معين لذلك أصبح التنسيق  ليس

أدوات التقييل الفوري على إعطاء المعلل  ساعدت: الطالبوتعدد طرق تقييل تطور  سهولة .8

 .للتقييلطرق متنوعة لبناء وتوزية وتصنيف المعلومات بصورة سريعة وسهلة 

اإللكتروني يتيح للمعلل تقليل ينمال إدارة التعلل عن بعد  :تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلل .1

مثل استالل الواجبات  ،كبير يي كل مساضرة اً األعباء اإلدارية التي كانت تأخذ منه وقت

أصبح من الممكن إرسال واستالل كل و، يل اإللكتروني من هذه العبءيقد خفف التعل ،وغيرها

 هذه األشياء عن طريق األدوات اإللكترونية مة إمكانية معرية استالل الطالب لهذه

 .المستندات
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 التعلم عن بعد يف اجلامعات  الي وواقعالتعليم الع:  الثاني املبحث

 التعليم العالي اجلامعي يف اململكة العربية السعودية : أواًل

عة واساوإلاى تسقياق تنمياة شااملة منذ بازوغ يجار نهضاتها، المملكة العربية السعودية  سرصت

 لا إ...واالجتماعياة والتربوياة، ،كاية القطاعات االقتصادية ة، وتاطيالنطاق يي جمية مجاالت السياة

، وتعمال علاى مسااعدته لسعودي ويق أسادث الطرائاق التعليمياةبناء المواطن اهذا األمر إلى هدف وي

ق ائا، وساهلت لاه طراً، وهي أت له سبل العيش الرغيد، والسياة الكريماةكي يكون مواطناً صالساً منتج

يل ياي المملكاة وتعد الجامعات مان أبارز مؤسساات التعلا. ية مؤسساتها العامة والخاصةالتعليل يي جم

 وقاد تال  نجاسات كبيرة يي تعليل المواطنين وإكسابهل مهارات العمال،والتي سققت العربية السعودية، 

التوسة يي إنشاء الجامعات وايتتاح عدد كبير يي المدن، مما دية عجلة السباق مة الازمن ياي تسقياق 

واعد المعلوماات ووساائل االتصاال، مستويات معيارية عالمية للتعليل الجامعي، وتأسيس بنية تستية لق

بما يخدل استياجاات  وتفعيل مفاهيل التعلل اإللكتروني والتعلل عن بعد وتطبيقاتها يي العمل األكاديمي؛

 .المجتمة ويتفق مة تطل عات األمة

 اجلامعي وأهميته مفهوم التعليم العالي -1

 :هوالتعليل العالي  أن( 216هـ،1411)يشير السنبل 

( جاِمعة)وكلمة . أنواع التعليل التي تلي مرسلة التعليل الثانوي أو ما يعادلهاجمية 

اة معاصارة تسمال مان ، (َجَمةَ )يي اللاة العربي ة اسل ياعل من  سة تربوي  يالجامعة كمؤس 

وتجمااة أعماااالً ، يهااي تجمااة أشخاصاااً ماان مختلااف المشااارق، لفاام اساامها معنااًى كبيااراً 

ذاتهااا ال تعنااي أصااالً يااي اللاااة مرسلااة ماان التعلاايل  وكلمااة جاِمعااة بسااد. وومااائف شااتى

وتعني ، إن ما تعني مكان االجتماع، خاصة بالكبار الذين أكملوا مستوى معين من التعليل

اً    ."الصالة جامعة"كما يي قول ، أداء الشيء جماعي 

ي ياي كاياة العملخصص مرسلة الت": التعليل العالي بأن ه التعليمي ةاللجنة العليا للسياسة   عريتو

لساجات المجتمة المختلفاة ياي  لذوي الكفاية والنبوغ وتنمية لمواهبهل وسداً  رعايةً ، أنواعه ومستوياته

رساضااره ومسااتقبله بمااا يساااير ال اا تطااو  ، يااي السقياال" )ة وغاياتهاااالمتاياار الااذي يسقااق أهااداف األم 

 (. 187هـ ، 1427
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دية واسداً مان أبارز دعاائل النهضاة التربوياة التاي ويعد التعليل العالي يي المملكة العربية السعو

تشهدها المملكة، ويقول بدور كبير يي دية عجلاة التنمياة العلمياة، والرقاي باالفكر اإلنسااني، وإساداث 

 . الثورة الفكرية يي شتى ينون المعرية

مان يتكاون اً، مفتوسا اً نمال التعليل العالي يعد نمام أن  ( Goodison, 2001)ويذكر جوديسون 

 . ، والتي تشكل منمومة للتعليل الجامعي المتكاملعدد من األنممة الصارى المتشابكة

تنطلق من االقتناع بأن المادخل السقيقاي لبارامج نشأة التعليل العالي والعناية به،  ومن الثابت أن

لاى الويااء اني القاادر عالعنصار اإلنساالاذي ياوير بنوعياه العاال والعاالي، و التنمية الشاملة هاو التعلايل

تطلباتب    . هذه التنمية م 

ااةيااي نطاااق السياسااة ال دالتعلاايل العااالي يعاا أن   ،( هااـ1420 )كمااال ويااذكر  ماان  ،الشاااملة تربوي 

، وتسقيااق طموساتااه يااي الساضاار والمسااتقبل معاااً  ،ن المجتمااةالتااي تسااهل يااي تكااو   ساسااي ةاألدوات األ

ايها يي التقدل واألمن االجتمااعي ياي مختلاف ة يي مسيرتها نسو أهدلألم   ةوضمان طرق النمو السليم

ااة،و االقتصااادي ة،الميااادين  ااة،و االجتماعي   البشااري ةيهااو الساابيل إلااى إعااداد القااوى ، السياسااي ةو الفكري 

عاد البااسثين وهاو الاذي ي  ، الماادي للمجتماة وتساهر علاى تنفياذهالمتخصصة التي تخطط لتسقاق النماو 

وامل التاي يستمال أن تاؤثر ويرصدون الع ،المستقبل ويسددون اتجاهاتههدون لتسديد مالمح تالذين يج

الخالقة المبدعة التي تعطاي الثقاياة  الفكري ةمثلما هو القادر على إبراز الطاقات والمواهب ، يي رسمه

 .ةأبعادها وتدية بها نسو العبقري  

العاالي ياي الوقات وقاد سااهمت عادد مان التايارات التربوياة، ياي تشاكيل بنياة التعلايل الجاامعي 

ياة الجامعاات ياي عاالل الياول تكتساب أهم   أن  ( 1111 ) الموجاود عبادالسالي، وياي هاذا الصادد يؤكاد 

وقد أصبست المعرية هي مصدر ، لدورها القوي يي تطوير المعرية ونشرها وتوميفها نمراً  ،خاصة

اةالموارد  وغدت المعلومة أهل من، بة المواد الخال لعمليات اإلنتاجوهي بمثا ،القوة وأضاسى ، الطبيعي 

وعلاى المعرياة والتقاناة بعاد أن كاان علاى المعلوماات،  معتماداً  االقتصاد ياي الادول المتقدماة اقتصااداً 

وأدى ذلك إلى زياادة الطلاب االجتمااعي علاى التعلايل العاالي ، داً على رأس المال والقوى العاملةمعتم

يطلق على العصر الساالي، عصار المعلوماتياة معدالت المشاركة وااللتساق، ومن هنا أصبح  وزادت

 .واقتصاد المعرية
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 أهداف التعليم العالي اجلامعي -2

قد نصت و. الي يي المملكة العربية السعودية، وتتنوع مصادرها ومساورهاتتعدد أهداف التعليل الع

على األهداف (هـ1318وزارة التعليل العالي، )وثيقة سياسة التعليل يي المملكة العربية السعودية

 -:التالية

تنمية عقيدة الوالء هلل تعالى، ومتابعة السير يي تزويد الطالب بالثقاية اإلسالمي ة التي  (1)

ة اإلسالل لتكون إمكانياته العلمي ة والعملي ة نايعة  تشعره بمسؤوليته أمال هللا عن أم 

 .مستمرة

ألداء واجابهل ياي خدماة بالدهال  عاليااً  تاأهيالً  اً ويكري   اً إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمي   (2)

تهل يي ضوء العقيدة السليموالن  .ة ومبادئ اإلسالل السديدةهوض بأم 

 .المختلفة علمي ةإتاسة الفرصة أمال الناباين للدراسات العليا يي التخصصات ال (3)

القيال بادور إيجاابي ياي ميادان البساث العلماي الاذي يساهل ياي التقادل العاالمي ياي اآلداب  (4)

تطل بااااتوإيجااااد السلاااول الساااليمة المالئماااة ل، لمخترعااااتوالعلاااول وا رة الس م  يااااة المتطاااو 

 .واتجاهاتها التقني ة

 اإلسااالمي ة،ع العلااول لخدمااة الفكاارة بمااا يطااو   ،النهااوض بسركااة التااأليف واإلنتاااج العلمااي (5)

على مبادئها األصيلة التي تقاود  اإلنساني ةن البالد من دورها القيادي لبناء السضارة ويمك  

 .ةة واإللسادي  وتجنبها االنسرايات المادي   ،إلى البر والرشاد البشري ة

اةوتنمياة ثاروة اللااة ، ترجمة العلول وينون المعرية النايعة إلى لاة القارآن الكاريل (6)  العربي 

ويجعل المعرياة ياي متنااول أكبار عادد مان ، ييما يسد ساجة التعريب( المصطلسات)من 

 .المواطنين

ااالقيااال بالخاادمات ال (7) اا)ة والدراسااات تدريبي  التااي تنقاال إلااى الخااريجين يااي مجااال ( ةالتجديدي 

 . لعوا عليه مما جد بعد تخرجهلالعمل ما ينباي أن يط  

إن أهداف التعليل العالي الجامعي يي المملكة العربية الساعودية، تنطلاق مان القايل الثابتاة التاي 

هو األساس الذي تنمل به القوانين، وتقاول  قال عليها نمال السكل يي السعودية وهو اإلسالل، سيث يعد

كما تنطلق من طبيعة العالقاة القائماة باين القياادة والشاعب والتاي . عليه العالقات، وتنطلق منه الرؤى

تؤمن للمواطن سقه يي التعليل، وسقه يي السصول على المعرية بشتى الطرائاق والوساائل ماة وجاود 

ل العالي تنبة من طبيعاة الساراك الثقاايي والفكاري الساائد ياي كما أن أهداف التعلي. الدعل السكومي له
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العالل، وضارورة تقديماه ياي أرقاى صاوره للطالاب، وتيسايره لاه؛ باياة تاأمين المتخصصاين ياي هاذا 

 .المجال مستقبالً 

 حتديات التعليم اجلامعي يف اململكة العربية السعودية  -3

جماة ياي اساتيعاب الاراغبين ياي وتساديات  متعاددة، مؤسسات التعلايل العاالي  صاعوباتتواجه 

البنااى  وإنشاااءات ،ومااة التزايااد المسااتمر يااي كلفااة التعلاايل الجااامعي ،الجااامعي علاايلااللتساااق بساالك الت

إن هاذا الضااط االجتمااعي الشاديد علاى مؤسساات التعلايل . اإلشاكاليةه ذها ستتضااعف ستمااً  ،التستية

تاردي المساتوى الجاامعي، وإلاى تخاريج أعاداد  إلى بأخرى، تؤدي أوومساولة تلبيته بصورة  ،العالي

أن مناااهج  إلااىإضاااية . تزيااد عاان االستياااج الفعلااي للمجتمااة ونجاسااه يااي مجااال التنميااة والتطااوير

 (1111البدر، ).نمر إعادة إلىالسالي صارت بساجة ماسة  بوضعهاالجامعات 

ااار  ولوجيااة، يضااالً عاان إلااى أنااه مااة زخاال المتاياارات العلميااة والتكن( 2006)وقااد أشااار عم 

مة تديقها ومفاجآتها التي يتعذر توقعها، أصبست مجاهيال المساتقبل ...التايرات السياسية واالقتصادية

كل الاموض الذي قاد يكتناف مساتقبل التعلايل . أكثر من معلومة، ستى قيل أننا نعيش يي عالل الاليقين

سساين، وضارورة إساداث تاييارات ياي الجامعي، يوجب علينا كتربويين األخذ بمنهجياة التطاوير والت

بل هاو ، يسسب تربوي ةالتعليل ليس خدمة تقدمها المؤسسات البنية األنممة الجامعية، انطالقاً من كون 

اة،وال االجتماعي ة،وومائفها  ،عدها التنمويلها ب   اجتماعي ة تفاعليةماهرة  ال االقتصاادي ة، والتاي و ثقايي 

 . ه يي نسق تكاملي مطردوإنما تسير مع ،تنفصل عن المجتمة

اة الساعودي ة  يواجاه الكثيار مان  –شاأنه شاأن كثيار مان دول العاالل  –والتعليل يي المملكة العربي 

ااة المرسااومة وستااى تصاال المملكااة تسقيااق . التسااديات التااي تسااول دون تسقيااق أهااداف الخطااط التربوي 

يجاب عليهاا مواجهاة التساديات بأسالوب التخطايط ، طموساتها والتطلعات المرجاوة مان التعلايل العاالي

الة لتذليل العقبات ياي ضاوء رؤياة واضاسة استشارا از العلمي، وتويير آلي ات يع  يي ة تعاالج الواقاة وترك 

 .على المستقبل

 سواء ،المملكة يي الكثيرين بال تشال التي الموضوعات العالي، من التعليل جودة ويعد موضوع

 تضامن التعلايل جاودة يضمان ،من المفكرين التعليل بأمر المهتمين أو ،التعليمية المسؤولية يتولون ممن

 تبذلها التي السثيثة الجهود أسهمت وقد .التنمية عملية يي ليةبفعا تسهل أن يمكن تعليمية مخرجات تسقيق

 ياي متقدماة مراكاز وتسقياق التعليل، بنوعية االرتقاء يي العالي التعليل ومؤسسات العالي، التعليل وزارة

 كياو تاايمز) لتصانيف ويًقاا ساعود الملاك جامعاةثال، سققت الم سبيل يعلى، العالمية التصنيفات من عدد
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 وجااءت  .العربياة الجامعاات باين مان واألولاى، عالمًيااالسابعة واألربعين بعاد الماائتين  المرتبة ،(أس

 عربًياا، والثانياة عالمًياا، السادسة والستين بعاد الماائتين المرتبة يي والمعادن للبترول يهد الملك جامعة

 /ـها 1431)  عاال ياي شاناهاي تصانيف ياي المنفارد العرباي السضاور سعود الملك جامعة سجلت كما

خطاة التنمياة ) .األكاديمياة األوسااط ياي انتشااًرا واألكثر  واألصعب األدق التصنيف هذا ويعد( 2001

 (.هـ1431، التاسعة

 مساتويات مان بالمملكاة العاالي التعلايل مؤسساات بعاض سققتاه وما ،النتائج تلك من الرغل وعلى

 تلاك قائماة خاارج تازال ال أخارى تعليمياة مؤسساات ياإن للجامعاات، العالمياة التصانيفات ياي ممتاازة

 جمياة ياي وجودتاه العالي التعليل بنوعية االرتقاء نسو الجهود مواصلة يتطلب مما العالمية، التصنيفات

 .بالمملكة مؤسساته

وجود مجموعة من القضاايا تشاير إلاى ماا  ،ة لتجديد نمل التعليل العاليإن من المبررات الرئيس

تطلباتقصور يي مواجهة الي من يجوات، وما يعتريه من يي نمال التعليل العال األمر الذي  علمي ة؛ال م 

تعاد و. وطرائقه وتقنياته ،ة يي بنية النمال ومستواهيستدعي اعتماد مجموعة من اإلصالسات التجديدي  

اةو اقتصاادي ةو اجتماعي ةهذه القضايا هي مواهر ناتجة عن تايرات   الباد لهاا أن تانعكس ،مساددة ثقايي 

ا باعتبااره نمامااً  ،بشكل أو بآخر على قطاع التعليل العالي وأساد  ،مان النماال االجتمااعي الكلاي اً يرعي 

يمؤسسات التعليل العالي تمثل مراكز الفكر التي البد وأن تسعى باساتمرار إلاى  .هامةخاليا المجتمة ال

ناساب وبماا يتر التكنولاوجي، تطاو  وال ،بما يتواءل مة التقدل العلماي ،إسداث عمليات التجديد والتسديث

عرض أهل التسديات التي تواجه التعليل  ، وتأسيساً على ما تقدل، يمكنمة طبيعتها ومروف مجتمعاتها

 : العالي على النسو اآلتي

  لتكنولوجيوالتطور ااالنفجار المعرفي  (1

وياارة المعلومااات : ويقصااد بااه. مة هااذا العصاار، وعالمتااه الفارقااةهااو ساا االنفجااار المعريااي

معرياة مما جعل مؤشرات تجدد ال، عية المعلوماتوإتاستها لالستعمال عبر أو ،وتراكمها بشكل سرية

، صااراً أساساايا ً يااي بناااء المجتمعاااتأصاابست التقنيااة اليااول عن وقااد. البشاارية تتضاااعف بنسااب عاليااة

اً للمسايمة على األمن الوطني ، وتكوين التنمية المستدامة لألمة والمكانة الدولي ة بل وسالساً استراتيجي 

أن  ،(هاـ1411)دراساات كماا ياذكر الرشايد ولعل مان السقاائق التاي توصالت إليهاا عادد مان ال. للدول

ر التقني على معدل النمو االقتصاد يمثل نسابة كبارى تتاراوح  ،والناتج الفردي للسكان يمردود التطو 

مااا أنجزتااه انجلتاارا بساابب ولعاال .  يااي الواليااات المتساادة األمريكيااة% 10و ،يااي اليابااان% 50بااين 

لت ، اخير دليل على أهمي ة التقنية والتكنولوجي ،تقدمها التكنولوجي يي بدايات الثورة الصناعي ة يقد تسو 
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اً، انجلترا خالل مدة زمن ااً، متخلفاة سضااري  اً، خاملاة تاريخي  منسرياة ي ة قصيرة من دولاة صاايرة نسابي 

اً  ااً، ومنعزلاة عالعقائدي  ااً، ، معزولة جارايي  بفضال سابقها التكنولاوجي لبقياة ، إلاى أكبار إمبراطورياةمي 

، ساناايورة، كورياا، هونج كاونج،الياباان)وعلاى صاعيد دول شارق آسايا . دول العالل ياي ذلاك الوقات

ل ضعفي  ما هاو 1160يقد زاد نمو هذه الدول منذ عال ، (وتايالند ،اندونيسيا ،ماليزيا ،الصين ،تايوان

وخمساة ، وثالثاة أضاعاف ماا هاو علياه ياي أمريكاا الالتينياة وجناوب آسايا، عليه يي باقي شارق آسايا

وكما ياقات كثياراً االقتصاادي ات الصاناعي ة والبلادان ، أضعاف ما هو عليه يي أيريقيا جنوب الصسراء

 . الشرق األوسط وشمال أيريقياالاني ة بالبترول يي 

المسوري  لدورها بارز، باهتمال المملكة يي واالبتكار والتقنية العلول تطوير يسمىو

 تعزيز االهتمال يي هذا ويتركز .والبيئية واالجتماعية االقتصادية التنمية أهداف تسقيق يي والمتصاعد

 أنشطتها، بين بمستوى التنسيق رتقاءواال وتوسيعها، التقنية ومراكز العلمي البسث مؤسسات قدرات

 التعليمية الخدمات تسسين ، ييومنجزاتها المعاصرة العلمية الثورة معطيات من االستفادة لتعزيز وذلك

  .واالجتماعية والصسية

لدى  وتطويرها ،المتقدمة االستراتيجية التقنيات توطين للدولة التاسعة التنمية خطة وتستهدف

 من أجل ؛المملكة يي واالبتكار والتقنية العلول منمومة وعناصر ،والخدمية اإلنتاجية القطاعات جمية

 بتطوير أيًضا اهتماًما الخطة تولي كما . التنايسية قدراتها وتعزيز ،القطاعات لتلك اإلنتاجية الكفاءة رية

 التي األنممة تطويرإلى  إضاية جديدة، مراكز وبإنشاء، بقدراتها واالرتقاء ،القائمة البسوث مراكز

وزارة االقتصاد ).هياكلها المؤسسية تطوير عن يضال واالبتكار، والتقنية العلول منمومة أداء تسكل

 .(هـ 1431، والتخطيط

ل العلمي والتكنولوجي يؤثر على التربية النمامي ة بوجه عاال وعلاى التعلايل  ،وبالتالي يإن  التقد 

ل األماار الااذي يفاارض ته ؛العااالي بوجااه خاااص المجتمعااات وتواجااه . يئااة األجيااال السااتقبال هااذا التقااد 

اةكيفية اختيار التكنول اً سولالعربي ة اإلسالمي ة تسدي وال تتعاارض ماة ، وجياا التاي تخادل هويتهاا الثقايي 

التي تستمد جذورها من مصادر التشرية اإلسالمي السنيف والقيل العربي ة األصيلة، ويمكن تقديل ها قيم

ا ،ألجيال يي المناهج المدرسيةلالسديثة التكنولوجيا  ة باساتخدال التقنياات التاي مة المسايمة علاى الهوي 

  . يية للمجتمةمة المسايمة على الهوي ة اإلسالمية والثقا تناسب أوضاعنا

  والمعلوماتاالتصاالت تطور وسائل  (2

ر تقناي   كان للتطورات الكبيرة التي يعيشها العالل نتيجاًة لالنفجاار التقناي الهائال، ياي  سادوث تطاو 

ى إلااى تسااهيل التواصاال بااين األيااراد علااى اخاامجااال االتصاااالت والمعلومااات تالف مااواقعهل ، ممااا أد 

المتمثلة  المعلومات واالتصاالت الجديدةهائلة ً يي  ثورةً  يقد أسدثت تلك التطورات، وتباعدهل جاراييا ً 
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اااة، وا: باساااتخدال  ، ومواقاااة الشااابكات االجتماعياااة النترناااتالبرياااد اإللكتروناااي، والهواتاااف الخلوي 

خيل (. والفايس باوك –التويتر )المختلفة العدياد مان النااس يتباادلون المعرياة  أن( 2000)ويوضاح الاد 

 ،دخلت األقمار الصناعي ة التي ربطات أجازاء العاالل، ودون أن يتطلب ذلك اجتماعهل يي المكان نفسه

هاااذا يطلاااق ول ؛ل أثنااااء وقوعهاااا خطاااوة بخطاااوةوأصااابح باإلمكاااان أن يشااااهد الفااارد أساااداث العاااال

اة"االختصاصيون على عالل الياول   ,Oliver, Conole )أوليفار وكوناولويؤكاد . "القرياة االلكتروني 

ى االستخدال المتزايد للمعلومات وتكنولوجيذلك  بأنه ( 2003 إلى المنايسة العالمي ة  ،االتصاالت اقد أد 

ى إلى تزايد الساجة نسو إنشاء جامعات ، يي التعليل العالي رةوأد  ولعال . تتبنى هذه التكنولوجيا المتطو 

ى إلااى جعاال بعااض المفكاارين  ،ثااورة هائلااة يااي وسااائل االتصااال ونقاال المعلوماااتمااا ساادث ماان  أد 

ماة هاا، ة اإلنساان علاى التكي اف معيتسااءل عان قادر( Alfen Toffler)االجتماعيين مثال ألفان تاويلر

 (.هـ1421، مسمد)السرعة يي تداعي األسداث وتداخلها 

إن خطط التنمية يي المملكة العربية السعودية، قد عملت على مواجهة تسديات الثاورة التقنياة ياي 

مجال المعلومات ووسائل االتصال، ووجهت العمال الجاامعي نساو بنااء مجتمعاات المعرياة، مماا ناتج 

ايتتاااح مركااز المجتمااة المعريااي يااي جامعااة الملااك سااعود، كنااواة للتعلاايل المعتمااد علااى المعريااة،  عنااه

والموجه نساو إنتااج ونشار المعرياة واكتساابها وتوميفهاا، كماا بادأت عادد مان الجامعاات ياي تسساين 

ياي  االستفادة من تقنيات العصر، وتأسيس بيئات تقنية ساضانة لإلباداع واالبتكاار، ومشاجعة للبااسثين

 .االتصال بالمؤتمرات الدولية، والندوات العالمية، ومشاركة المتخصصين يي جمية أقطار العالل
 

  للسكان والمساكن التوزيع الجغرافي طبيعة( 3

تعيشاااها المملكاااة العربياااة موضاااوعات الزياااادة الساااكانية، والتوزيعاااات الجارايياااة التاااي  دتعااا

كاان اليتتااح العدياد مان الجامعاات ياي عادد مان المادن وقاد . السعودية، إسدى تساديات التعلايل العاالي

، وتعاادد الكبياارة للمملكااةإال أن المساااسة  بااالغ يااي مواجهااة مثاال هااذه التسااديات،والمسايمااات أثااره ال

التباعاد لابعض تساعد يي سل مشاكالت  ،، يجعلنا نفكر دائماً يي إيجاد بدائل تعليميةتباعدهاالمناطق و

ياً آخاار للتعلاايل كمااا أن . المسايمااات والمناااطق زيااادة معاادالت الهجاارة إلااى الماادن الرئيسااة تشااكل تسااد 

ألن  هاذا  ؛أن  تضااعف عادد الساكان ياؤثر علاى النماال التعليماي( هاـ1422)لذا بين الصاويي . العالي

وإعداد أكبر عدد من المعل مين للعمال ، الستيعاب أكبر عدد من الطلبة مؤسساتبناء  يعني الساجة إلى

ستاى  ،(30)الصعب زيادة كثاية الصف الدراساي عان  يكون منيي الوقت الذي  ،اتتلك المؤسسيي 

ينطباق و. عةطالاب ياي الساا( 30)يالمعل ل ال يستطية التعامل ماة أكثار مان ، ال تتأثر عملي ة التسصيل

 .هذا األمر على التعليل العالي وضعف طاقته االستيعابية يي ضوء الزيادة المضطردة لعدد الطالب  
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التسديات لمنمومة أن  النمو السكاني يسمل الكثير من ( 2004)ر مجلس التعاون الخليجي اأشو

ها ما يتعين توييره من الموارد واإلمكاني ات المالي ةالتعليل العالي لمقابلة الطلب المتزايد على  ،، من أهم 

اة، التعليل ات خرجاتهاا واستياجالتعزياز المواءماة باين م ؛وكذلك الساجة إلاى تطاوير المؤسساة التعليمي 

 .سوق العمل من الموارد البشرية

 مضطردة في طالب التعليم العالي الزيادة ال( 4

يات على  ،المملكة العربي ة السعودي ةتؤكد خطط التنمية يي  أن  مؤسسات التعليل العالي تواجه تسد 

ة ردة يي أعداد خريجي الثانوية العام  يستوجب إيجاد السلول المناسبة مما ، كبيرة لمواكبة الزيادة المط 

يعابي ة لمؤسسات من خالل السياسات واإلجراءات الالزمة لزيادة الطاقة االست ،لمعالجة هذه القضية

 الطالب أعدادأن ( هـ1435-1431)سيث أشارت تقارير خطة التنمية التاسعة . التعليل العالي

طالب وطالبة، يي عال  ألف  215.6 نسو منقد تطورت  العالي التعليل مؤسسات يي المقبولين

 نمو معدلب) 2008 /هـ 1428)وطالبة يي عال  طالب ألف 280.5 نسو إلى، (2004  /ـه 1424)

 إجمالي من%( 68.2)، وتشكل نسبة المقبولين يي التعليل الجامعي منهل  )6.8 ) قدره متوسط سنوي

 (.هـ1431، لتنمية التاسعةخطة ا%(. )51.2)، نسبة المنتممين منهل العامة الثانوية خريجي

وقد كان لهذه الزيادة يي أعداد الطالب، أثرها اإليجابي يي زيادة السركة العلمية ياي المملكاة  

العربيااة السااعودية، وزيااادة أعااداد المتخاارجين والمااؤهلين ماان سملااة الشااهادات الجامعيااة، ممااا سقااق 

كماا أناه . العمل من جهاة أخارى االكتفاء الذاتي يي بعض التخصصات من جهة، وتلبية مطالب سوق

يي ضوء تلك األعداد الكبيارة مان المتقادمين للتعلايل الجاامعي تبارز الساجاة إلاى إيجااد ناوع آخار مان 

التعليل التقني الذي يلباي رغباات المساتفيدين، ويراعاي مارويهل وطبيعاة سيااتهل، ويراعاي قادرة هاذه 

 .وجودة عالية المؤسسة التعليمية على تقديل خدمات تعليمية ذات نوعية
 

 الجامعيالكلفة المتزايدة لنظم التعليم العالي ( 5

الفاقاد )الترباوي  الهادرتعد كلفة التعلايل ياي المملكاة مرتفعاة بكال المعاايير، ورغال ذلاك ياؤثر 

دراسااة تسليليااة  وأمهاارت. ليااة النمااال التعليمااي وكفاءتااه الداخليااةعايااي ي واضااساً  تااأثيراً ( التربااوي

انخفاض معدل الكفاءة الداخلياة الكمياة للنماال التعليماي الساعودي ، للتعليل العال ؤشرات النمو الكميلم

 .ب الرسوب والتسربمرار يي ارتفاع نستبسبب االس

تناساب وسجال الادور جااء لي، ع التعليل العالي من ميزانياات كبيارةالدولة على قطا هتنفقإن ما 

وياي هاذا الساياق يشاير الشااعر . وسضاارتها الرقاي باألماةالذي يقاول باه التعلايل العاالي ياي عملياات 

اة المتعاقباة قاد دة المضطردة يي الطلب على التعليلأنه نتيجة للزيا( هـ1424) ، ولكون الخطط التنموي 
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ياة إتاساة يارص الاتعل ل لكاي اة الماواطنين ياي جمياة منااطق المملكاة يقاد ات بعات المؤسساات ، أكدت أهم 

 .سجل اإلنفاق الجاري على التعليلا زاد من مم   ؛التعليمي ة سياسة التوسة الكم ي

، سياث أشاارت خطاة ليؤكاد ذلاك سجل ما تنفقاه الدولاة مان اعتماادات مالياة للتعلايل العااليإن 

 وزارة)العالي  التعليل لقطاع المخصصة المالية إلى أن المتطلبات(  هـ1435 -1431)التنمية التاسعة 

لاذا ياإن الساجاة  .لاير بلياون ( 200,2 ) التاساعة تبلاغ ياةالتنم خطاة خاالل( العاالي، والجامعاات التعليل

، والاذي قاد يكاون يياه الاتعلل تسقيق اقتصااديات التعلايل العاالي تزداد إلى إيجاد نمط تعليمي يساعد يي

عن بعد ذا بعد إيجابي، نمراً لكونه يسقق إيرادات جيدة للجامعة، ولما يسققه من جهاة أخارى لخفاض 

 . لجامعي من إيرادات الدولة ومصروياتها اإلنفاق على التعليل ا

 سوق العملعجز التعليم العالي عن تحقيق مطالب ( 6

انفصال ناتج التعليل الرسمي عن مطالب تشكو من  العربي ةمعمل نمل التربية أن ( 2000)يرى الفار 

مشاارية التنمياة وغيااب التنسايق باين التخطايط للتعلايل والقاوى العاملاة وباين ماا تتطلباه ، سوق العمل

اا، وأهاادايها ااةة والباإلضاااية إلااى عاادل التااوازن بااين التخصصااات النمري  وياارى الباسااث أن هااذه . عملي 

المشكلة موجودة يي المملكة العربية الساعودية، ويتمثال ذلاك ياي ارتفااع نسابة البطالاة مقارناة بأعاداد 

ئية لمصالسة اإلسصااءات العاماة سياث تشاير التقاارير اإلسصاا. العمالة األجنبية الموجودة يي المملكة

، كما أن نسبة العمالة األجنبية يي الوطن مقارناة بعادد %(10.5) ، أن معدالت البطالة تبلغ(2001)

مصاالسة )ماان مجمااوع سااكان المملكااة العربيااة السااعودية%( 30)السااكان السااعوديين يبلااغ مااا يقااارب 

 .(2011اإلسصاءات العامة، 

بعاض المهان الفنياة واليدوياة،  يايارات العمال، المطلوباة إن عدل إلمال السعودي ين ببعض مها

أن إلاى  ولعال ذلاك يعاود. سد أبرز مساببات البطالاة ياي المملكاةال ، يمثل أ...ومهن اإلدارة والتسويق

 .ةالتطبيقي   علمي ةاهتمامها بالجوانب اليفوق ة بالجوانب النمري   التعليمي ةاهتمال المؤسسات 
 

  عليمقصور المناهج وطرق الت( 7

ال تزال كثير من منااهج الجامعاات ومقرراتهاا تعااني مان ضاعف ياي مستواهاا، ونمطياة ياي 

ولاال يومااف . تعليمهااا، سيااث إنهااا تعتمااد علااى المساضاارة، وأساااليب السفاام واالسااتمهار لالختبااارات

؛ باياة التعليل الجامعي إال القلة من المناقشات والسوارات الطالبية، ودمج التقنياة ياي التعلايل الجاامعي

جعاال الطالااب مسااور العمليااة التعليميااة التعلميااة، يهااو الباسااث، والمنقااب عاان المعريااة، وبيااده مفتاااح 

( 172، 2000)ويشاير الفااو . المعرية، ويبقى دور المعلل هو المرشد والموجه والمقول لعمل الطالب

المصادر  معل الواعتبار ال ،متعتمد على أساليب التلقين والسفتبعة ة طرق التعليل الم  ازالت غالبي  أنه م" 
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مة ماهرة االنفجار المعريي وتضخل  اً جوهري   وهذا يتناقض تناقضاً ، لى المعريةاألساسي للسصول ع

 ".التعليمي ةالمادة 

لذا، على التعليل العالي البسث عن سلول لمواجهة تساديات العصار القاادل، ولمواجهاة أخطاار 

يعتماد علاى التناوع ياي تقاديل الماادة العلمياة، ويفعال دور ذلك المستقبل، وذلاك بتأسايس نماال تعليماي 

وأن تساااول الجامعااات البسااث عاان أنممااة . الطالااب ييااه، ويجعاال دوره أساسااياً يااي البسااث والتجريااب

تعليمية رديفة للتعليل النمامي، كي تستطية تسقيق الطلب المتزايد على التعليل،السيما يي ضوء نقص 

 .كانات الجامعية والطاقات االستيعابيةالكوادر التدريسية، ونقص اإلم

 م عن بعد يف دعم التعليم اجلامعي دور التعل: ثانيًا

، وإنما كان نتيجة لقدرته على مواجهة ن بعد يي أسضان الجامعات من يراغل علل ينشأ التعل

اجهها ، وقد سبق السديث عن التسديات التي يوتي تواجه التعليل الجامعي العاليالتسديات العديدة ال

. لخطط المرسومة له، وتسقيق أهدايه ويق اعوبات التي أثقلته عن أداء مهامه، والصالتعليل الجامعي

ايها، استخدمته الجامعات باية تسقيق أهد لذيل عن بعد هو أسد األنممة التعليمية الفاعلة الذا كان التعل

 .اد األكاديمي، وتسقيق أعلى مؤشرات الجودة واالعتموالوصول إلى منجزات تعليمية

أن هناك العديد من األدوار التي يقول ( هـ1431،كنسارة وعطار؛ 2007،عامر)األدب التربوي بين و

 :، والتي من أهمهامجال دعل وتعزيز التعليل الجامعيبها التعلل عن بعد يي 

 التعليل ونقل المساضرات -أ

سيث يمكن نقل ، والمؤتمرات ،واالنترنت ،سيث يتل ذلك عن طريق األقمار الصناعية

 .أخرى داخل أو خارج البلد الواسد المساضرات الجامعية من جامعة إلى

 تعميل التعليل الجامعي -ب

، وذلك باستاالل الوسائل المستخدمة يي لل عن بعد تعميل التعليل الجامعييمكن عن طريق التع

السم لاللتساق بالجامعات  هذا النمال ألعداد كبيرة من الراغبين يي التعليل الجامعي والذين لل يسالفهل

 .، أو مكانيةأو زمنية ،النمامية ألسباب مادية
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  التقليل من التكلفة المادية -ج

لتي تصرف على ، يمكن تويير النفقات ابعد ونقله باستخدال وسائط متعددةل عن من خالل التعل

المختلفة وغيرها من ، والتي تتمثل يي إقامة المباني والمعامل والتجهيزات الجامعات التقليدية

 .لضرورية لنجاح العملية التعليميةاإلمكانات الالزمة وا

 البسث العلمي -د

مكن نمراً للتكلفة العالية التي يتطلبها البسث العلمي يي الجامعات، يإن نتائج هذه البسوث ي

بسوث ، سيث تقول هذه بنقل نتائج العدالتعلل عن ب أنممة، عن طريق تعميمها على الجامعات األخرى

وإجراء البسوث بين  ،إيجاد نوع من التعاون المشترك ها، كما يمكن عن طريقعبر وسائلها المعتادة

 . كرار يي البسوث والتجارب العلميةالجامعات األخرى وعدل الت

 المهني وتطوير الكفاءات المهنيةالتدريب  -ه

اً لرغباتهل لمين طبقلل يعد بإمكان الجامعات التقليدية استيعاب األعداد الكبيرة من المتع

عات بهدف ، كما أنها غير قادرة على تطوير األيراد الذين ال يستطيعون االلتساق بالجامواهتماماتهل

ل عن بعد من األنممة الناجسة يي تقديل الفرص التعليمية أنممة التعلوتعد . تطوير كفاءاتهل المهنية

 . ي مختلف المجاالتودورات تخصصية يللمتعلمين لتطوير كفاءاتهل عبر برامج 

 دراسية وأنممة التدريس بالجامعاتتوسيد المناهج ال -و

اهج الدراسية بالجامعات ييمكن عن طريق البث التلفزيوني عبر األقمار الصناعية توسيد المن

، سيث يتل اعتماد بعض المقررات الدراسية يي جامعة ما وتعميمها على باقي الجامعات، كما المختلفة

 .، واألقمار االصطناعية وشبكة االنترنتنمال تدريس موسد عن طريق البث التلفزيونييمكن إتباع 

 العلمي وتبادل الخبرات التعليميةالتعاون  -ز

وتبادل الخبرات  ،من أكثر المجاالت التي يمكن أن يسهل ييها التعلل عن بعد التعاون العلمي

ت ي البعد الجارايي، وتسهيل تبادل الخبراالتعليمية، يبواسطة األقمار الصناعية واالنترنت يمكن تخط

 . العلمية بين الجامعات المختلفة

ره سقاً ، يساهل يي تسقيق ديمقراطية التعليل باعتبابعد يمثل نمطاً تعليمياً جديداً  التعلل عن إن

مجتمة وآماله ، كما أنه يربط الجامعة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالأساسياً من سقوق اإلنسان
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، ويق السصيلة المعريية، دة أمة المستقبل، ويسقق أليراده النماء والتطور العلمي الالزل لقياطلعاتهوت

 .والمهارات النوعية، واالتجاهات العقدية األصيلة

 :بالمجتمة من عدة جوانب من أهمها أن التعلل عن بعد يربط الجامعة( 2007)أشار ربية و

  المختلفة المجتمة وقطاعاتهتويير برامج وتخصصات تخدل استياجات. 

 اط على الجامعات والمعاهد العلياتقليل الض. 

 األجنبية،  يتح مجاالت التعليل أمال الطالب الراغبين يي ذلك ، بدالً من التساقهل بالجامعات

 .وإهدار موارد الدولة

 .واقع التعلم عن بعد يف جامعات اململكة العربية السعودية:  ثالثًا

، شرع كثير يل بالمراسلة، وبعد أن أنشأت الجامعات البريطانية نمال التعلمنذ سنوات عديدة

وقد . الجامعات التي تقدل هذه البرامجبالتواصل مة عن شهادات عليا، الطالب الذين يبسثون من 

لكتب والمواد التعليمية اكانت طريقة التواصل بين المعلل والطالب تتل من خالل إرسال الجامعة 

الخدمات التعليمية التي مقابل رسول معينة تتقاضها الجامعات نمير  ،ل البريدللطالب من خال

 .تقدمها

ونتيجة لإلقبال المتزايد من الطالب على االلتساق بالجامعات الخارجية ، ونمراً لقلة عدد 

، وزيادة الطلب على التعليل يي الجامعات الداخلية ، لجأت بعض يي تلك الفترة الجامعات السعودية

ل للطالب مجموعة من التخصصات الن مرية الجامعات إلى تطبيق نمال االنتساب، بسيث ي قد 

، امعة يقط يي نهاية العال الدراسي، ويتل التواصل بين الطالب والجكاللاات واإلدارة واالقتصاد

هذا قد تبنت من الجامعات  عدد وجدوقد . درجة( 100) الب االختبار النهائي منوذلك لسضور الط

 .وجامعة الملك ييصل، وجامعة اإلمال مسمد بن سعود ،جامعة الملك عبدالعزيز: ، منهالتوجها

وزارة )أكدت ندوة الرؤية المستقبلية لالقتصاد السعودي لتطوير التعليل العالي وقد 

ل عن ب عد والذي تبنته جامعة مال االنتساب هو أسد أشكال التعلأن ن، (2002االقتصاد والتخطيط،

، استدعى األمر االتجاه إلى تطويره وتسديثه، نذ ثالثين عاماً ، وقدمته بنجاحبد العزيز مالملك ع

يعطي يرصة أكبر للراغبين يي التعليل، عالوة على تسسين مستويات التدريس والتعليل  بسيث

عن ب عد كما جاء من ضمن توصيات الندوة االستفادة من تقنيات التعلل . لالرتقاء به نوعياً الالزمين 
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، عالوة على تسسين طي يرصة أكبر للراغبين يي التعلل، مما يعوتبني الجامعات المفتوسة

 .مستويات التدريس والتعليل

لعالي بالمملكة العربية قال الباسث بدراسة واقة التعلل عن بعد يي مؤسسات التعليل ا وقد 

تعليل االلكتروني والتعلل بها عمادة لل، سيث قال بالتواصل المباشر مة الجامعات التي تتوير السعودية

قال بالبسث يي ، كما ج التعلل عن بعد يي هذه الجامعات، والتعرف على مدى وجود برامعن بعد

ووجد الباسث أن السير يي اتجاه تعزيز ثقاية التعلل عن بعد ، قة االلكترونية الخاصة بكل جامعةمواال

 يي االستفادة من التقنيات التربوية المتعددة، ومن ، متمثالً كبيرةيي بعض الجامعات قد خطا خطوات 

خدمات االنترنت يي تسسين طرق االتصال والتواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس والمقرر 

كما  يقول الباسث بعرض لواقة التعلل عن بعد يي بعض الجامعات بشكل مفصل ييما يأتيو .الدراسي

 :يلي

 جامعة أم القرى  -1

على تطوير يعتمد هـ، وهو 1423منذ العال  جامعة أل القرىالتعلل عن بعد يي  نمال بدأ

ل االتصال ريوس، من خالل اإليادة من وسائويي الدراسة الجامعية بمرسلة البكال االنتسابمفهول 

تطوير من  -من الجنسين بمختلف يئاتهل العمرية  -المجتمة  أيرادكبر عدد من أ، بهدف تمكين السديثة

 .تواجههل يي سبيل تسقيق ذلك أنعوائق يمكن  أي، مة مراعاة تذليل هل العلمية والمعرييةقدرات

  : بما يأتي النمالويتميز 

 العملية التعليمية  إنجاحلكترونية تساعد يي إاالنتساب الذي يستوي على خدمات  اإليادة من. 

 من كاية الخدمات الجامعية التي يفيد منها الطالب الجامعي المنتمل  اإليادة. 

 لى مقر الجامعة إلكترونيا ، دون الساجة للسضور إية التعامالت المتعلقة بالدراسة جم المإت

 .مكانيات المتاسةويق اإل ن يكون ذلك تدريجيا أعلى 

 واآللياتنامج بسسب المواعيد سضور اللقاءات التسضيرية التي تقدمها الكليات المقدمة للبر 

 .عنها اإلعالنالتي يتل 

  ة المعلوماتية كر الشبلكتروني عبالتواصل مة مشريي المواد من خالل النمال اإل آلياتتسهيل

 .(بريد المقرر  - منتدى طلبة االنتساب: )، ويتل ذلك عن طريق(االنترنت )

 الملتسقين بالبرنامجاندة للطلبة تويير قنوات اتصال وخدمات دعل ومس. 
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 األقل، بعد يصلين دراسيين على برنامج االنتمال إلىالتسويل من برنامج االنتساب  إمكانية ،

ديين مة ضرورة استيفاء للسعو(  4من  3.25) والسصول على معدل تراكمي ال يقل عن 

المقاعد وبسسب توير  ،إليهاالشروط الالزمة للقبول يي الجامعة والكلية المطلوب التسويل 

 .الشاغرة بها

 :إلى نمال التعلل عن بعدويهدف 

  شريسة  ألكبرمن خالل خدمة المجتمة وتويير التعليل الجامعي  وأهدايهاخدمة رسالة الجامعة

 .تقديل السلول العلمية لمشكالت المجتمة يي نطاق اختصاصها  إلىالمجتمة ، سعيا  أيرادمن 

 ممن لل تمكنهل مرويهل من االلتساق بالتعليل  -الفرصة ألكبر عدد من يئات المجتمة  إتاسة

 .لمواصلة تعليمهل وتطوير قدراتهل  -الجامعي المنتمل 

  المجتمة وزيادة الكفاءة والقدرة لديهل ، لمواكبة  أيرادرية المستوى التعليمي والمعريي لدى

 .متطلبات سوق العمل 

  معة لتزويد المجتمة بالمتخصصين يي العلول اوارد البشرية بالجللم األمثلاالستاالل

 .والمعارف المختلفة 

، ومنها تخصصات اللاة العربية يد من التخصصات للطالب والطالباتوتوير الجامعة العد

، وأصول الدين، واللاة االنجليزيةالعقيدة ، وتخصصات مها، وتخصصات الشريعة اإلسالميةوعلو

 (هـ2011جامعة أل القرى، .)التخصصات النمريةوغيرها من 

 جامعة امللك عبدالعزيز  -2

البكالوريوس ) تتيح الجامعة للطالب والطالبات يرصة االلتساق بالجامعة للسصول على درجة     

عن كل يصل دراسي  ،لاير سعودي (3000)ل عن بعد بتكاليف رمزية ومقدارهاتعلبنمال ال( يقط 

بسيث تقدل  ،اصل مة األستاذ عن طريق االنترنتويتاح للطالب التو ،بالسنة التسضيرية ابتداءً 

ويستطية الطالب  ،(الفصول االيتراضية)(Centra) نمال سنتراالمساضرات عن بعد بواسطة 

 .التواصل مة األستاذ عن بعد عن طريق المناقشة االلكترونية

 :نهاالعديد من التخصصات، م اتتيح الجامعة لطالبه

 :، وتشمل التخصصات اآلتيةكلية اآلداب والعلول اإلنسانية -1
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 .قسل اللاة العربية -أ   

 .قسل علل النفس -ب  

 .قسل االجتماع -ج  

 .قسل اللاة اإلنجليزية -د  

قسل إدارة  –،  قسل اإلدارة العامة -   :وتشمل التخصصات اآلتيةكلية االقتصاد واإلدارة  -2

 .األعمال

 :نمال التعلل عن بعد يي جامعة الملك عبدالعزيز على النسو اآلتيويقول 

الستكمال مواد السنة (خالل يصلين دراسيين) ين متتالينيدرس الطالب مستوي .1

 . التسضيرية

للطالب طيلة يترة  اً ويعتبر الجدول ثابت واإلضايةعمليات السذف  بإجراءيسمح  ال .2

 . دراسته بالسنة التسضيرية

الطالب بعد السنة التسضيرية ويق التخصصات السابق ذكرها، ويتل يتل تخصيص  .3

 (2011، ب /جامعة الملك عبدالعزيز).تسجيل المواد الدراسية آلياً من قبل العمادة

 جامعة الطائف  -3

يي  ممثلةً  ،الذي تطمح إليه الجامعة، ولتعلل عن بعدل  المرسلة األولى، نمال االنتساب المطور يعد

ي ينتسب إليها الدارس أو مجتمة وعمادة التطوير الجامعي والكليات األكاديمية التكلية خدمة ال

وآلياته بعد استيفاء كامل شروطه  ، والذي هو طور اإلعداد والدراسة لتفعيله مستقبالً الدارسة

يتيح االنتساب المطور للطالب والطالبات التسجيل يي الدورات و .وموايقات الجهات المختصة

أسبوعان يي بداية )  التعريفية للمقررات الدراسية لمدة ثالثة أسابية يي كل يصل دراسيالتعليمية 

الطالبة بالجامعة وبأستاذ / لتعريف الطالب ( الفصل الدراسي وأسبوع واسد قبل االختبار النهائي

 .بالقاعات الدراسية بالجامعة ويروعها  المقرر على وجه الخصوص وذلك

توسية دائرة الساصلين على الشهادة الجامعية عن طريق إتاسة مسارات تعلل  :من أهدايه الرئيسةو   

ممن لل تتوير لهل المروف أو  –غير تقليدية ألكبر شريسة من الدارسين والدارسات بالمجتمة 

 .وتسقيق استياجات التنمية وسوق العمل  –الفرص للقبول بشكل منتمل 
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اللاة ، والشريعة والدراسات اإلسالمية: لبرنامجالتي تويرها الجامعة يي ا التخصصاتوتتمثل 

 (2011جامعة الطائف،).إدارة اإلعمال، والعربية

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -4

للطالب التعلل  مما يتيح ،وذلك بدمج التقنية بالتعليل جديدةً  استراتيجيةً  رؤيةً  اإلمال جامعةأقرت 

يقة السامية صدرت الموا وبناًء على ذلك،. خالل اإلنترنت بطريقة يعالة وسهلة ومن أي مكان من

عن تقديل خدمات  ؤولةً التي تعتبر الجهة المسو ،"عن بعد اإللكتروني والتعلل ليعمادة التعل"بإنشاء 

 ،اإلسالمية داخل المملكة وخارجها ل عن بعد لكاية كليات ويروع جامعة اإلمال مسمد بن سعودالتعل

لكل المساضرين والطلبة االستفادة القصوى من  ديل خدمة شاملة وموسدة تسمحمما يتيح للجامعة تق

ويتكون برنامج التعلم عن بعد في الجامعة من مجموعة من األنظمة   .أنممة التعليل وبتكاليف مناسبة

، والوصول إلى دريس من أجل إنجا  عمليات التعلمالتقنية التي يتعامل معها الطالب وعضو هيئة الت

تخصص ) :الجامعة العديد من التخصصات منهاوتوفر .  يمية بشكل عاملأهداف العملية التع تحقيق

تخصص اللغة و، تخصص االقتصادو، األعمال خصص إدارةتو، تخصص الدعوةو، الشريعة

، ومن ثم السنة التحضيرية لمدة عام دراسي ويقوم الطالب بالدخول إلى الدورة التأهيلية أو (.العربية

تعقد ، وت التقنية على موقعها االلكتروني، وتوفر الجامعة العديد من الخدمارنامجتخصيصه في البيتم 

 (2133جامعة اإلمام محمد بن سعود، ).إضافية المملكة بدون رسوم أنحاءاالختبارات في 

 جامعة الدمام  -5

االنتهاء من متطلبات س بعد وويمنح درجة البكالوري ،هو برنامج دراسي تقدمه بعض كليات الجامعة

وتل  ،ويتل من خالله تدريس نفس المناهج والخطط الدراسية التي تقدمها الكليات ،ة بنجاحروالد

إقرارها من مجلس الجامعة، ويعتمد يي طريقة التدريس على التواصل اإللكتروني عن طريق 

إلى جمية المساضرات  واالستماعسيث تمكن الطالب من السضور  ،اإلنترنت بين األستاذ والطالب

 أو ويمكن للطالب .من خالل أنممة التعليل اإللكتروني المتطورة المطبقة بالجامعة ،وسؤال األستاذ

بمعدل تراكمي ال يقل  ،يي نفس البرنامج بعد إنهاء يصلين دراسيين االنتمالالطالبة التسويل إلى نمال 

 التخصصاتعلًما بأن  ،للمرسلة الجامعية واالختبارات ،ويًقا للوائح الدراسية، (5من  3.5) عن

ورسول  .االجتماععلل ، واللاة العربية، وسالميةاإلدراسات ، والالتسويق، وعمالاألإدارة  :المتاسة
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مة ضرورة سضور الدورة التدريبية لمدة أسبوع عن طريق  ،لاير للساعة (150)قدرهاالدراسة 

 (2011جامعة الدمال، ).واسدة ةلاير تدية مر (500)برسل قدره  ،اإلنترنت

  اإلسالمية باملدينة املنورة  امعةاجل -6

ل عن بعد بموجب قرار مجلس التعليل العالي رقل الموايقة على إنشاء عمادة التعل صدرت

ل ب /5151هـ ، المتوج بالموايقة السامية الكريمة رقل 1428/ 12/    27   وتاري 21/48/1428 

 : ل عن بعد إلى ما يليالجامعة من إنشاء عمادة التعلدف وته  هـ3/7/1421وتاري  

 . إعطاء صورة مشرقة لما وصل إليه التعليل العالي يي المملكة العربية السعودية -

 .تقديل العلل الشرعي الصسيح بطرق سديثة تتناسب ومتطلبات العصر -

مل عناء تويير يرص الدراسة يي الجامعة ألبناء المسلمين من شتى أنساء العالل دون تس -

رسالة عالمية ونسبة غير السعوديين  السفر واالغتراب؛ سيث أن رسالة الجامعة اإلسالمية

 .جنسية( 150)  يمثلون أكثر من%( 80)ييها 

لب اف طالآما يزيد عن عشرة   تزايد الطلب على الدراسة يي الجامعة ،سيث يرد إليها -

 .سنوياً، يتل تسقيق رغبة سوالي األلف يقط

مجال الدعوة والتربية  لعمل العالمي والمسلي لمخرجات الجامعة اإلسالمية ييساجة سوق ا -

 .والتعليل

  وتوميفها يي تطوير العملية التعليمية و تسقيق أهداف الجامعة  االستفادة من التقنية السديثة -

 .ورسالتها النبيلة

 .عالية الجودة  تقديل برامج ومسارات علمية بمواصفات تنايسية -

 :تسقيق األهداف التاليةإلى ل عن بعد التعلالتعليل اإللكتروني وة تهدف عمادو

  .اإلسهال يي تقديل العلل والمعرية عن طريق التقنيات السديثة .1

يي البيئة   ليميةالمساندة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس يي تطوير وتعزيز العملية التع .2

 .اإللكترونية

معامل )نترنت بجمية خدماته التعليميةتشمل اإلتويير بيئة إليكترونية تعليمية شاملة  .3

 .(، وبسث إليكتروني، ومكتبة إلكترونيةإليكترونية، ويصول ذكية

 .تويير الموارد البشرية المؤهلة تأهيال عالياً خاصة يي مجال تطوير المواد العلمية .4
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  .عن بعد تهيئة البيئة اإلدارية واإلجرائية وتويير السوايز المالية لنجاح عملية التعليل .5

تقديل البرامج التدريبية المتعلقة بعملية التعليل وتطوير واستخدال المواد الرقمية لكل من  .6

 .أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين

 . تطبيق مفهول الجودة بما يتناسب مة المقاييس العالمية .7

 .تقويل وتطوير التعلل عن بعد يي الجامعة .8

 (2011الجامعة اإلسالمية، ).يرع من الجامعة اإلسالمية الوصول إلى الجامعة االيتراضية .1

 جامعة جازان  -7

تأسست عمادة التعلل االلكتروني والتعلل عن بعد يي جامعة جازان بقرار من مجلس التعليل 

وذلك لمساهمة العمادة بشكل يعال يي دعل مسيرة التطوير التعليمية التي ، هـ11/3/1430العالي يي 

سدث وسائل التعلل أمن خالل تطبيق ، بشكل عال وجامعة جازان بشكل خاص المملكةتشهدها 

وتضمنت التخصصات المقدمة ما . الجامعات العالمية أيضليي  المتبعةااللكتروني والتعلل عن بعد 

لاير، باإلضاية ( 2500)الرسول الفصلية للبرنامج وتبلغ (. الصساية واإلعالل، واللاة العربية:) يأتي

 ،لاير لمرة واسدة يقط للدورات التدريبية التأهيلية يي بداية االلتساق بالبرنامج( 500)وقدرة إلى مبلغ 

مرة يي بداية البرنامج ، )مرتان على األقل ،مباشراً  سضوراً يكون سضور الطالب و .وهي إلزامية

كما يتطلب البرنامج تواصل الطالب مة أستاذ المقرر عبر الفصول ، (وأخرى قبل االختبار النهائي

  (2011جامعة جازان، ).تااليتراضية عن طريق شبكة اإلنترن

 اجلامعة السعودية االلكرتونية  -8

، والتي صدرت الموايقة عليها يي رونية هي أسدث الجامعات السعوديةالجامعة االلكت تعد

، لتكون امتداداً للمشارية السكومية التي تستهدف بناء هـ1432شهر رمضان المبارك من العال 

وثائق أو  أن الجامعة سديثة النشأة، يلل يجد الباسث أيوبما . ه، وتنمية مهارات، وتطويرهاإلنسان

ية هي ، السيما وأن وميفة الجامعة األساسمستندات خاصة بالجامعة، إللقاء مزيد من الضوء عليها

على ما ورد يي الموقة الرسمي للمركز هنا الباسث  سديث ويعتمد. بعدتقديل برامج التعلل عن 

ل المركز الوطني للتعل) .يل عن بعد من معلومات عن الجامعةوالتعل االلكترونيالوطني للتعلل 

 .(2011ل عن بعد،ياإللكتروني والتعل
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على نموذج تعلل مؤسسة تعليمية سكومية تقدل التعليل العالي المبني : هي الجامعة االلكترونية

تقنيات التعلل و، واالتصاالت، وتوير بيئة تعلل إلكترونية مبنية على تقنيات المعلومات  ،إلكتروني

و لتقديل برامج  ،الدولة لتكون بيت خبرة وتميز يي مجالها أنشأتها. ل عن بعدااللكتروني والتعل

وإيصال رسالتها السضارية ، كةوطبيعة التنمية يي الممل ،ل واستياجات سوق العملءوتخصصات تتال

 : يلي وتتميز الجامعة بما . عالميا

 .البرامج المتميزة والخبرات العالمية وتيسيرها لمنسوبي الجامعة استقطاب .1

مة تقليل الساجة للمباني وللسضور الشخصي  ،المرونة وتخطي سواجز الزمان والمكان .2

 .وللتواصل المباشر

وتمكين منسوبي الجامعة من الوصول إلى  ،لتعاونيتعزيز المهارات الفردية والتعلل ا .3

وتويير التعليل المتزامن  ،وبناء المهارات يي أي وقت وأي مكان وبصورة تفاعلية ،المعرية

 .غير المتزامنو

 .اقتصادياً ومعريياً  يدعل تنميه المجتمة السعود .4

لجامعة بشكل كامل على وتركز ا. ت كم ل الجامعة االيتراضية الجامعات التقليدية وتتكامل معها .5

ل عن بعد بينما يكون تركيز الجامعات التقليدية على التعليل االنتمامي يي المقال ذج التعلنمو

 .األول

وشخصية معنوية عامة تعطيها سق التملك ، دية اإللكترونية لها كيان قانونيالجامعة السعو

وتستاج ألداء رسالتها وبلوغ  ،ويقا لما هو وارد يي تنميل الجامعة المقترح ، والتصرف والتقاضي

تفي بأغراض وطبيعة التعلل والتعليل ييها، وعلى الرغل من  ، رؤيتها لكيان إداري متكامل وبنى تستي ة

 أن إدارة أن غالبية تنفيذ العملية التعليمية يتل بنسبة كبيرة يي بيئات ايتراضية على الشبكة العالمية، إال

ات لمراكز م ،يستلزل وجود مقر رئيس كبير، الجامعة ومتابعات تصميل مناهجها وتطويرها ة مقر 

 ةباإلضاية لموايا، خدمات التعليميةلمتابعة سصول المتعلمين على ذات الفرص وال؛ يرعية أقل سجماً 

المتعلمين بأنفسهل  متطلبات تقويل التسصيل الدراسي الذي يتل تنفيذه يي معامل ساسب توجب وجود

تقنيات التعلل االلكتروني وكونها إلكترونية يعني استخدال نموذج تعلل إلكتروني مبني على . إلنجازها

ولكن ساجتها ال  ،ل عن بعد، وال يعني عدل وجود مقر للجامعة أو مراكز إلدارة العملية التعليميةوالتعل

تستوعب جمية الطالب والعاملين بها، ويضاف  تقارن بالجامعة التقليدية التي توير مقرات وقاعات

لذلك قلة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين ييها، وقلة الساجة لسكن الطالب وبعض الخدمات المساندة 
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لها متطلباتها كزيادة خدمات  االيتراضيةيالبيئة  ؛وال يعني هذا قلة عدد العاملين للجامعة. األخرى

 .الساعة واستياجات تطوير المستوىالدعل الفني واألكاديمي على مدار 

إال  ،دولة يي العالل اآلنتخلو كاد تيي مل توجه العالل يي إنشاء جامعات إلكترونية، والتي الو

 ،يي هيئة جامعة مفتوسة أو جامعة إلكترونية ،ل عن بعدجامعة وطنية تعتمد تقنيات التعل ويوجد ييها

 واشتملت. يإن الساجة ملسة لوجود جامعة تعنى بهذا النوع من التعليل ،ومهما تعددت األسماء

 :يلي المرتكزات التي تل على ضوئها اقتراح الجامعة السعودية اإللكترونية ما

 ،يادة والتميز العالمي للمملكة يي التعليل العاليلتسقيق الر   ؛اإلرادة الجازمة لدى والة األمر .1

مج يي التعليل العالي بجودة تعليمية تستند على تقنية المعلومات يادة والتميز طرح براومن الر  

 .واالتصاالت وتطبيقات التعلل اإللكتروني والتعلل عن بعد

ستسهل الجامعة يي بناء مجتمة المعرية وتعزيز االقتصاد المبني على المعرية من خالل  .2

 .توميف تقنيات التعليل

الوطنية عالميا بإيصال ما تتميز به المملكة،  كما ستسهل يي التواصل الدولي وخدمة الهوية .3

 .كالعلول الشرعية واللاة العربية، وعرض تاري  المملكة وأوضاعها االجتماعية والسياسية

إسداث نقلة نوعية يي مسيرة التعليل العالي بتقديل أنموذج يستذى يي التعليل اإللكتروني أكثر  .4

 .الل برامج متميزة وأساتذة عالميينقدرة وكفاءة على التعامل مة المستجدات، من خ

تقديل تعليل عالي مبني على نمريات التعلل يي البيئة االيتراضية ذو يعالية عالية وبكلفة  .5

معقولة، مة التمسور سول الطالب وتجاوز النقص يي أعضاء هيئة التدريس وتقليل الفروقات 

 .بينهل

 .السدود الزمانية والمكانيةتويير مزيد من الفرص التعليمية والمرونة وتخطي  .6

تويير يرص التعليل المتميز لذوي المروف االستثنائية وتعزيز مبدأ التعلل الذاتي والتعلل مدى  .7

 .السياة

الرغبة يي دعل سوق العمل بمخرجات نخبوية عالية الجودة وتأهيل من هل على رأس العمل  .8

 .دون التسبب يي انقطاعهل الكامل عن العمل

تتبنى الجامعة اإللكترونية تقديل برامج نمرية وعملية متميزة عالمياً من عدة جامعات و

نمري أو علمي أو )ولن تتبنى الجامعة أي برنامج . لتقديمها مسلياً ويق ضوابط ولوائح التعلل عن بعد

لن  يالجامعة. إال إذا أمكن تقديمه من خالل التعلل عن بعد، وله شواهد من جامعات دولية( صسي
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ويوجد ساليا شراكات دولية بين عدد . تطرح برنامج ال يوجد له مثيل ذو جودة يي الجامعات الدولية

كما يمكن مستقبالً أن تصبح الجامعة السعودية . من الجامعات يي مثل هذه البرامج معمول به ساليا

 .عوديةل عن بعد لمن يرغب من الجامعات السنية هي الواجهة لبعض برامج التعلاإللكترو

ييمكن إجراءه يي المناطق التي يقطنها  ،أما ييما يخص الجانب العملي كالتدريب السريري مثالً 

الدارس عن طريق اتفاقيات بين الجامعة والجامعات األخرى يي المملكة، بسيث يتل االستفادة من 

خدمات الطبية مثل من الجهات الطبية المقدمة لل االستفادةالمستشفيات الجامعية كمراكز للتدريب مة 

وزارة الصسة والشؤون الطبية بمختلف القطاعات، مة وجود تدريب بشكل ايتراضي من خالل 

 .بتقنيات الويب والمعامل االيتراضية وبث الفيديو السي االستعانة

يستذى به يي التعلل عن بعد، وبيت خبرة وطني يي التعليل  اً نموذج -بإذن هللا- ستكون الجامعةو

وسيكون . كما ستكون مكملة ومتكاملة مة الجامعات السعودية األخرى وليست بديلة عنها. اإللكتروني

كما . من أهداف الجامعة مشاركة من ترغب من الجامعات السعودية بالبرامج والمستوى والخبرات

من بعض إمكانيات الجامعات  واالستفادةستسهل يي زيادة توميف الطاقات يي الجامعات السعودية 

يمكن أن تصبح الجامعة اإللكترونية مستقبال واجهة للتعلل و. عية كالمستشفيات والمعامل وغيرهاالواق

 .عن بعد لمن يرغب من الجامعات
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 الدراسات السابقة – احملور الثاني

مان اهتماماات البااسثين  مان المواضاية التاي أخاذت سيازاً كبياراً  ،موضاوع الاتعلل عان بعاد يعد

الذي  يضالً عن األثرالتربوية مفهوماً وتطبيقاً،  البيئة، نمراً لسداثة هذا النمط التعليمي يي ودراساتهل

الساليااة هااي امتااداٌد للدراسااات  الدراسااةبمااا أن و. سدثااه الااتعلل عاان بعااد يااي هيكاال المؤسسااة التعلميااةي

ن والباااسثين ي، والجهااد المبااذول ييهااا يسااعى أن يكااون متوايقاااً ومتناسااباً مااة جهااود المفكاارالسااابقة

، ورغبًة من الباسث يي إثراء دراسته بماا توصال إلياه مماً لتلك الجهود ومستفيداً منهاومت ،والدارسين

الباسثون التربويون السابقون من نتائج علمي ة يي مجال الدراسة؛ يقد عمد الباسث إلى تقصي األبساث 

تعاددت الدراساات الساابقة وتنوعات وقاد . (التعلل عان بعاد)بموضوع الدراسة  والدراسات ذات الصلة

يثري الدراساة السالياة  عاً ذلك تنوعت وتعددت نتائجها تنول وتبعاً ، منهجيات إجراءاتها وأدوات جمعها

 . هاءويدعل إجرا

اةيتضح للباسث من خالل مراجعته للدراسات التربوية كثرة و التاي  ،الساابقة  الدراسات األجنبي 

اةتناولت موضوع التعلل عن بعد ياي ا اة التاي تناولات هاذا مقابال ، لمؤسساات التعليمي  الدراساات العربي 

ااً واساعاً ياي األوسااط التربوياة  .يي مؤسسات التعليل العاليالموضوع  كماا أن الموضاوع لال يلاق سم 

لبيئاة التربوياة المسلية نمراً لقلة الجامعات التي تطبق مفهول التعلل عن بعد ، وسداثة هذا النماال ياي ا

وبالتااالي يقااد أساافر مشااروع السصاار واالسااتقراء للدراسااات السااابقة عاان عاادد ماان .  وتطبيقاااً مفهوماااً 

ساث والعربي ة ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة، والتاي سارص البا ،الدراسات العلمي ة األجنبية

اة ، أو منشورة يي مجالت علميي المكتبات الجامعية، سواء أكانت أن يجمعها من مصادرها الرئيسة ي 

مة أو على شبكة اإلنترنت  .مسك 

، مان األقادل إلاى األسادث ويق الترتيب الزمني إلجرائها ابتداءً  الدراسات السابقة عرضوقد تل 

 :وهذه الدراسات تل استعراضها على النسو اآلتي

   ة التي تناولت التعلل عن بعدراسات المسلي  الد.  

   عدالعربي ة التي تناولت التعلل عن براسات الد. 

   ة التي تناولت التعلل عن بعدراسات األجنبي  الد. 
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 ة الدراسات احمللّي: أواًل 

ل عن بعد لتعرف على جدوى بعض أساليب التعلهديت إلى ادراسة  (م1985)الفه اد  أجرى

، يي جامعات وكليات المملكة العربية السعودية، واألسباب التي تؤدي بالمتعلمين لالنتساب بالجامعات

 ،طالباً وطالبة( 450)تكونت عينته من سيث ، ذلك، استخدل الباسث المنهج الوصفي ولتسقيق

ل توصلت الدراسة إلى أن بيئة التعلو .يدرسون بنمال االنتساب يي جامعات المملكة العربية السعودية

من ثل السصول على و لبرنامج،، وتقتصر على التسجيل يي ابعد يي نمال االنتساب كانت ضعيفةعن 

الدراسة أن الرغبة يي  كشفتكما  .، وأخيراً السضور لالختبار النهائي يي البرنامجدول الدراسيالج

السصول على الشهادة الجامعية وتسسين المستوى الوميفي من أبرز األسباب والدواية لاللتساق 

المشكالت يعانون من عدٍد من أن الطالب  كذلك أمهرت النتائج .ببرنامج االنتساب يي الجامعات

السفر وصعوبة  جود لقاءات بين الطالب وأساتذتهل، وعدل توير الكتب والمراجة،عدل و: منها

 . واإلقامة بالنسبة للطالبات

جامعة مفتوسة يي المملكة العربية  إقامةيكرة  لتناقش (هـ1418) أبا الخيل راسةدوجاءت 

 والهدف من هذه .لكوسيلة أساسية للتعل لساسب اآلليوا المتعددةالسعودية واستخدال تقنيات الوسائط 

 وبينت. خريجي المرسلة الثانوية الذين ال يمكن للجامعات السالية أن تستوعبهلاستيعاب  جامعةال

الجامعي  التعليلهو أهل عنصر يمكن أن يميز  ،أن إدخال التقنيات يي برامج التعليل عن بعد الدراسة

وغيرها من وسائل  ،التلفزيونية القنواتذي يعتمد على عن التعليل التقليدي ال ،المفتوح السديث

وذكرت الدراسة بأن التعليل عن طريق الساسب . اآلليغير مرنة مقارنة بالساسب  ت عد  التي  االتصال

الدرس والمادة العلمية يكون بسيث  ،الزمان والمكان رونةبم يتميز المتعددةاآللي وباستخدال الوسائط 

للمتعلل  باإلضاية إلى التكرار الذي يسمح ،يي متناول المتعلل يي أي وقت وأي مكان بأكملهوالمنهج 

يلل من مرة، وأن يكرر أي معلومة سواء بصورة مكتوبة أو مسموعة أو  أكثرلمادة العلمية اخذ أ

، ويقدل التقويل الخاص بكل مادة بطريقة تقنية، تتناسب مة طبيعة التعليل المفتوح والتعلل توضيسي

 .ن بعدع

يي المملكة  ،نمال إداري لتعليل جامعي عن بعد إقامة، (م1999)دراسة حبيب واقترحت 

العربية السعودية يي ضوء بعض الخبرات المعاصرة ، والتعرف على بعض الخبرات العالمية 

المعاصرة ونمل إدارتها ، ومعرية الدواعي واألسباب التي تتطلب قيال نمال التعليل الجامعي عن بعد 

عن بعد  يي ضوء يي المملكة العربية السعودية ، والوصول إلى نمال إداري مقترح لتعليل جامعي 

واستخدمت الباسثة المنهج الوصفي التسليلي لوصف وتسليل نمال التعليل الجامعي عن . تلك الخبرات 



 
-89- 

، من الجامعة المفتوسة يي بريطانيا، وجامعة ديكن يي استراليا، وجامعة تايالند المفتوسةبعد يي كل 

وقد خلصت الدراسة إلى . ن بعدوضة نمال التعليل الجامعي عواالستفادة من خبراتها يي تصميل و

 .بعد يي المملكة العربية السعوديةاقتراح نمال إلدارة عمليات التعليل عن 

 السااااعوديةمؤسسااااات التعلاااايل العااااالي السكوميااااة واألهليااااة يااااي المملكااااة العربيااااة  طااااويرتول

 إلاااى  (هدددـ1421)هددددفت دراسدددة المنيدددعيقاااد  ،باساااتخدال نماااال التعلااايل المفتاااوح والتعلااايل عااان بعاااد

علااااى العقبااااات  الاااابللت   ؛التعاااارف علااااى أساااااليب وصاااايغ سديثااااة يااااي التعلاااايل السكااااومي واألهلااااي

عااااادد ممكااااان  ألكباااااروتوساااااية نطااااااق التعلااااايل العاااااالي  ،االجتماعياااااة والجارايياااااة واالقتصاااااادية

 أنإلااى  الدراسااة لتتوصااو .وخصوصااا يااي بلااد متباعااد جاراييااا مثاال المملكااة العربيااة السااعودية

تساااااتطية تسقياااااق الطلاااااب  مااااان الصاااااعب أنالجامعاااااات األهلياااااة السالياااااة ياااااي العاااااالل العرباااااي 

 المااادنلتركياااز تواجااادها ياااي  ؛المتزاياااد مااان قبااال يئاااات المجتماااة علاااى التعلااايل العاااالي جتمااااعياال

 إلاااىباإلضااااية  ،مواصااالة دراساااتهل الجامعياااةمااان مماااا يسااارل يئاااات كبيااارة مااان المجتماااة  ،الرئيساااة

علاااى تركاااز معمااال الجامعاااات والكلياااات األهلياااة  وأن .ات والكلياااات األهلياااةارتفااااع رساااول الجامعااا

يضاااالً عااان  ،السصاااول علاااى هاااامش رباااح أكبااار وبالتاااالي ،لقلاااة تكلفتهاااا الدراساااات النمرياااة نماااراً 

 ،العربيااااةبعااااض وزارات التعلاااايل العااااالي تعتاااارف بنمااااال االنتساااااب التقلياااادي يااااي الجامعااااات أن 

 الكتااااابواعتماااااد الطالااااب علااااى  ،ن الطالااااب والمساضاااارالااااذي يتصااااف بعاااادل وجااااود التفاعاااال بااااي

المفتااااوح  التعلاااايلبعااااض الااااوزارات بنمااااال  مقاباااال عاااادل اعتاااارافالمقاااارر يااااي تلااااك الجامعااااات، 

االتصااااال  تقنياااااتالااااذي يتميااااز بتفاعاااال المساضاااار مااااة الطالااااب ماااان خااااالل ، والتعلاااايل عاااان بعااااد

والتعلااايل عااان بعاااد لتطاااوير الدراساااة بضااارورة اساااتخدال نماااال التعلااايل المفتاااوح  وأوصااات .السديثاااة

 النمااااللماااا لهاااذا  ؛العقباااات التاااي تواجهاااه يوتخطااا ،العاااالي ياااي المملكاااة العربياااة الساااعودية التعلااايل

بااه ماان  االلتساااقلجميااة الااراغبين يااي ويتيسااه قاعاادة التعلاايل العااالي ، إذ يوسااة ماان يوائااد إيجابيااة

 .التقليديةمختلف مناطق المملكة، بتكاليف قليلة مقارنة بتكاليف الجامعات 

لتعليل العالي توسة قاعدة ا ؛التخطيط إلنشاء كلية تجارة عليا إلى (2111)طا شوهدفت دراسة 

ل عن بعد ، وتسقق متطلبات الساعودة ياي الوماائف العلياا والمتوساطة ، ومتطلباات بتطبيق نمال التعل

، الباساث المانهج الوصافي وقد استخدل. لياً استشراف مستقبل سعودة التنمية البشرية المؤهلة تأهيالً عا

لتجارياة، وطلباة الادبلول واختار عينته من مديري المعاهد الثانوية التجارياة ، ومعلماي التخصصاات ا

القطاع التعليمي السكومي واألهلي، وهينة من أعضااء مجلاس ، باإلضاية إلى عينة من رواد التجاري
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وقاد توصالت الدراساة إلاى العدياد ماان . كاأداة لجماة المعلومااات، واساتخدل الباساث االساتبانة الشاورى

  :النتائج منها 

  الساجة إلى تطوير برامج التعليل تقنياً ، ليساهل يي تنمية مخرجات ذات نوعياة تواكاب

 .جابية مة تطورات التنمية السريعةوتتفاعل بإي

  ضااارورة إتاساااة الفرصاااة للمتعلماااين الخاااريجين مااان المعاهاااد التجارياااة والماااومفين

 .امعيةدراستهل الجالمتخصصين إلكمال 

 تخفيف العبء عن الجامعات السالية. 

 تسقيق أهداف تعليمية بأقل تكلفة على الدولة والمتعلل. 

السنبل  قامل عن بعد يي المملكة العربية السعودية، مستقبل التعلوللتعرف على 

من  ،استشراف مستقبل التعلل عن بعد يي المملكة العربية السعوديةهديت إلى  بدراسة(هـ1422)

ري  التعليل يي امبنية على دراسة سصيفة ومتأنية لت ،خالل مساولة صياغة سيناريوهات مستملة

ضاية إلى دراسة االعتبارات المرتبطة بطبيعة باإل .المملكة وساضره، والصعوبات التي تواجهه

المشهد بيعة دون إغفال لط، التسوالت العالمية الكبرى والتايرات التي يشهدها المجتمة السعودي

واعتمدت  .مقارنة بما هو معمول به على الساسة الدولية، ل عن بعد يي المملكةالسالي لبرامج التعل

الدراسة على المنهج االستشرايي الذي يعتمد على مؤشرات كمية وكيفية ترتبط باألوضاع السكانية 

ت بينهل بما يمك ن من بناء واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية والثقايية، ودراسة العالقا

ويي ضوء التسليل المتعمق للتطور التاريخي للتعليل يي المملكة، ويي . يرضيات وتنبؤات للمستقبل

 ةضوء معطيات الساضر ودراسة المؤشرات المجتمعية السعودية، توصل الباسث إلى رصد أربع

ي مشهد الوضة ييوهات السينار ذهوتتمثل ه. سيناريوهات مستملة لمستقبل التعليل عن بعد يي المملكة

. الراهن، ومشهد سياسة التوسة المنضبط، ومشهد مرسلة االنطالق، ومشهد النكوص والتراجة

الدراسة  وتوصلت. لطبيعة كل مشهد، والفرضيات المستملة لتشكله مفصالً  وتضمنت الدراسة شرساً 

 . يي المملكة العربية السعوديةعدد من التوصيات الرامية إلى تطوير برامج التعليل عن بعد إلى 

حاولت دراسة ، ل عن ب عد يي جامعة الملك سعودإنشاء مركز للتعلولارض 

ف على وجهة نمر أعضاء هيئة التدريس بكل ية التربية بجامعة ، (هـ1423)السعادات الملك التعر 

قال الباسث  ، سيثوقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. ل عن ب عدسعود نسو إنشاء مركز للتعل

الدراسة أن  نتائج  بينتو.  بتوزية أداته على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس يي كلية التربية

اً،  ، على أهمية إنشاء مركز بين أعضاء هيئة التدريس بكل ية التربية "عالية"وبنسبة هناك اتفاقاً عام 
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تبعاً يروق ذات داللة إسصائي ة  يضالً عن عدل وجود .ل عن ب عد يي جامعة الملك سعودللتعل

 .وسنوات الخبرة ،والجنسي ة ،والعمر ،المرتبة العلمي ة لعضو هيئة التدريس :لمتايرات الدراسة

 ل عن ب عد على تسصيل طالباتر التعلأثلتكشف عن  ،(هـ1423)  دراسة الدباسيوجاءت 

ل التعلوطريقة  ،يي التعليل الجامعيبين الطريقة التقليدي ة جامعة الملك سعود، وذلك من خالل المقارنة 

وقد تل تسديد إسدى  .على مجموعتينالقائل واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي . عن ب عد

: لت الدراسة إلى نتيجة مفادهاصوتو. واألخرى كمجموعة تجريبي ة ،المجموعتين كمجموعة ضابطة

كما توضح الدراسة أن متوسط ، د مستويات معنوي ة عاليةأنه يوجد اختالف بين المجموعتين عن

درجات المجموعة الضابطة التي  قيفو ،ل عن ب عدتعلدرجات المجموعة التجريبي ة التي طبق عليها ال

وسضور المساضرات والمناقشة داخل  ،اعتمدت يي تدريسها على الدائرة التلفزيونية المالقة

 . ويتبين أن طريقة التعلل عن ب عد أيضل من الطريقة التقليدي ة على التسصيل الدراسي. المساضرة

دراسة هديت إلى التعرف على أهمية وجود مركز وطني يقول  (هـ1424)عمة أبو وقدم 

يي مل عدل تسقيق الجامعات السعودي ة ل اإللكتروني يي التعليل العالي، والتعل   ،التعلل عن ب عدبتطوير 

ل عن ب عد وخاصة يي مجال التعل، يي التعليلللمستوى المتوقة منها يي االستفادة من التقنيات المتقدمة 

 تضرورة العمل على تسديد اإلجراءا :الدراسةإليه  تومن أبرز ما توصل .والتعليل اإللكتروني

، ية التي من شأنها مساعدة الجامعات يي اإلسراع بتفعيل استخدال التقنيات السديثة يي التعليلوالمشار

باإلضاية إلى إنشاء مشروع المركز الوطني لتطوير التعليل عن ب عد والتعليل اإللكتروني وتطوير 

الساضنة  وتكون جامعة الملك عبد العزيز هي، السالي يي التعليل العالي السعودي بنمال االنتسا

ها طول خبرة الجامعة يي التعامل مة المنتسبين والذي  للمشروع لوجود عدد من المبررات من أهم 

 .يعد أسد طرق نمال التعليل عن ب عد

ياعلية استخدال لتكشف عن  (هـ1427)دراسة حسين جاءت  وعلى غرار دراسة الدباسي،

لطالبات كلية التربية للبنات بالمدينة شبكة االنترنت يي تدريس مقرر طرق تدريس الرياضيات 

. تنمية اتجاهاتهن نسو استخدامهاول المنورة يي إطار منمومة التعليل عن بعد، وأثره على التسصي

األولى تجريبية : وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين،  دمت الباسثة المنهج شبه التجريبيواستخ

 طالبة من طالبات الفرقة الثالثة بقسل (16)دها طالبة، والثانية ضابطة وعدد أيرا (16)وعددها 

اليسدها  ،ميةل عن بعد يوير بيئة تعلتوصلت الدراسة إلى أن التعلو. الرياضيات يي كلية التربية 

 أكدتكما  .زاد من دايعية الطالبات نسو التعليل والتطوير المعريياألمر الذي  ،زمان أو مكان
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لدى عينة الدراسة  ،ؤثر على ياعلية التسصيل الدراسييرونية الدراسة أن استخدال المقررات االلكت

 .  بشكل أيضل من الدراسة بالطريقة التقليدية

 قامل عن بعد يي التعليل الجامعي، برنامج البالك بورد بنمال التعل ولمعرية أثر توميف

الرسل الهندسي برنامج البالك بورد بنمال التعلل عن بعد يي تدريس بقياس أثر  (هـ1428)المزروع 

سيث واستخدمت الباسثة المنهج الشبه التجريبي؛ . التربية الفنية بجامعة أل القرى لدى طالبات قسل

طالبة، ( 44) على عينة قوامها وطبق االختبار. أعدت اختبار تسصيلي لطالبات قسل التربية الفنية

توصلت الباسثة إلى أنه توجد يروق و. ألخرى ضابطةإسداهما تجريبية وا :إلى مجموعتينة مقسم

ذات داللة إسصائية بين متوسطات درجات طالبات مساق الرسل الهندسي عند كل مستوى من 

، وهذه الفروق (التقويل -التركيب  –التسليل  -التطبيق–الفهل –التذكر )مستويات المعرية عند بلول 

   .لتعلل عن بعدتعود لصالح العينة التجريبية، التي درست باستخدال نمال ا

 (2118)دراسدددددة اليددددداور وللكشدددددف عدددددن معوقدددددات التعلددددديم الجدددددامعي المفتدددددو ، جددددداءت 

طاااالب وطالباااات يااارع الجامعاااة  وجهاااة نمااارتسدياااد أهااال معوقاااات التعلااايل الجاااامعي المفتاااوح مااان ل

االسااااتبانة، التااااي واسااااتخدمت الدراسااااة .العربيااااة المفتوسااااة بجاااادة يااااي المملكااااة العربيااااة السااااعودية

مااان الطاااالب والطالباااات المساااجلين ياااي يااارع الجامعاااة العربياااة  ،(226)بلااااتناااة وزعااات علاااى عي

الدراسااااة إلااااى أن طااااالب  نتااااائج وتوصاااالت (.2006/2007) المفتوسااااة بجاااادة للعااااال الجااااامعي

ثر ياااواجههل عااادد مااان المعوقاااات التاااي قاااد تاااؤ ةوطالباااات يااارع الجامعاااة العربياااة المفتوساااة بجاااد

قصااااور يااااي الباااارامج التعريفيااااة الخاصااااة بااااالطالب : ، منهااااا وت سااااد ماااان ياعليااااة الااااتعلل لااااديهل

المساااااتجدين، وكاااااذلك بااااارامج اإلرشااااااد األكااااااديمي، وضاااااعف االهتماااااال باااااالطالب والااااارد علاااااى 

 استفسااااراتهل وسااال مشاااكالتهل، وب عاااد بعاااض المقاااررات الدراساااية عااان مياااول وقااادرات الطاااالب،

مهاااااا باللااااااة ، كاااااون معمة، وصاااااعوبة بعاااااض المقاااااررات األساسااااايةوكثاياااااة التعييناااااات المنزليااااا

هائيااة، وعااادل تااوير تاذياااة واألسااائلة الن ،صااعوبة أسااائلة اختبااارات المااودل يضااالً عاااناإلنجليزيااة، 

وسااااوء المبنااااى وعاااادل مالءمتااااه ماااان الناسيااااة الجاراييااااة والصااااسية والفنية،وكااااذلك ، راجعااااة لهااااا

وعاااادل  ،(Moodle)واالنقطاااااع المسااااتمر للمااااودل  ،ضااااعف التجهياااازات وقلااااة معاماااال الساسااااب

وقاااد كانااات .  طة طالبياااة، وضاااعف الااادعل الفناااي التقناااي، وضاااعف الموقاااة اإللكترونااايوجاااود أنشااا

. ،  والتخصااااصيااااروق إسصااااائية تعاااازى لمتاياااار الجاااانس نتااااائج الدراسااااة أثبتاااات عاااادل وجااااود

وتجساااير الفجاااوة باااين الطاااالب  العناياااة باااالطالب المساااتجدين، -:اقتااارح الطلباااة أنفساااهل، ماااا يلااايو

، وكاااذلك البساااث عااان مقااار آخااار للجامعاااة وسااال مشاااكالتهل، لواالساااتماع لشاااكواه ،وإدارة الجامعاااة

قااادمت الباسثاااة ياااي ضاااوء و .وتسدياااد استياجااااتهل التعليمياااة والتدريبياااة ،وتجهيااازه بأسااادث األجهااازة
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ذلاااك عااادًدا مااان التوصااايات والمقترساااات التاااي قاااد تساااهل ياااي معالجاااة وإزالاااة وتاااذليل المعوقاااات 

 .ة ياعلية التعليل الجامعي المفتوحالتي يواجهها طالب وطالبات الجامعة، وكذلك زياد

إلاااى التعااارف علاااى المشاااكالت األكاديمياااة  (هدددـ1429)دراسدددة حددداجي والتونسدددي وهددددفت 

التعلاااايل االلكترونااااي يااااي  التااااي تواجااااه طااااالب االنتساااااب يااااي جامعااااة طيبااااة، ودور تطبيقااااات

ساااتة تااال تصااانيفها ياااي  ،للمشاااكالت األكاديمياااة اساااتبانةأعااادت الباسثتاااان لتسقياااق ذلاااك و. مواجهتهاااا

التنمااااايل اإلداري، والمقاااااررات الدراساااااية، والكتاااااب والمراجاااااة، والطالباااااة المنتسااااابة، : مسااااااور

أن : اوقااااد أساااافرت الدراسااااة عاااان مجموعااااة ماااان النتااااائج منهاااا. وأسااااتاذ المقاااارر، واالختبااااارات

مشااكلة تتااراوح درجتهااا بااين كبياارة ومتوسااطة، كمااا اتفااق أيااراد (45) طالبااات االنتساااب يااواجهن

كثاياااة مستاااوى الماااادة العلمياااة ياااي المقااارر : لعينتاااين علاااى أن  أكبااار خماااس مشاااكالت سااادوثاً هااايا

الدراسااااي الواسااااد، واعتماااااد دراسااااة المقاااارر علااااى السفاااام غالباااااً، وايتقااااار نمااااال االنتساااااب إلااااى 

ياااارص التفاعاااال بااااين الطالبااااة وأسااااتاذ المقاااارر، واالعتماااااد علااااى االختبااااار يقااااط كمعيااااار لتقياااايل 

كماااا أسااافرت النتاااائج عااان . وقلاااة عااادد الااادورات المخصصاااة لتأهيااال الطالباااة تسصااايل الطالباااات،

وجااااود يااااروق دالااااة إسصااااائياً يااااي آراء الطالبااااات سااااول هااااذه المشااااكالت تعاااازى إلااااى اخااااتالف 

التخصااص لصااالح تخصااص الدراسااات اإلسااالمية عامااة، بينمااا لاال تمهاار مثاال هااذه الفااروق بااين 

رسااات سلاااول عملياااة  ،ى نتاااائج الدراساااةوبنااااء علااا .أعضاااء هيئاااة التااادريس بااااختالف التخصاااص ط 

تعتمااااد علااااى اسااااتثمار خصااااائص وإمكانيااااات التعلاااايل اإللكترونااااي بتطبيقاتااااه  ،لتلااااك المشااااكالت

 . المعاصرة، كما ق دمت توصيات ومقترسات تؤدي لإليادة المثلى من خدماته 

 معرياة( 2111)دراسدة الثدويني م عدن بعدد فدي جامعدة حائدل، حاولدت والستشراف دور التعل

وذلاك  . مركاز الاتعلل عان بعاد دور وجهة نمر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة سائل نسو

أن هناك اتفاقااً بنسابة عالياة علاى إلى نتائج الدراسة  وتوصلت .من خالل استخدال استبانة أعدت لذلك

ياي تسساين العملياة التربوياة، وياي التوساة ياي نشار التعلايل وتعلايل  أهمية دور مركز التعليل عن بعاد

ضارورة تأهيال القاوى العاملاة ياي الجامعاة كماا توصالت الدراساة إلاى  .المرأة على وجه الخصاوص

لمواكبة التطور النوعي والكمي يي التعليل العالي يي المنطقة، وتدريبهل على بناء وتصميل المقررات 

، وأناه ال توجاد ياروق ذات داللاة إسصاائية مهااراتهل ياي التادريس اإللكتروناياإللكترونية، وتسساين 

 .، لدى أعضاء هيئة التدريسالتدريسية ةخبرال وأجنسية الباختالف 

ياي ضاوء  ،للتعلل عن بعد يي المملكة العربية الساعودية اً نموذج (هـ1431)العريني  واقترحت

 .لماليزيااة المفتوسااة ، والجامعااة العربيااة المفتوسااةتجربااة الجامعااة البريطانيااة المفتوسااة والجامعااة ا
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مان خاالل معاايير دقيقاة باياة السصاول علاى نماط  ،لباسثة المنهج التسليلي لعقد المقارناةواستخدمت ا

وقاد توصالت الدراساة . لوضة تصور للتعلل عان بعاد ياي الجامعاات الساعودية ؛تعليمي للتعلل عن بعد

لل عان بعاد ياي الجامعاات الساعودية يقاول علاى تسدياد رساالة إلى نمط تصاوري اقترستاه الباسثاة للاتع

الجامعة من خالل تساديث األهاداف األساساية للجامعاات وشامولها نماط الاتعلل عان بعاد كخياار مكمال 

للعمليااة التعليميااة ، والتأكيااد علااى أهميااة الاانمط اإلداري للااتعلل عاان بعااد المبنااي علااى إشااراك الطااالب 

كاز مصاادر منتشارة ياي جمياة مادن اوأن تكون هناك مر .ن المركزيةطية اإلدارة والتسرر موديمقرا

كما هي موجودة ياي التجرباة الماليزياة ، تساتخدل لالختباارات النهائياة وإلقااء المساضارات ، المملكة 

علاى تأسايس مركاز متخصاص لتصاميل وإنتااج الماواد التعليمياة يضالً عن العمل واللقاءات العلمية ، 

تعااون ماة التلفزياون واإلذاعاة إلنتااج البارامج مزودة بفرق عمل متكاملة، وت ل عن بعدالخاصة بالتعل

، وتركيز على تأليف مقاررات وماواد تعليمياة مازودة بوساائط العارض المتعاددة اإلذاعية والتلفزيونية

ومبنيااة علااى نمااط الااتعلل الااذاتي ، وتطااور الوسااائط التعليميااة والمقااررات االلكترونيااة واالسااتفادة ماان 

 .ز المتخصصة  المراك

عليل عن بعد على ثر استخدال التأمعرية إلى  (هـ1431)دراسة الرشيدي والعسيري وهدفت 

هـ 1431للعال الدراسي  تطالبات مسجال (1)، سيث تكونت عينة البسث منالتسصيل الدراسي

 .بكلية المجتمة للبنات بخميس مشيطللسصول على درجة دبلول تخصصي يي المساسبة  ،هـ 1432/

كما أكدت نتائج  .يي العملية التعليمية التعلل عن بعدتؤكد نجاعة استخدال لوقد جاءت نتائج البسث 

 ، كما أمهرتة األهداف التي نسعى إلى تسقيقهال عن بعد يتسكل بدور المعلل تبعا لطبيعالبسث أن التعل

ي كاية المواد الدراسية ي ،والتعلل عن بعدإمكانية استخدال يكرة التعليل االلكتروني  نتائج البسث

إجراء العديد من البسوث ذات العالقة وقد أوصت الباسثتان بضرورة  .هجيةنالمنهجية وغير الم

والصلة بالموضوع ،باإلضاية الستثمار يكرة الوسائط التعليمية يي عملية التعليل بكاية أشكاله 

 .وأنواعه

ولتقويم جودة المقررات اإللكترونية عبر االنترنت في ضوء معايير التصميم التعليمي، قام 

عن مدى تسقق معايير جودة التصميل التعليمي بدراسة بارض الكشف  (هـ1431)الصعيدي 

 واستخدل الباسث االستبانة كأداة لجمة البيانات، ووزعت على عينة بلات.  للمقررات االلكترونية

 . هـ 1430/1431ل من بعد للعال الدراسي برنامج التعلمسجلين يي  لبا وطالبةطا( 151)

ة المستهدية بالتقويل، سققت المعايير االلكتروني اتأن المقرر: نتيجة مفادها إلى  النتائجوقد توصلت 

توصيف شامل وواضح   على المطلوبة إلى سد ما، سيث تبين أن معايير استواء المقرر اإللكتروني

( 18) أما بقية المعايير البالغ عددها .له قبل البدء يي دراسته، ومعيار الموضوعية تسققا بدرجة عالية
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تسققت بدرجة متوسطة، منها النشاطات التعليمية والتعيينات المساعدة، وروابط إثرائية لمواقة  معياراً 

صميل التعليمي للمقرر االلكتروني لل معايير الت مؤشرات من مؤشرات( 8)أن هناك كما  . تعليمية

 .تتسقق

 الدراسات العربية : ثانيًا 

والمبررات بدراسة للقضايا  (هـ1417) اليونسكو قامت  ،انطالقاا من أهمية التعلم عن بعد

الدراسة على أن القضايا التي أكدت و. التي تستدعي تطوير نمل التعليل العالي يي الوطن العربي

التي سدثت يي  ،كانت نتاج العديد من التاي رات االجتماعي ة واالقتصادي ة ،منها التعليل العالييعاني 

وقد رك زت الدراسة على أربة قضايا . والتي انعكست على قطاع التعليل العالي ،المنطقة العربي ة

مسدودية و، بي ةاالنفجار يي األعداد الطال: رئيسة من مبررات تجديد نمل التعليل العالي العربي وهي

للمؤسسات ومسدودي ة الجهود يي  نالتوزية الجارايي غير المتوازو، التوسة يي المؤسسات التقليدي ة

أن تقول الدول :وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تفعيل عدد من المقترسات منها . التعليل المستمر

، وبناء شراكات  ي المنطقة العربي ةمشروع إقليمي لتطوير نمل التعليل العالي عن ب عد ي العربية بتبني

تربوية تعليمية بين الجامعات العربية والجامعات التي لها خبرات يي مجال التعلل عن بعد سواء يي 

 .أمريكا أو المملكة المتسدة أو ماليزيا أو الصين 

وأهمية استاالل ، لى طبيعة التعليل عن بعدع التعرف إلى، (1988) البرلسي دراسةوهدفت 

على  التعرفيضالً عن  .التعليل العالي عن طريق الجامعة المفتوسة مجالهذا األسلوب التربوي يي 

 . إلى هذا النوع من التعليل العربيةأهل المزايا التي يتيسها هذا النمال التعليمي ومدى ساجة البالد 

ن إ سيث ،لنوع من التعليلالدراسة إلى أن الدول العربية أسوج من غيرها لهذا ا توصلتو

ومتابعة  التعليلرغبة الشباب يي  تباعامن الصعوبة  هتوضح أن ،اإلسصاءات التعليمية يي هذه الدول

 . عالية الكفاءة الكلفةوأنه ال مناص من اللجوء إلى سلول قليلة  ،التعليل بأسلوب تقليدي

دروزة ، قال التعل ل بطريقة التعليل التقليديالتعل ل بطريقة التعليل المفتوح مقابل وللمقارنة بين 

المسجلين يي اللاة العربي ة يي جامعة النجاح باختيار مجموعتين من الطلبة  (هـ1413) عمشة وأبو 

ودرست األولى لمدة أسبوع بطريقة  ،لدراسة وسدتين يي اللاة العربي ة سيث تل تعريضهل، الوطني ة

لمدة  المجموعة الثانية التجريبيةدرست و، التعليل التقليدي والذي يعتمد يي جوهره على المساضرة

، والذي يعتمد يي جوهره على دراسة الطالب للكتاب المبرمج المقرر ،أسبوع بطريقة التعليل المفتوح

ب ق على  وبعد ذلك. وسل التعيينات المرايقة ن يقيس كل منهما مدى ين منفصليالمجموعة اختبارط 

عت عليهل بعد أسبوع لمعرية أي طريقة تعليمي ة يتل  واستبانة، هل لمستوى كل وسدةتعل م اتجاهات وز 
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وأن  أداء الطلبة ذوي القدرات ، وكانت اتجاهات العينة أكثر إيجابي ة نسو التعليل التقليدي. تفضيلها

وأن  أداء اإلناث أيضل من أداء الذكور يي ، تسسن يي مل التعليل المفتوحاألكاديمي ة المنخفضة قد ي

وأسفرت التوصيات بتكرار الدراسة ولكن باستخدال مادة تعليمي ة تجريبية غير . مل التعليل المفتوح

 .باإلضاية إلى إطالة المدة الزمني ة يي الدراسة، مادة اللاة العربي ة لمقارنة النتائج بشكل أوضح

إلى عمل  (1994)عبدالمجيد دراسة القاا من أهمية التعليم العالي عن بعد، هدفت وانط

الدراسة إلى  توصلتو .التجربة هذهمسح إسصائي لتجربة التعليل المفتوح وضوابط نجاح إدارة 

الساجة  وجود :منها، إلى غاياتها الوصولمجموعة من الضوابط لنجاح إدارة التعليل المفتوح يي 

التقليدية بالدول التي تفكر يي  الجامعةيي  الفعلية إلى هذا النوع من التعليل بأن يكون هناك قصورٌ 

 ،لتقليدي يي هذا النوع من التعليليتدخل المهيمنون على نمال التعليل ا أال  و ،إنشاء جامعة مفتوسة بها

 .التعليميةله وليس على المؤسسات  اعتماد هذا النوع من التعليل على إمكانياته المميزة ينبايو

       دراسة الجمالنللكشف عن دور التعلل عن بعد يي دعل برامج التعليل الجامعي، هديت و

والصعوبات التي  ،ل عن ب عد يي دعل التعليل الجامعيالدور الذي يلعبه التعل إلى إيضاح (1994) 

، ل عن ب عدي وجود التعلتبريرات تستدعالدراسة وجود  أمهرتوقد  .تقف يي وجه تسقيق هذا الدور

عدل قدرة ، سق التعليل لكل مواطن، االنفجار السكاني، منها االنفجار المعريي وثورة المعلومات

وعدل التوازن يي التوزية ، استيعاب خريجي المدارس الثانوية المؤسسات التعليمي ة التقليدي ة على

سة يعالي ة البث التلفزيوني عبر األقمار الصناعي ة يي الدرا وكشفت. الجارايي للمؤسسات التعليمي ة

ومن أهل المجاالت التي يخدمها البث التلفزيوني عبر . ل، وتسسين طرق التعليدعل التعليل الجامع

التدريب المهني ، البسث العلمي، نقل المساضرات الجامعي ة: التعليل الجامعي ياألقمار الصناعي ة ي

، بالجامعات والتسجيل توسيد المناهج الدراسي ة وأنممة التدريس والقبول، وتطوير الكفاءات الوطنية

 .لتالب على مشكلة نقص األساتذة المتخصصين يي التخصصات النادرةاتبادل الخبرات التعليمي ة و

استطالع واقع التعليم من بعد في التعليم الجامعي في البالد العربية، في ضوء  وبغرض

أن التعليل من بعد يي إلى نتيجة مفادها،  (1998) نشواناالتجاهات الحديثة، توصلت دراسة 

، كما أن مؤسسات التعليل العالي يي الدول العربية ال تولي لجامعات ال يرقى للمستوى المأمولا

األمر الذي أدى إلى ضرورة التأكيد على تفعيل التعلل عن . يراً لموضوع التعليل من بعد اهتماماً كب

قنيات وتفعيل الت ،مستوى الخدمات التعليمية بعد، وتوجيه الجامعات يي الدول العربية إلى تسسين

 .   التربوية يي التعلل عن بعد
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ورصد ، المفتوح والتعليل من بعدالتعليل مفهول  البسث يي (2111) يدراسة العدووحاولت 

المرسلة  معلميمن بعد، وخاصة تجربة تأهيل  الجامعيمجال التعليل  ييالتجربة المصرية مالمح 

عدد من  طرحوخلصت الدراسة إلى  .االبتدائية، وبرامج التعليل المفتوح ببعض الجامعات المصرية

 . مصر،  كما قدمت بعض المقترسات لمالمح هذه الجامعة ييالمبررات إلنشاء جامعة مفتوسة 

هدفت دراسة ، يقد مبادئ وإجراءات ضبط الجودة النوعية يي أنممة التعليل عن بعدولمعرية 

ل عن بعد، واألسس ر التعلمعرية المراسل واألجيال التي مرت بها عملية تطو، إلى (2111)السنبل 

واالعتبارات الداعية والمسققة لضبط الجودة النوعية يي مؤسسات التعليل عن بعد، وتسديد اآلليات 

واستخدمت الدراسة . المقترسة لتطبيق إجراءات ضبط الجودة النوعية يي مؤسسات التعليل عن بعد

بط الجودة النوعية يي مؤسسات المنهج التسليلي اعتماداً على مناقشة المعايير الواجب مراعاتها لض

وتوصلت الدراسة إلى أن التعليل عن بعد يي الوطن العربي ال يزال مجاالً بكراً .  التعليل عن بعد 

وخصباً للدراسات العلمية ، وأن التعليل عن بعد سيكون له مكانة متميزة يي المنمومة التربوية 

 . العربية 

يي ضوء بعض  ها،نجاسالمصرية للتعليل عن بعد، ومتطلبات  الجامعةولتشخيص تجربة 

، إلى البسث عن مفهول التعليل عن بعد، (2111)هدفت دراسة طنطاوي، الخبرات المسلية والعالمية

 واستخدمت الدراسة االستبانة. همالمسه، وونماذجه، ومبررات األخذ به، وأنماط ،وأهل خصائصه

الدراسة إلى أن مشروع الجامعة المصرية للتعليل عن بعد يسقق  ئجنتا وتوصلت .كأداة لجمة بياناتها

وديمقراطية التعليل ، كما أن هذه الجامعة سوف تساعد على تويير  ،مبدأ تكايؤ الفرص التعليمية

يرص التدريب التكنولوجي يي مختلف جوانب العلل والمعرية ، كما تساعد على تسقيق مبدأ التعليل 

 .تي المستمر والتعلل الذا

إلى التعرف على واقة العملية التعليمية بجامعة  (2112)حسن ونور وهدفت دراسة 

لتسسين  ؛والتعرف على آراء أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين نسو نمال التعليل عن بعد ،األزهر

، وياعليته انية األخذ بنمال التعليل عن بعد، والكشف عن مدى إمكعة األزهرالعلمية التعليمية يي جام

عن اتجاهات الطالب نسو التعليل  يضالً يي تسسين المستوى المعريي لطالب كلية التربية بالجامعة ، 

، كأداة واستخدل الباسثان االستبانة واالختبار التسصيلي ومقياس االتجاه. يي جامعة األزهر عن بعد

ريبية وأخرى للمجموعة لتجطالباً للمجوعة ا( 48) عينة مقدارهاوطبقت على  .لجمة البيانات

، جه التعليل المنجزات التكنولوجيةالدراسة إلى أن أهل التسديات التي توا نتائج وقد توصلت. الضابطة

علل على إيجاد ، وأن هذا النوع من التعليل يساعد المإلى استخدامها يي السقل التعليميوالساجة الملسة 
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ل منالوقت لتطوير دوره العملية التعليمية ويزيد من كفاءتها، وان التعليل  ، وإرشاد الطالب مما يفع 

 .، وتجعله إيجابياً ويتسم ل مسؤولية تعليمه عن بعد يسقق أقصى استفادة للطالب

  التعليل الجامعي عن بعد يي عصر المعلوماتيةالستطالع  (2112)وجاءت دراسة حربي 

سث يي هذه الدراسة واستخدل البا .بجامعة طنطا ،أعضاء هيئة التدريسمن خالل وجهات نمر 

أعضاء هيئة التدريس من  اً عضو(260)، واستبانة قال بتطبيقها على عينة تكونت من المنهج الوصفي

وتوصلت الدراسة إلى قبول نسبة عالية من . عة على كلياتها العلمية والنمريةموز ،بجامعة طنطا

لب أهداف ادت نسبة عالية بإمكانية تسقيق أغ، كما أية ألهداف التعليل الجامعي عن بعدعينة الدراس

، الجامعي عن بعد تواكب روح العصر ، وأوضست النتائج أن أهداف التعليلالتعليل الجامعي عن بعد

وأن هناك قناعة كاملة لدى عينة الدراسة من أعضاء  ،ويمكن تسقيق بعضها يي مل التعليل التقليدي

 .عي عن بعدهيئة التدريس بفكرة تأسيس التعليل الجام

إلى الكشف عن البدايات األولى للتعليل عن بعد يي  (2112)ومحمد دراسة خطاب وهدفت 

وأهل الوسائط  ،، ومميزات التعليل عن بعدعالقة بينه وبين التعليل المفتوحوتطوره وال مصر،

وأهل العوامل التي أدت إلى ضرورة استخدال  ،، واالنترنت بصفة خاصةالمستخدمة ييه بصفة عامة

، واألدوار التي يمكن أن يقول بها تعليل عن بعد يي التعليل الجامعي، وأهمية استخدال الالتعلل عن بعد

كما استهديت الدراسة توضيح التأثيرات المختلفة على . عن بعد يي مجال التعليل الجامعي التعليل

واستخدل الباسثان المنهج الوصفي . نتها بالتعليل الجامعي التقليدي ومساولة مقار ،المتايرات النفسية

كما استخدما مقياس التفاعل االجتماعي  . ج التتبعي المستعرض شبه التجريبيالتسليلي والمنه

وكان من نتائج الدراسة انخفاض مستوى التفاعل االجتماعي لدى . ومقياس االتجاه نسو التعلل الذاتي 

 .     ن بالتعليل عن بعد ،ويتفوق الطالب الملتسقين بالتعليل التقليدي يي هذا المتاير الطالب الملتسقي

 ييالتعليل من بعد وأهدايه، وواقعه إلى مناقشة  (2112)  حمدوأمحمد  دراسةوهدفت 

والتي تقدل  وكندا وأيريقيا، اسكتلندا يينماذج الجامعة االيتراضية يضالً عن تقديل  ، العربيالوطن 

وهناك تخصصات ( وإدارية –وعلمية  -وإنسانية -صسية)برامج متنوعة، وتخصصات مختلفة 

أوجه التشابه بين كما بينت الدراسة  .للدراسات العليا يي القانون وبعض علول االقتصاد والمساسبة

من  الجامعي ثل ساولت الدراسة طرح تصور لجامعة ايتراضية لدعل التعليل. المتنوعة هذه النماذج

 . العربيالوطن  ييبعد 

التعرف على واقة واتجاهات جامعات  (2112)وحاول مركز التعلم عن بعد بجامعة الكويت 

وقد . لتطبيق التعلل عن بعدالعربي  ومؤسسات التعليل العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج
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والسبب  ذ بنمال التعليل عن ب عد،معمل الجامعات الخليجية تخطط لألخأن خلصت الدراسة إلى القول 

 أن هذا النمال أصبح منتشراً وبسرعة يي الجامعات ومؤسسات التعليل العالي ليس يي واضح هو

 .هذا النمال بل ستى جامعات الدول النامية تساول جادة االستفادة من ايجابيات ،الدول المتقدمة يسسب

اع  وصمم ، ثل قال نمال معلوماتي لتدريس مقرر عن بعد باستخدال الساسوب (2113)جد 

ومصارة عن أنممة التعليل  ، كفكرة مبدئيةسلطنة عمانداخل الجامعة بكة مسلية يي تطبيقه على شبب

، ومن ثل اإلسهاب يي ن مزايا التعليل عن بعد وسلبياتهوقد شملت الدراسة كذلك التسدث ع. عن بعد

هميته وأهمية ليل عن بعد يي المجتمة العربي، وضرورة قيال سمالت توعية بأالسديث عن واقة التع

، ووضة المعايير ة من المعلمين للقيال بهذا الدور، وضرورة إنشاء شبكة ايتراضيالجامعة االيتراضية

ت التعليل التقليدي ، والعمل على موازنتها مة شهاداالتعليل المفتوح والتعليل عن بعدالخاصة بشهادات 

يي الجامعات، كما أكدت الدراسة على أهمية تسسين التقنية يي تدريس المواد، وتسجيل الطالب 

 .وقبولهل يي البرنامج

إلى إيجاد تصور مقترح لنمال التعليل عن بعد  (2113)دراسة الناعبي وعلي وسعت 

التعليل العالي ، وقد تل من خالل البسث التعرف على أنماط جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمانب

، ومدى مشاركة تزايدة من خريجي الثانوية العامةبالسلطنة ومدى قدرتها على استيعاب األعداد الم

بتكاليف  ، وربط ذلكلتعليل العاليالكليات الخاصة والجامعات والكليات بالخارج يي قبول الطالب با

يلي من أجل تسليل وتشخيص واقة وقد استخدل الباسث المنهج الوصفي التسل. الدراسة يي هذه الكليات

، ثل استنتاج المؤشرات والمقترسات التي تفيد يي وضة سصائيةالتعليل العالي اعتماداً على البيانات اإل

. ناسبه طبيعة المجتمة العمانيتصور لنمال التعليل عن بعد يي ضوء االتجاهات المعاصرة ،وبما ي

، واقترست نموذجاً يمكن تطبيقه يي يل عن بعدإلى مبررات تطبيق التعلالدراسة نتائج توصلت و

، والفئات وتل تسديد أهداف النموذج المقترح ،النمال التقليدي للجامعةجامعة السلطان قابوس بجانب 

ومن ثل تسديد استراتيجيات التعليل والتعلل ونمال . د التعليمية والتقنيات المستخدمةالمستهدية والموا

 .  التقويل وإجراء االمتسانات 

تطوير برنامج للتعليل عن بعد تست اسل إلى  ،(2114)وهاشم وطه دراسة مهرانوهدفت 

WebCAT)) ، إذ، واألدوات لكل من الطالب والمعلل العديد من اإلمكانياتسيث يقدل هذا البرنامج 

، وجدول، ومراجة، بما يتضمنه من مادة علمية، ومنهج على الشبكة كاملقرر يسمح للمعلل بإنشاء م

 لرسول البيانية، وتقييل آلي للتقديرات، وطرق لمتابعة أداء الطالب من خالل اوملسقات، واختبارات

يي أنممة  وهو برنامج موجود ومعروف، (WebCT) عقد مقارنة ببرنامجكما أنها ت .واإلسصائية
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تستخدل لتوصيل  أن التعليل باستخدال االنترنت هو تقنيةوقد بينت نتائج الدراسة . إدارة التعليل عن بعد

المناهج سيث يمكن االستفادة من التسهيالت التي تويرها االنترنت يي مجال االتصاالت و المعلومات 

سيث يمكن أن يعمل الطالب من منزله أو من مكتبه سيث  .لتوصيل الخبرات التعليمية إلى الطالب

رات الفيديو مؤتم أوالب اآلخرين من خالل البريد اإللكتروني يتصل بالكلية و بالط

(Videoconference)، أمهرتكما  .أو أي صورة أخرى من االتصال عن طريق الساسب اآللي 

الدراسة أن النمال المطور يمكن أن يفوق كثير من األنممة الموجودة اآلن والمفعلة يي نمال إدارة 

   .التعلل عن بعد 

 ،التعليمية عن بعد ةالمادإلى تسديد معايير خاصة لبناء  (2116)دراسة عبدالنبي وحاولت 

الباسث  ولتسقيق ذلك قال. دخل النمل القائل على التفاعل بين عناصر ومستويات المنهج ميي ضوء 

معياراً ( 78)وتوصل إلى عدد  .بإعداد قائمة معايير خاصة لبناء المواد التعليمية يي التعليل عن بعد

بناء منهج اللاة العربية ويق مدخل  ، ثل قدل الباسث تصوراً يي أسسموزعة على خمسة مساور

 .ل، وطبيعة المعرية، وطبيعة المجتمةالنم

مدى مواكبة الجامعات العربية للتطورات للتعرف على  (2119) وجاءت دراسة الجرف 

ومدى استخدامها  ،والتعلل عن بعد ،من سيث تواير نمل إدارة التعليل االلكتروني ،التكنولوجية السديثة

جامعة وكلية ومعهد عربي على ( 517) قامت الباسثة بدخول مواقةو. ت تستخدلويي أي المقررا

.  لديها نمل إدارة تعليل الكترونيجامعة وكلية ومعهد يقط %( 15)  أن نتائجالأمهرت و. االنترنت

لرغل من أن مجموع جامعات وكليات ومعاهد العلول والتكنولوجيا وتوصلت الدراسة إلى أنه على ا

 (14)أن بيد من المجموع الكلي للجامعات العربية، %( 21)أي نسو ( 108) العربي هويي العالل 

هناك دول عربية ال تستخدل جامعاتها المقررات وأن . جامعة منها يقط بها نمل إدارة تعليل الكتروني

المية الجامعات اإلس كما أن جمية. االلكترونية على اإلطالق مثل ليبيا وأرتيريا وجيبوتي وموريتانيا

 والمسيسية ليس بها مقررات الكترونية، مة أن موضوعات المقررات الدينية نمرية ومناسبة جداً 

ل يقط لديها برامج تعل( %4)جامعة  (20)وكشفت النتائج أن  . للتعليل االلكتروني والتعليل عن بعد

 ،السوريةويي العالل العربي ثالث جامعات ايتراضية يقط هي الجامعة االيتراضية . عن بعد

جامعة  (18)وأمهرت نتائج التسليل أن . ةوجامعة بيروت االنترنتي ،والجامعة االيتراضية التونسية

جامعات  (10)، و(Blackboard)جامعة تستخدل  (14)مفتوح المصدر، و (Moodel) نمال تستخدل

جامعة النمال الذي تستخدمه،  (13)إلدارة المقررات االلكترونية، ولل تسدد  ((WebCTتستخدل 

 ACES - Arab )تستخدل الجامعة العربية المفتوسة نمال: مثالً  ،جامعة نمل أخرى (12)وتستخدل 



 
-111- 

Campus E-learning System)وتستخدل جامعة وولونجونج بدبي نمال ،(Vista, eduStream, 

TurnItIn, Electronic Readings,) وتستخدل "جسور"، وتستخدل جامعة الملك سعود نمال ،

جامعات مشارية وخطط الستخدال  (6)، ووضعت Taibah-Dokeos LMS))جامعة طيبة نمال 

بالنسبة لعدد التخصصات والمواد التي تستخدل ييها المقررات و. نمل إدارة التعليل اإللكتروني

ررين لكل مق أوموزعة على التخصصات بواقة مقرر  ،يتاطي متطلبات الجامعة العامة االلكترونية 

قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لتفعيل المقررات االلكترونية والتعليل عن بعد يي و. تخصص

 . الجامعات العربية بطريقة مبسطة وسريعة وغير مكلفة

 ،من خالل موقة اإللكترونياختبار ياعلية نموذج للتعليل  إلى (2111)دراسة عاطف سعت 

ومشاركة طلبة  ،لطالب اإلعالل عن تصميل صسف األطفال اإللكترونية تعليمياً  يتضمن نموذجاً 

وطبقت الدراسة على عينة قوامها  .عن بعد عبر شبكة اإلنترنت اإللكترونينمال التعلل  ياإلعالل ي

الطلبة على  لدى إجماع وأمهرت نتائج الدراسة وجود ،من قسل اإلعالل بجامعة المنويية طالباً  (30)

 لزلهامن يي لالتعلل وه لوتخطى ساجز المكان، سيث يمكنه ،بقعة من العالل يأ ييتعلل على ال قدرتهل

كما اتفقت العينة الخاضعة للبسث باستثناء طالب واسد  .وقت بدون التقيد بعامل الزمن أي ييوالتعلل 

وخدماته العلمية تثرى طالب  ،اإللكترونييؤيد أن التفاعل مة خدمات الموقة  الذي، الرأيخالف 

 الكترونيشكل  ييويتيح متابعة عرض المادة العلمية ، الصساية بالمعلومات واألخبار أثناء الدراسة

عن  اإللكترونيعملية التعليل  ييوأوصت الدراسة بضرورة االهتمال بالتوسة  ..عن طريق اإلنترنت

عملية التعلل  يينية والبرامج التقنية المستخدمة بتزويد الجامعات والمعاهد والمدارس باألجهزة الف بعد

عن طريق اإلنترنت، وأهمية عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة لعضو هيئة التدريس  اإللكتروني

وكذلك ضرورة تسويل المساضرات  .عن بعد اإللكترونيكيفية التعامل مة التعليل  ييوللطالب 

وقت ويستفاد  أي يينى للطالب الدخول عليها سى يتوالمقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية ست

أقسال الصساية واإلعالل بالصساية  يي العمليمكان مة ضرورة االهتمال بالجانب  أي ييمنها 

 .اإللكترونياإللكترونية واإلعالل 

 الدراسات االجنليزية واألجنبية  :ثالثًا 

 الجاامعيتطوير بارامج التعلايل  إمكانيةدراسة  إلى ( Sharma, 1991) شارما دراسة هدفت 

لتفيااد  ،المفتااوح الجااامعيباانجالديش لألخااذ بنمااال التعلاايل المفتااوح ، وكيفيااة تكييااف صااياة للتعلاايل  يااي

وقاادمت الدراسااة عاادة تصااورات السااتخدال وسااائل اإلعااالل واالتصاااالت  .جمهااور المناااطق الريفيااة

 . مناطقاللمختلف  الجامعيتوصيل خدمة التعليل  ييالسديثة 
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عوامل نجاح جامعة  ( Baird & Monson, 1992 )بيرد ومنسون  دراسةناقشت كما 

األمريكية يي تبني نمال التعلل عن بعد، وتمثلت هذه (  ( Wisconsin Universityوسكنسن 

زيادة تدريب ، ول من بعدأعضاء هيئة التدريس ببرامج التعلزيادة اندماج واهتمال  :العوامل باآلتي

، التخطيط الجيد للبرامج المقدمة من خالل التعليل من بعد، والتدريس، وتسفيزهلأعضاء هيئة 

إتاسة الفرصة لمشاركة ، وقررات لتناسب نمط الدراسة من بعدتطوير وتسسين عمليات تقييل المو

بناء عالقات جيدة بين الجامعة والجهات ، والسياسات واتخاذ القرارات هيئة التدريس يى وضة

 .ل من بعدتفيدة من خدمات التعلخارجية المسال

لتوسية  ؛االستراتيجيلتخطيط دور ا (Van Schoor, 1992  )فان سكور دراسة وبحثت 

، مة ضمان الجامعيلمقابلة المتطلبات المتزايدة على التعليل  ، وذلكجنوب أيريقيا ييل من بعد التعل

عرضت الدراسة ألبعاد تو. هذا الن مط من التعليل بمتطلبات سوق العمل من سيث النوعية يفيأن 

ألبعاد وقد خلصت الدراسة إلى تسديد للعديد من اتل لهذا الارض،  الذي االستراتيجيالتخطيط 

 : منها و، المتعلقة بالتعليل عن بعد

 .والتخصصات العلميةتشكيل لجنة للتخطيط من خبراء يمثلون مختلف الهيئات  -

 .لإلشراف سكوميتأسيس مكتب  -

 .جمة بيانات عن ساجات المجتمة المسلى بمختلف قطاعاته من التعليل من بعد -

 .تسليل البيانات وتصنيفها لتسديد عدة مشارية للتعليل من بعد -

 .صياغة خطة لكل مشروع  -

 . تسديد معايير لتقييل المخرجات -

معوقات التعلل عن  (Galusha, 1997) دراسة جالوشا تناولت  وفي الواليات المتحدة،

إلنجاح  ،ثالثة معوقات رئيسة ينباي أخذها بعين االعتبار يث خلصت الدراسة إلى تسديدبعد، س

واصل مة سفيز،الت  تكلفة الدراسة،الت   :مثل ،معوقات تواجه الطالب: ، والمتمثلة بـعملية التعلل عن بعد

 .،نقص الخبرة والتدريب  الراجعة،الخدمات الطالبية والدعل الطالبي،العزلة والبعداألساتذة والتاذية 

نقص تدريب األساتذة على كيفية تطوير المقررات الدراسية وتوميف :معوقات تواجه األساتذة مثل

نقص الدعل بصفة عامة،وضعف عملية انتقاء أساتذة التعلل عن  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

الميزانية والدعل  مشكالت مؤسسية، البنية التستية والتكنولوجيا،:عوقات تواجه المنممة مثلم .بعد
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أهمية التواصل مة الطلبة، أهمية انتقاء األساتذة من ذي :ومن أهل ما أوصت به الدراسة هو  المالي،

 .نولوجيةالخبرة والمعرية بأساليب التعلل عن بعد ،وأهمية تطوير وتسسين البنية التستية والتك

 واإلعالميةااللكترونية تقديل وصف للوسائل  (( Burgess, 1997 برجيس دراسةوحاولت 

 جامعة يونكس األمريكية ييوالتعليل من بعد  ،تقديل مقررات للتعليل المفتوح ييالمستخدمة 

(Phoenix AZ University)أن المقررات االلكترونية تقدل  يي جامعة  :، وبينت نتائج الدراسة

واإلذاعة الموجهة، وعبر كاألقمار االصطناعية،  ،يونكس من خالل العديد من الوسائط التكنولوجية

 .التعليل المفتوح والتعليل عن بعد، كذلك يتل استخدال تقنيات الساسوب التعليمية يي األقراص الممانطة

لمقررات قول أعضاء هيئة التدريس األكاديميون بتصميل اأنه يلزل أن ي ،الدراسة كما كشفت

، واستخدال الطرق السديثة يي عمليات التصميل االلكتروني ، وتفعيل التلفزيون التعليمي االلكترونية

تسجيل وانضمال تطوير ر عن طريق األقمار االصطناعية، وإمكانية وتمكينهل من البث المباش

 .التواصل مة مسؤولي القبولالطالب للدراسة، وتطوير عمليات 

وصف عملية  (Guam & Van Rayan, 1997)قوام وفان رايان  دراسةوتناولت  

الذين والمشريين ، بهدف تدريب المرشدين عدة مجاالت يي ،بعد عنتطوير أدلة مقررات التعلل 

، وركزت األدلة على مدخل التخصصات المتداخلة، سيث ساولت دمج العماليتولون توجيه وإرشاد 

  .من خالل التعلل من بعد وعملية تخصصيةمفاهيل 

سلول لمشكلة منتشرة يي  ( Carr & Foster, 2000)دراسة كار وفوستر واقترحت 

منح االعتماد لكليات  يي يةمريكاألبعض الواليات  والمتعلقة بتشديدالواليات المتسدة األمريكية، 

(Online) ، لتايير المكاتب البريدية وعناوين الكليات  يسعون مؤسسي الكلياتاألمر الذي جعل

ستى يسهل عليهل السصول على شهادات االعتماد، وهذا يي النهاية يتيح لهذه  ،لواليات أخرى

لتصسيح وضة وخلصت الدراسة إلى تقديل مقترسين  .ة مناسبةالكليات العمل دون الوياء بشروط جود

، تبني معايير جودة االعتماد األكاديمي لبرامج التعلل عن بعد ، وإصدار شهادات :الكليات، وهما

 .ضمان للكليات التي طابقت معاييرها معايير االعتماد األكاديمي 

ومدى توير  ،التعلل عن بعد علىإلى التعرف  (Arome, 2001 ) دراسة أروم وهدفت 

 Zimbabawi Open) زيمبابوي المفتوسة كفاية مصادر التعلل المتاسة للطالب يي جامعة

University) ، واستخدل .والمعوقات التي يواجهها الطالب والسلول التي تسهل يي التالب عليها

نتائج توصلت و. كأدوات لجمة البيانات والمالسمة ،المقابلة الشخصيةو ،الباسث دراسة السالة

وسصول جمية الطالب بما ييهل قاطنو األماكن الجارايية  ،الدراسة إلى تواير المواد المطبوعة
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 البعيدة، وتواير أجهزة الساسب اآللي يي المبنى الرئيس للجامعة، وبالمقابل عدل توايرها يي الفروع،

نها تستخدل يي مسدودية استخدال أجهزة الساسب اآللي من قبل الطلبة يي المبنى الرئيس، كوو

، ومن مية وبيئية ت سد من عملية التعللاألعمال اإلدارية،كما أمهرت وجود معوقات إدارية وأكادي

قلة التواصل بين المسؤولين والطالب، وضعف التخطيط للبرنامج، والبطء يي تسسين العمل : أهمها

أما أهل . هيئة التدريس وإنجاز التقارير واألعمال، وضعف الدايعية للعمل من قبل الطالب وأعضاء

الشبكة تمثل يي استخدال التعلل التعاوني، والسلول التي تسهل يي تذليل معوقات عملية التعلل للطالب يت

كما توصلت إلى أن .(learning by-default)والتعلل بالتجربة، (student networking)الطالبية

خبرة العملية ال تعتبر معوقات لعملية التعلل متايرات الدراسة كالعمر والجنس والخلفية التعليمية وال

 .يي هذه الدراسة

دراسة  ( (Al-Rashoud & Al-Abdul-Kareem, 2001الرشود والعبدالكريموأجرى 

سل مقترح لبناء نموذج  تقديل، وذلك لارض تالتعليل التفاعلي عن بعد على اإلنترنت واإلنترانسول 

سيث يستخدل البرنامج مواد مقروءة ب .استخدامه من أي مكانلبرنامج سهل االستخدال، يمكن تفاعلي 

 ,Text, chat)ومسموعة ومرئية؛ باإلضاية إلى الصور والشرائح التقديمية وبرامج المسادثة 

slides, pictures, audio and video) ، وتعتمد كفاءة استخدال البرنامج على تجاوز العوائق التي

ويتكون النموذج المقترح من . وبرامج األمن والسماية  مستخدمةالسرعة ال: تواجه اإلنترنت، مثل

المدرس والطالب وإداري النمال سيث يكون التفاعل واالتصال بين المدرس والطالب من خالل 

وبرامج المسادثة، كما يقول إداري النمال بالتسكل يي الخدمات  ،وصفسات الويب ،البريد اإللكتروني

وقال الباسث بتطبيق واختبار هذا البرنامج، الذي يمكن . مؤسسة التعليميةاإللكترونية المقدمة يي ال

 .والمعاهد  استخدامه يي مواقة مختلفة يي المجتمة مثل كليات البنات، والمدارس

ف التعار    (Tricker, et al, 2001)تريكدر وآخدرون ولتقسيم التعلم عن بعدد، سدعت دراسدة 

توصاالت و. لتعلايل عان ب عاد ومقرراتاه ومناهجاهيااي نماال ا ،ب عادعلاى وجهاة نمار طاالب التعلايل عان 

ااالماال المسااتثمر يااي النشاارات والكتي  والوقاات  أن   القااول، إلااىالدراساة  باارامج ة للتعريااف بباات التمهيدي 

التي توايق االستياجات  الدراسي ةالتأكيد على البرامج أن يستخدل بشكل أيضل ك يمكن ،ب عدالتعليل عن 

 ،باإلضاية إلى أن  ما يجذب الدارسين لبرامج التعليل عن ب عد هي المرونة .للطالب ةة والشخصي  المهني  

وأوصات الدراساة بضارورة . ولكن تعد المصاريف الدراسي ة للتعليل عن ب عد مصاريف باهمة ومكلفة

ويجااب أن توجااه جهااود الفريااق القااائل علااى ، االهتمااال بجااودة مستااوى الاادورات والمقااررات الدراسااي ة

التعليل عان ب عاد إلاى التنمايل والبنااء المنطقاي للبارامج أكثار مان اهتماامهل بااألقراص المدمجاة برامج 

 ،قلة العالقة المباشرة بين المعل ل والطالبكما أن   .أو اهتمامهل بالبريد اإللكتروني أو الفيديو تللمقررا
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اً وي ااً وإباداعي  ااً تستدعي أن يقول بالتدريس معل مون أيضل من غيرهل مهاري  ويجاب تاويير التقنياة ، كري 

يجاب أن ياتل االتفااق والتفااوض كماا  .العالية ستى يتل إتاسة االتصاال بأقصاى جاودة واساتفادة ممكناة

يجب توير واجبات تتطلب اإلتقاان و ،على موعد الدراسة مة الدارسين ستى يتسنى لهل االستفادة منها

أن ه يجب تقديل  أي ،ة بمعايير واضسة للتقييلويجب وجود التاذية الراجعة وأن تكون مرتبط. والكفاءة

التدريب المكثف لمعل مي برامج التعليل عن ب عد ستى يستبدلوا التاذية الراجعة التقليدي ة التي تعتمد على 

 .العالقة المباشرة بين الدارسين والمعل مين بأساليب تقنية جديدة تناسب التعليل عن ب عد

تتباة مسايرة التعلايل هاديت إلاى بدراساة  (Sakamoto, 2002 ) سداكاموتو وفي اليابان، قدام 

الدراسة إلى أن   نتائج توصلتو .والتجديد واإلصالح التربوي يي جامعات اليابان عن بعد اإللكتروني

عباار  وبعااض الجامعااات تسااتخدل األقمااار الصااناعي ة الخاصااة باالتصاااالت، وأساالوب مااؤتمرات الفياادي

يي العديد و. ولكن لل يتل تبنيها بشكل كامل ،لي ة للمعلومات يي التدريسالشبكة الدو واستخدال، األقمار

لخاصاة بالكتاب والماواد ، وقواعاد البياناات اومن الساالت يكون اساتخدال الوساائل مسادود علاى الفيادي

ل من اساتخدال . ، أو يكون قاصراً على استخدال البريد اإللكترونيالتعليمي ة والتاي ر الملسوم هو التسو 

اة تساتخدل األقماار . األقمار الصناعي ة الخاصة باالتصاالت إلاى اساتخدال اإلنترنات والجامعاات الوطني 

باالتصاالت وذلك ألنها مويرة مادي اً من ناسية ولتوايق أنممة تشاايل هاذه األقماار  ةالصناعي ة الخاص

االنتقال والسفر  وهذا يسمح باالتصال بسهولة ويسر ويوير مصاريف. مة الجامعات من ناسية أخرى

الة وتواصل صوتي ومرئي يي آن واسد واستخلصت الدراسة أن اساتخدال . ويؤم ن صورة سواري ة يع 

وأن  النقص يي . الوسائط المتعددة له تأثير إيجابي على التعليل ونشر الوعي به يسسن الكفاءة اإلداري ة

ااة يعااد ماان ال ة ماان اسااتخدال هااذه القااائمين علااى العماال وعاادل وجااود تقااديرات للميزاني  عواماال المساادد 

 . الوسائط

مقارنة نتائج الطالب بين مادة تل ب (Tricia, 2002 )يا ستيريوفي الواليات المتحدة األمريكية، قام 

، من خالل معايير تعليل الطالب، بطريقة التعلل عن بعدوتدريسها بالطريقة التقليدية العادية، 

قال الباسث بتطبيق الدراسة على طالب و. وتقييل الطالب للمعلل، د عن بعدواالهتمامات بمواد االقتصا

واالستبيان كأداتين للتسقق من أهداف  ،استخدل الباسث االختبار، سيث جامعة يرجينيا األمريكية

نتائج الدراسة أن الطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية سصلوا على نتائج اختبار  وأمهرت. الدراسة

ل ل عن بعد، وخلصت الدراسة إلى أن التعلا المقرر عن طريق التعلالذين درسوأيضل من الطالب 

 .مثيالً للتعليل التقليدي وال بديل عنه دعن بعد ال يع
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 ,Lionarakis &Papademetriou)ليوناركس وباباديمتريو وعلى غرار دراسة تريسيا، قال 

وتل إجراء . والدراسة بالطريقة التقليديةبعد ل عن جودة الدراسة عن طريق التعلمقارنة ب (2003

ل عن من طالب التعل( 30)، وتل اختيارمن طالب الدراسات العليا طالباً وطالبةً ( 60) الدراسة على

إلى ستة مؤشرات موزعة  ةً انواستخدل الباسثان استب. اً من طالب التعليل التقليديطالب( 30)بعد ، و

لدعل المقدل عن طريق ، الة المادة، الواجبات، هيكالعلمية المدروسةعامل مة المادة الت: شاملة للجودة 

 :نتائج البسث كما يلي  وجاءت، مشرف الطالب، الدعل اإلداري، جودة مشرف الطالب

  ل المجموعة التي درست بطريقة التعلمتوسط النقاط المسجلة لهذه المعايير الستة أعلى يي

 .عن بعد من الطريقة التقليدية

  يي الجودة عند استخدال الطريقتينيروق ذات داللة إسصائية ال توجد. 

 ,Jurczyk, Kushner& Savery  ) ، وكوشدنير، وسدافريجورزيدك واهتمات دراساة

ييز تصورات الطالب يي يصول قياس اتجاه الطالب نسو استخدال اإلنترنت يي التعليل، وتمب (2004

الدراساة علاى مجموعاة مان  الباسثون بتوزياة اساتباناتقال و .ل عن ب عد باستخدال شبكة اإلنترنتالتعل

ااة : الدراساة  اتوصالت إليهاالنتاائج التااي ومان أبارز . عان طرياق البرياادو، الطاالب الكترونيااً  أن  دايعي 

، ألن  عالياة علاى خاالف توقعاات المعل ماينمهل عبار شابكة اإلنترنات كانات يالطالب الذين يتلقون تعل ا

كمااا أن  الطااالب الااذين يمتلكااون مهااارات تقنيااة ، رة ماان المعل مااينيجاادوا معاونااة مباشاا الطااالب لاال

وتكنولوجي ة يي التعامل مة الساسوب وشبكة اإلنترنت كانوا أكثر اساتعداداً ودايعياة نساو التعلايل عبار 

اً مان نسابة غ، اإلنترنت يااب وكانت نسبة غياب الطالب الذين يتلقون تعليمهل عبر اإلنترنت أقال نسابي 

، كماا أن  الطاالب الاذين تلقاوا االساتفتاءات الكترونيااً كاانوا أكثار سارعة لفصول التقليدي ةالطالب يي ا

وكااان مااردود ، ودقااة يااي اإلجابااة ماان المجموعااة التااي تلقاات االسااتبانات عاان طريااق البريااد العااادي

تاال أكثاار ماان عاادد االسااتبانات التااي  اً االسااتفتاءات للطااالب الااذين تلقااوا االسااتبانة وأرساالوها الكترونياا

 .إرسالها واستقبالها عن طريق البريد العادي

ل دراسة بارض تسفيز الطالب للاتعل (Kelsey & Dsouza, 2004 )سوزا وأجرى كيلسي ود

وطاارق تسفياازهل  ،ل عاان ب عاادالطااالب نسااو الااتعللاادى  تجاااهالوربااط ا هاال التفاعاال مهاال؟: عاان ب عااد

 يفضلون الطالب عن بعد، سيث تبين أنوكشفت نتائج الدراسة أن الطالب يفضلون التعلل  .وتشجيعهل

للسصاااول علاااى الواجباااات والااادرجات و للقباااول والتساااجيل،  كأيضااال طريقاااة ،البرياااد اإللكتروناااي

 دوالسابب ياي تفضايل البريا. ثل المنتديات العامة النقاشاية ، ، ثل الهاتفوالمالسمات والتاذية الراجعة

 وبالمقابال .غاإللكتروني هو ما يتمتاة باه مان مروناة سياث يساتطية الطالاب أن يدققاه ياي وقات الفارا



 
-117- 

يضاال أيضاااً أعضاااء هيئااة التاادريس البريااد اإللكترونااي يااي التواصاال مااة طالبهاال، نمااراً لصااعوبة 

كمااا أباادى العديااد ماان الطااالب ارتياااسهل لسضااور . التواصاال مااة جميااة الطااالب عاان طريااق الهاااتف

رات واستالل المناهج عبر شبكة اإلنترنت ألن  ذلك يتالب على صعوبة الوصول إلى الجامعة المساض

 واجهات الطاالب كانات يومن أهل المشكالت الت. وخاصة يي مروف الطقس الصعبة أو ب عد المساية

اة ياي الساساوبيي التعلل عن بعاد،  والتاي أدت إلاى التراجاة ياي  ،وشابكة اإلنترنات ،المشاكالت التقني 

ضعف التفاعل باين  ويضالً عن. ل عن ب عد باستخدال شبكة اإلنترنتقبال الطالب ودايعيتهل نسو التعلإ

وقد ساولات الجامعاة ، سيث كان الطالب متخويون من استعمال الكاميرا للتواصل ييما بينهل ،الطالب

 .لساجةالتالب على ذلك بنشر العناوين االلكتروني ة للطالب ستى يتسنى لهل التواصل عند ا

إلاى  (Annetta, 2004 )دراسدة أنيتدا وبغدرض التعدرف علدل كلفدة الدتعلم عدن بعدد، هددفت 

اة لتفعيال الاتعلل  ،ل عن ب عديسص العالقة بين تطبيق التعل وبين التكلفة التي تتكبدها المؤسسات التعليمي 

التي تتكبدها المؤسسات ة التكلفة المؤسساتي  أن   :الدراسة ومن أبرز ما توصلت إليه من نتائج. عن ب عد

ااة التعلاايل عاان ب عااد ااة علااى عملي  ولكن هااا تااوي ر الكثياار ماان  ،تعااد عاليااة نساابياً يااي بدايااة األماار ،التعليمي 

ل عان ب عاد ياي كماا أن  تكلفاة الاتعل. المصرويات الرأسمالي ة وتقلال مان نسابة الهادر علاى المادى البعياد

اة مان الطاالب والمعل ماين واإلالمؤسسات التعليمي ة تعتمد على مادى اقتنااع الهيئا اة ة التعليمي  دارة بفعالي 

باإلضاية إلى أن  التخفيف من التكلفة يتطلب . يي برامج اإلصالح والتطوير اإلداريوجوده، وأهمي ته 

العمل على دراسة المتايرات المختلفة قبل البدء بتطبيق التعليل عن ب عد داخل المؤسسات التعليمي ة ألن  

 .ن المتايرات الخفي ة التي تزيد من التكلفة على المؤسسة التعليمي ة والطالبهناك العديد م

أماان البناااء )نتااائج اختبااار مااادة لتقااارن بااين  (Thomas, 2005)دراسددة تومدداس وجدداءت 

والية اليناوس لدى طالب جامعة  ل عن بعدبالتعلعند تقديمها للطالب بالطريقة التقليدية أو  (والمنشآت

: وركزت عملية تقسيل أداء طلبة المجموعاة التجريبياة والضاابطة علاى ثالثاة جواناب هاي. األمريكية

 .األداء من سيث التطبيق، األداء من سيث االستيعاب، األداء من سيث تعليل المادة العلمية

د داللاة إسصاائية باين المجماوعتين التقليدياة والتجريبياة عناد ووجاعادل الدراساة إلاى نتاائج توصلت و

نتاائج طاالب الاتعلل عان بعاد سياث جااءت للمقرر، باستثناء تقييل األداء من سياث التطبياق،  دراستهما

 . ة التقليديةقمن نتائج طالب التعليل بالطري( 0.036)دالة إسصائياً بنسبة 

إلاى تقاويل  (Elizabeth& Mary, 2005)ومداري  دراسدة إليزابيدثوفدي اسدتراليا هددفت 

تكونت عيناة البساث و. ل عن بعد باالنترنتجامعة ديكن االسترالية باستخدال التعل ياعلية تعليل طالب 

ل عن بعد باالنترنات، الشخصية سول استخدال التعلمقابلة ال سيث استخدمت الباسثتان. طالباً ( 17)من 
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مهارات االنترنت، واستفتاء الطالب سول رضاهل عن استخدال االنترنت ل استخدمت بطاقة مالسمةو

ياعلية استخدال التعلل عان بعاد باساتخدال االنترنات وجود : نتائج الدراسة أمهرتو .التعلل عن بعديي 

مان الطاالب علاى  (%80)االنترنت لدى طالب التعلل عن بعد، سيث أكد يي تنمية مهارات استخدال 

لاتعلل عان أياراد العيناة عان اكما تبين وجود رضا كبير لادى . ة التعلل عن بعد بواسطة االنترنتياعلي

 .بعد بواسطة االنترنت، كوسيلة لتقديل المقررات االلكترونية

الكفايات التي يجب أن يتمتة بها الكشف عن  (Williams, 2006)دراسة ويليامز وحاولت   

تبانة كاأداة لجماة اساتخدل الباساث االسا ولتسقياق ذلاك ،عضو هيئة التادريس ياي نماال الاتعلل عان بعاد

عضواً من أعضاء هيئاة التادريس  (52)عضواً إدارياً، و (20)طبقت على معلومات الدراسة، والتي 

وقد خلصت الدراسة إلى وجود اتفاق باين كال مان اإلدارياين . على التوالي (%52)، (%71)بمعدل 

لتدريسية ياي نماال الاتعلل عان دوار ألعضاء الهيئة اعلى أهمية الكفايات واأل ،وأعضاء هيئة التدريس

، بهاا عضاو هيئاة التادريس ياي النماال عادداً مان الكفاياات التاي يجاب أن يتمتاة ، وسددت الدراسةبعد

تقديل التاذية الراجعة للمتعلل وتزويده بالدرجات، وبناء تعيينات ومهمات للطلبة باستخدال : منهاالتي و

ك للتدريس والمهارات يي تلالوسائط المتعددة ، ومعرية مهارات وتقنيات التعليل عن بعد ، والتخطيط 

 .  ولل تمهر النتائج أية يروق بين اإلداريين وأعضاء هيئة التدريس تعزى للجنس أو العمر . البيئة

اتجاهات الطالب الجامعيين الذين  على تعرفالإلى  (Barakat, 2007) دراسة بركاتوهدفت 

التسصيل األكاديمي، والجنس، : ببعض المتايرات وعالقتهنسو إدارة الوقت  ،يدرسون عن بعد

وقد تكونت عينة الدراسة . والتخصص، والعمر، والسالة االجتماعية، ونوع العمل، واألنشطة اليومية

يي جامعة  ملتسقين ببرامج وتخصصات مختلفة يي نمال التعلل عن بعد ،طالباً وطالبة( 260)من 

أخرى  بانةمقياساً من إعداده لقياس االتجاه نسو إدارة الوقت، واستاستخدل الباسث و. القدس المفتوسة

نتائج تسليل البيانات عما  أسفرتو. لتسجيل األنشطة السلوكية اليومية للطالب على مدار األسبوع

 :يأتي

من الطالب اتجاهات إيجابية نسو إدارة الوقت، بينما أمهر ما %(  32. 7)ما نسبتهأمهر  .1

 .الطالب اتجاهات سلبية نسو إدارة الوقتمن %( 67. 3)نسبته 

عدل وجود يروق دالة إسصائياً بين درجات اتجاهات الطالب نسو إدارة الوقت ت عزى   .2

بينما أمهرت النتائج وجود يروق دالة إسصائياً . الجنس، والعمل، والتخصص: لمتايرات

جتماعية، السالة اال: يي اتجاهات الطالب نسو إدارة الوقت تعزى إلى المتايرات



 
-119- 

والتسصيل األكاديمي، والعمر، وذلك لمصلسة الطالب المتزوجين، وذوي التسصيل 

 .على الترتيب (سنة يأكثر 31)المرتفة، ومن الفئة العمرية 

النول، : اآلتي النسوالوقت الذي يقضيه الطالب يي ممارسة األنشطة اليومية على  جاء .3

دراسة البيتية، وقضاء وقت الفراغ، والعادات السياتية، والسضور إلى الجامعة، وال

  .والترييه، وسل الواجبات الدراسية، وأخيراً الزيارات االجتماعية

عدل وجود يروق جوهرية بين الطالب ذوي االتجاه الموجب والطالب ذوي االتجاه    .4

يي ممارسة األنشطة ونها السالب نسو إدارة الوقت تعزى إلى متوسط الساعات التي يقض

  .ليوميةالسلوكية ا

 & Wallace, Matthew, Pui-Wa) وماثهو وبوي وثوماسواالس  جرىكما أ

Thomas, 2008) تدريب يي المدارس مساعدات ومعينات اليعالية  هديت إلى التعرف على  دراسة

 الدراسة استخدمتو. ل عن بعدطالب التعل، ولدعل بادئ تمركز التعلل سول المتعلمينمع االثانوية التب

 يي المناطق الريفيةطالباً  (246)مدرسة، كما اشتملت على (36) من مكونةعينة عنقودية عشوائية 

 ،نتائج الدراسة أن الوقت الذي يقضيه الطالب يي الدورة الواسدة وبينت. بالواليات المتسدة األمريكية

أطول مقارنة بالوقت الذي يقضيه مة زمالئه يي أزواج، وأن الطالب الذين عملوا بمساعدات 

العينة أشارت النتائج أن طالب كما  .ه يي الدورةونعن طول الوقت الذي يقض عبرواومعينات 

ن الذين عملوا مة ، يي وقت أقصر إسصائياً من الطالب اآلخريأكملوا سل مسائلهل التجريبية قد

استطاعوا أن يتفوقوا على  ،نتائج الدراسة أن طالب العينة التجريبية كشفتكما . ين داخليينمدرب

 . ل إلنجاز العمل من خالل المعيناتأقرانهل يي الزمن الالز

خبرات  (Sabrina, Paul & Darrell, 2008) باول، وداريلو ،دراسة صابريناتناولت و

تقنيات البسث أدوات الدراسة  شملت و. التعليل عن بعدمتخرجين يي بيئات واستياجات الطالب ال

أن معمل الطالب لل :  هي ،الدراسة عن ثالث نتائجوكشفت . النوعي من المقابالت وتسليل الوثائق

يي تقديل الدعل مصادر مهمة إلى أقرانهل بوصفهل ينمر الطالب و، دعل الطالبيستفيدوا من خدمات 

 واكونيأن ، وديهل  أن يكونوا مصدر دعل وتعزيزالطالب من مرشة يتوق كما ،األكاديمي واالجتماعي

كما . واإلدارية يي داخل السرل الجامعيبالخدمات األكاديمية  دراية، ويكونوا على لمعريةل مصدراً 

ديو والصوت الفي، وتفعل من خالله لتعليل والتدريبأشار الطالب إلى أن التعليل عن بعد يربط بين ا

 . ، بما يي ذلك التعليل المتزامن وغير المتزامن، و تقنيات الكمبيوتر(مسبقمباشر أو بشكل )
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      (Song, Ernise, Janette&Myug, 2008) إرنيس وجانيتي ومايونقو سونج دراسة وبحثت

ستبانة االاستخدمت الدراسة  سيثنقاط القوة والضعف يي بيئات التعلل عن بعد كما يدركها الطالب، 

لكبيرة ، وذلك مة طالب الدراسات العليا يي إسدى الجامعات البسثية االدراسة بياناتمقابلة لجمة الو

؛ سيث (14)شارك يي المسح منهل طالباً ، ( 76)، وبلات عينة الدراسة يي جنوب الواليات المتسدة

بتصورات وايقوا على المشاركة يي مقابالت تتبعية بهدف السصول على معلومات أكثر عمقاً تتعلق 

لت الدراسة إلى وصت، وقد ص نصائح للطالب والمدرسين الجددواستخال ،الطالب عن التعلل عن بعد

 :، هيأكثر العوامل التي ساعدت الطالب يي التعليل عن بعد أن

 .جودة تصميل المقرر  .1

 .استخدال التقنيات االلكترونية  .2

 (Time management)إدارة الوقت  .3

 .، سيث أنهل غير مضطرين للذهاب إلى السرل الجامعي المالءمة لمروف الدراسة المنزلية  .4

 .والواجبات يي أي وقتداء المهال القدرة على أ .5

 (التصسيح اآللي، الشمولية للمقرر، وتقديل تاذية راجعة)الختبارات اإللكترونيةعالية ل كفاءة .6

عمل ، يي أوقات مسددة كل أسبوع ، سيث يمكنهل (Meeting online) المقابلة االلكترونية .7

 .عالقات مة معلميهل ، وكذلك مة زمالء الدراسة 

المسادثة : أن أيضل الوسائل التكنولوجية التي يمكن االستفادة منها يي تلك المقررات هي  .8

(Chatting)  - البريد االلكتروني(E-mail) – لوسة األخبار(Bulletin board) . 

الطالب بالرضا عن التعليل عن بعد، إال أنهل أشاروا  شعور الرغل من كما بينت النتائج أنه على

 والشعور اإلسساس قلة:، منها التي تعوق هذا النوع من التعليل إلى وجود مجموعة من التسديات

لدعل التقني للبرنامج، عليل عن بعد عبر شبكة االنترنت، وضعف البيئة التقنية، وقلة ابمجتمة الت

بروز العديد من المشكالت التنميمية واإلدارية المشكالت الفنية، وداف التعليمية وصعوبة يهل األهو

كما أشار الطالب من خالل المقابالت التي أجريت معهل أن الشعور بتكوين مجتمة يي .أثناء الدراسة 

، وكذلك لو تل عمل علل أراد تنفيذ هذه الفكرةيمكن أن يسدث لو أن الم ،المقررات االلكترونية عن بعد

، ولسل ك لتشجية الطالب على هذه العملية، وذلهاً لوجه يي بداية كل مقرر دراسيجمقابالت و

دث الفنية أشار الطالب المشاركون يي المقابلة إلى ضرورة إعداد الطالب لما يمكن أن يسالمشكالت 

  .من مشكالت ينية أثناء الدراسة
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 ( Buskirk & Schmidt, Ralph 2009 ,) ك، ورالف، وبوسكيرتميدشدراسة سفت دهو

عند تسويل بعض المقررات  ،إلى التعرف على مقدار التاير والتسول يي اتجاهات الطالب والمعلمين

وقد استخدمت  .اختبارات إلكترونية لهانترنت وعدل وجود اتصال وجهاً لوجه، وتطبيق على اإل

المسادثات السية، وخيوط : الدراسة  مجموعة متنوعة من التقنيات التي تشمل ولكنها ال تقتصر على

ج وجداول والبريد اإللكتروني، وأيالل، وبرام ،(PowerPoint)ومنتديات، وعروض ،المناقشات

ة، واالمتسانات على المشاري/ ، والمسايم االلكترونية البيانات، ومعالجة وورد، وبوابات االنترنت

وقد . وتل تطبيق دراسة سالة لتنفيذ االمتسانات عبر اإلنترنت يي الفصول الدراسية التقليدية. االنترنت

تل منح الطالب المتسان الورقة والقلل التي تل استخدامها سابقا مثل االختبارات النصفية، ثل استخدمت 

شارت أغلبية الطالب يي االمتسان عبر اإلنترنت وقد أ. يي االمتسان عبر اإلنترنت يي هذه الدورات

امتسانات الطالب على االنترنت يتيح  وا إلى أنكما أشار. بأنها كانت متفوقة على ورقة االمتسان

وأشاروا أنهل كانوا قادرين . يرصة للطالب إلكمال االمتسان يي الوقت الذي كان أيضل بالنسبة لهل

وأشار أعضاء . كما قدمت ردود يعل يورية بشأن كيفية تنفيذه. على اختيار الوقت الذي خفض القلق

هيئة التدريس بأنه على الرغل من أن االمتسان عبر اإلنترنت به أخطاء قليلة، وهناك مخاوف بشأن 

 . الاش، لكنه كان يعاال، وأثبت بأنه كان  مفيداً 

ل دور التعلدراسة بهدف التعرف على  (Sufiana, 2010)سوفيانا وفي الباكستان أجرى 

وقد استخدمت  .باكستان التعليل يي مستوى أعلى من يينساء المرايق التعليمية لل توسيةعن بعد يي 

 لوقد توصلت الدراسة إلى أن التعل .الدراسة المنهج التسليلي لواقة التعليل عن بعد لإلناث يي باكستان

وذلك بسبب  ى التعليل العالي،على مستو تعليل اإلناث يي توسية نطاق دوراً سيويا يلعب عن بعد

للمؤسسات  السضورعدل القدرة على  ، والتي تكسر قيوداالجتماعية الشخصية أو الدواية بعض

على  ،مستواهن التعليمي لرية تكايؤ الفرص يوير لهنكما أن نمال التعليل عن بعد . العادية التعليمية

 عائالتهل أو من دون إزعاج التعليل العالي لسصول علىاطريقة  المختلفة يي العقبات الرغل من

وخاصة بالنسبة  يي باكستان يزداد شعبية عن بعد نمال التعليلكما بينت النتائج أن .مشاكل شخصية

هي  التفاوت بين الجنسين، ييي أي منطقةيراد الذين يعيشون متساوية لأل يرصة يوير ، إذطالباتلل

لهذه  سل هو أيضل التعليل عن بعد، ونمال ت يي باكستانالتي تواجه تعليل الفتيا كبيرةال قضيةال

  .التعليمي مستواهلتسسين ل لإلناث هو المصدر الرئيسي التعليل عن بعد أن النتائج يتضح من .القضايا

مستوى معرية  (Aytekin& Onur, 2010) وأونور يتكنوفي جامعة ساكاريا، حاول ا

 (1512)تل تطبيق االستبيان على شريسة تمل  سيث ،بعدللتعليل عن  الموقة اإللكتروني استخدال 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ralph+David+L.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Ralph+David+L.%22
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يقا لتعليقات وتل تسليل مستوى االستخدال للموقة على شبكة اإلنترنت والتعليل عن بعد و .وطالبة اً طالب

وكشفت نتائج البسث اقتناع  الطالب يي التعليل عن بعد على شبكة اإلنترنت، . طالب جامعة ساكاريا

من خالل وأن التعلل عن بعد باستخدال شبكة االنترنت تساعدهل يي تسقيق المزيد من النجاسات، 

تساعدهل يي البقاء على اتصال مة أعضاء هيئة اختبارات ووسائل تقويل إلكترونية، ووسائل تقنية 

مة المادة الدراسية المقررة عليهل، سيث إنه من خالل التفاعل المباشر مة االنترنت، التدريس، و

وقد بينت . والبريد االلكتروني، والدروس المسجلة على االنترنت، قد زاد من مستوى دايعيتهل للتعلل

الجيدة  معاييربعض ال متلك جزئياي عن بعد التعلل يي كلية المجتمة موقة أن نتائج الدراسة أيضاً 

، كما ساعد ويتسكل بالمالمح بشكل مناسبيكما أن الموقة  .الطالبراء ويقا آل للموقة االلكتروني

يمهر الطالب ارتياسهل يي القدرة على التعلل من خالل الموقة ، ويعاليته ستى لو لل يكن بالشكل 

  .وجود يروق ذات داللة إسصائية تعزى لمتايركما بينت الدراسة أن  .الكامل

 (Marguerite, Janice &Mohamed, 2010)  ومحمد ،وجانيس ،دراسة مارجريتوهدفت 

دراسات ليي االتفاعل  نوعيةأثر تكنولوجيا الهاتف النقال يي التعلل عن بعد، وتسسين إلى معرية 

وغيرها من المواد من خالل نمال البريد، وهناك أيضا  الطالب الكتب والكتيبات،وقد تلقى  .العليا

مودل، استخدال المن خالل و .، والبريد اإللكتروني(LMS)مال من خالل الهاتف ومن خالل ن تفاعل

على ، ومجموعة متنوعة من التمارين التفاعلية األخرى الدراسيةمواد اليمكن للطالب الوصول إلى و

وق، بلوالالويكي، ومنتديات المناقشة، وغرف الدردشة،  وبالتالي يتل التفاعل من خالل ،االنترنت

الدراسة أن استخدال تقنيات النقال لها أثر كبير يي تسقيق عملية نتائج وقد كشفت  .والبريد الداخلي

التعلل الجيد، والتفاعل االجتماعي ، والوصول للمواد الدراسية على االنترنت يي التعلل عن بعد يي 

إلى المواد الدراسية من خالل  وصول الطالب  (MobiGlam) ساعد نمالو. الجامعات الكندية

كانت عالية الطالب اتجاهات نتائج الدراسة أن كما بينت  .تطبيقات متنوعة على أجهزتهل المسمولة

أنا سعيد مة االتصاالت عبر  " :سيث عبر أسدهل بقولهاستخدال التعلل النقال يي التعلل عن بعد ،  نسو

كون يعد مناسباً ، (MobiGlam)تبار الذي قدمه أن االخكما بينت الدراسة  ".البريد اإللكتروني

تقنيات النقال تساهل يي تقليل العبء على الطالب المختبر، من خالل تقديل االختبار يي مرويه 

 .الطبيعية، ومروف السياة العادية، بعيداً عن القاعات الدراسية، والتي تبعث على القلق 

التعرف على دراسة بهدف  (Anderson & Bruno, 2011)وبرونو  ،أندرسونوفي كندا قدم 

للتعاون والمشاركة من خالل التفاعل والتواصل عن  ،استعداد طالب التعلل عن بعد بالجامعات الكندية

كبير ن هناك إقبال إ ، سيث، مثل الفيس بوك Social Media)) طريق وسائل اإلعالل االجتماعية
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وقد بين . التنمية االجتماعية والترييهيةتسقيق من أجل ، وذلك يي استخدال أدوات الشبكات االجتماعية

ألن لديها القدرة  ،عن بعد يةقد تكون ذات أهمية خاصة للمؤسسات التعليمالباسثان أن هذه األدوات 

، وتقصير الزمن والمساية سواء داخل السرل الجامعي أل (االندماج االجتماعي)على المساعدة يي 

 ، وتل توزيعه على عينةعلى االنترنتزية استبيان صمل لهذا الارض وقد قال الباسثان بتو.خارجه

ونت االستبانة من وقد تك. طالباً ( 3462 )تكونت عينة الدراسة منو. كبيرة يي أربة جامعات كندية

استعداد طالب التعليل العالي للتعلل   -التعلل التعاوني : يقرة موزعة على أربعة مساور، هي  (10)

وكشفت نتائج . االجتماعية يي التعلل عن بعدواالهتمال بالوسائل  –رات االجتماعية والخب –عن بعد 

الدراسة أن هناك يروق ذات داللة إسصائية بين نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة من الطالب 

سيث كان الذكور، والشباب صاير السن لديهل درجات عالية يي ، والجنس العمرتعزى لمتاير 

، والمواقف تجاه التعاونية واأليضلية، (العمل الجماعي الماضي)يي جمية المؤشرات تقريبا  المقياس 

 .التكنولوجيا والخبرة االجتماعية
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 السابقة التعليق على الدراسات

وجود دراسات متنوعة تناولت موضوع التعلل عن ، يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة        

وقااد أوضاست الدراسااات أن هناااك . بعاد، وأهميتااه يااي تسساين منمومااة التنميااة االجتماعياة والثقاييااة 

مساتقبلياً للتالاب اتجاهاً إيجابياً نسو تبني الجامعات لنمال التعلل عان بعاد، باعتبااره خيااراً اساتراتيجياً 

على مشكالت التعليل العالي الجامعي، وزيادة الطلب على التعليل، والتنمية البشارية الشااملة ياي كثيار 

 .من الميادين 

تعلقااة بتلااك الدراسااات م العديااد ماان األمااور الميلساا، خااالل عاارض الدراسااات السااابقةوماان          

 -:، ويمكن إيجاز ذلك ييما يليومجاالتها

كما  خليجية وعربية ، ودراسات أجنبية، ك الدراسات بين دراسات مسلية ودراساتتتنوع تل -1

تتنوع مان سياث الموضاوع الاذي تناولتاه ، واألعاوال التاي أجريات ييهاا ، والمرسلاة وناوع 

 .، والمادة الدراسية التي بسثتها العينة

باارز العلمااي يااي وصااف المااواهر ودراسااتها، ولعاال ماان أ لااى الماانهجالدراسااات عاعتماادت  -2

 .، والمنهج التجريبي الوصفيالمنهج  :المناهج البسثية التي تناولتها الدراسات هما 

علااى عينااات مختلفااة،  وبيانااات اعتماادت بعااض الدراسااات يااي السصااول علااى معلومااات -3

سساين  ؛1185، الفه اد)ومجتمعات متباينة، يمنها ما كان يستقصي آراء الطالب والطالبات 

شااطا، )كدراسااةكااان يستقصااي آراء المااديرين  ، ومنهااا مااا( 2008الياااور ، ؛هااـ1427، 

 .(هـ1423السعادات، )تدريس كدراسة ، أو آراء أعضاء هيئة ال(2001

نشاوان، )للمساتوى الماأمول،  لال يارقَ ل عان بعاد بعض الدراسات إلى أن واقة الاتعل أشارت -4

 .(2001؛ السنبل ،1118

 

علاى الارغل مان االخاتالف الواضاح بااين :  السددابقةأوجده التشدابه بدين الدراسدة الحاليدة والدراسدات 

عنااوان الدراسااة الساليااة ، وعناااوين الدراسااات السااابقة ، وتبعاااً لااذلك اخااتالف أهااداف كاال دراسااة 

واختالف منهجيتها ، إال أن هناك قاسماً مشتركاً بين الدراسة السالياة وبعاض الدراساات الساابقة التاي 

واسل هو اتفاقها مة الدراسات السابقة يي اإليمان بأهمياة الاتعلل أوردها الباسث ، ولعل من أهل تلك الق

عن بعد ، ودوره يي إسداث التاييرات المرغوباة ياي بنياة الانمل االجتماعياة ، وقادرتها علاى تطاوير 
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 ،األيراد، وتسقيق أعلى درجات االنتشار والتوسة ياي مجاال التعلايل العاالي ، ونشار المعرياة البشارية

 .ؤ الفرص التعليميةقيق مبدأ تكايوتس

 :مة الدراسات السابقة يي المجاالت التاليةالدراسة السالية تتشابه  وبصورة أكثر تفصيالً، 

ل انمو ،نمال المقررات االلكترونيةك: نمل التعلل عن بعدتبسث الدراسة السالية يي ياعلية  .1

وذلك من وجهة نمر الطالب وعمداء التعلل عن بعد يي الجامعات،  ،االتصال والتواصل

الجرف ؛  هـ1428 ،المزروع؛  هـ1431،الصعيدي؛  2010عاطف،)وهي بذلك تشترك مة 

اع ؛ 2001، كما  .(Kelsey, d'souza , 2004؛ 2004، آخرونمهران و؛ 2003،جد 

إلى ياعلية  (  Al-Rashoud and Al -Abdul-Kareem, 2001)أشارت دراسة 

مرئية؛ باإلضاية إلى الصور والشرائح المسموعة والمقروءة والاستخدال بعضاً من المواد 

، يي (Text, chat, slides, pictures, audio and video)التقديمية وبرامج المسادثة 

أن أكثر العوامل التي (Song, et al, 2008)دراسةكما بينت  .علل باالنترنت واالنترانتتال

، واستخدال التقنيات االلكتروني جودة تصميل المقررهي  :ساعدت الطالب يي التعليل عن بعد

أن أيضل الوسائل التكنولوجية التي ، و(Time management) إدارة الوقتااللكترونية، و

البريد االلكتروني  ،  Chatting))المسادثة : يمكن االستفادة منها يي تلك المقررات هي 

(E-mail) – لوسة األخبار((Bulletin board . 

ت الساااعودية، تبساااث الدراساااة السالياااة معوقاااات الاااتعلل عااان بعاااد ياااي الجامعاااا    .2

والتااي بيناات أن ماان معوقااات الااتعلل  (Song, et al, 2008)دراسااة  :وهااي تتشااابه مااة

، (اإلسسااااس بمجتماااة التعلااايل عااان بعاااد عبااار شااابكة االنترنااات)قلاااة المجتماااة : عااان بعاااد 

وصااااعوبة يهاااال األهااااداف التعليميااااة والمشااااكالت الفنيااااة، وبااااروز العديااااد ماااان المشااااكالت 

            كماااااا تتشاااااابه الدراساااااة السالياااااة ماااااة دراساااااة . التنميمياااااة واإلدارياااااة أثنااااااء الدراساااااة 

( Kelsey, D'souza, 2004) ،تواجاااه  يوالتاااي بينااات أن مااان أهااال المشاااكالت التااا

ااااة يااااي الساسااااوب وشاااابكة اإلنترناااات ، وأيضاااااً ضااااعف الطااااالب كاناااات المشااااكالت التقني 

               كماااااا تتشاااااابه ماااااة دراساااااة. (Arome, 2001) ودراساااااة. التفاعااااال باااااين الطاااااالب

 (Galusha, 1997) : دراساااة سااااجي و، (ل عااان بعااادياااي الاااتعلقاااات الاااتعل ل معو)بعناااوان

والتاااااي ذكااااارت عااااادداً مااااان  ،(2008)دراساااااة اليااااااور ماااااة و، (هاااااـ1421)والتونساااااي 

قصاااور ياااي البااارامج التعريفياااة الخاصاااة باااالطالب المساااتجدين، وكاااذلك : المعوقاااات منهاااا

بااارامج اإلرشااااد األكااااديمي، وضاااعف االهتماااال باااالطالب والااارد علاااى استفسااااراتهل وسااال 

بعاااااض المقاااااررات الدراساااااية عااااان مياااااول وقااااادرات الطالب،وكثاياااااة  مشاااااكالتهل، وب عاااااد
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التعيينااااات المنزليااااة، وصااااعوبة بعااااض المقااااررات األساسااااية والمتطلبااااة، وكااااذلك ضااااعف 

  .(moodle )التجهيزات وقلة معامل الساسب واالنقطاع المستمر للمودل

بعااااد، وهااااي  تبسااااث الدراسااااة الساليااااة يااااي اتجاهااااات الطااااالب نسااااو الااااتعلل عاااان  .3

 ,2007) دراسااااة بركاااااتو، (ل2002)سساااان ونااااور : مااااة دراسااااة كاااال ماااانتتشااااابه 

Barakat  )  والتاااي أشاااارت إلاااى وجاااود اتجاهاااات إيجابياااة لااادى طاااالب الاااتعلل عااان بعاااد

 وآخااااارون  سشاااااميدتتتشاااااابه ماااااة دراساااااة أن الدراساااااة كماااااا  .ياااااي مجاااااال إدارة الوقااااات

(Schmidt, et al , 2009)،  والتااااي بسثاااات اتجاهااااات الطااااالب وأعضاااااء هيئااااة

 .التدريس نسو االختبارات االلكترونية

تميااازت عااان الدراساااات الساااابقة  الدراساااة السالياااةوباااالرغل مماااا تقااادل، ال باااد مااان اإلشاااارة إلاااى أن 

 :بما يلييي المنطقة العربية، 

عااان بعاااد، وبالتاااالي يهاااي ترصاااد واقاااة بسثااات ياعلياااة النماااال اإللكتروناااي للاااتعلل  -1

ياعليااة نمااال إدارة الااتعلل ومكوناتااه، وماادى قدرتااه علااى خدمااة عمليااة الااتعلل عاان 

 .بعد

جمعااات الدراساااة التعااارف علاااى ياعلياااة النماااال ماااة معرياااة المعوقاااات التاااي تساااد  -2

 .من تلك الفاعلية

كشاااافت عاااان اتجاهااااات الطااااالب والطالبااااات نسااااو نمااااال الااااتعلل عاااان بعااااد يااااي  -3

، وبالتااالي يهااي تساااعد يااي تسديااد ماادى رضااا الطااالب عاان هااذا النمااال الجامعااات

 .واتجاهاتهل نسوه

وذلاااك باااارض  ؛(أداة المقابلاااة )، وهاااي أدوات المااانهج الناااوعي اساااتخدمت إسااادى -4

البسااث عاان تسسااين وتطااوير الااتعلل عاان بعااد، ماان خااالل الكشااف عاان تصااورات 

  .السعوديةة العربية كعمداء التعلل عن بعد، يي جامعات الممل

 .استطلعت هذه الدراسة آراء المستفيدين المباشرين من هذا النمال -5

بسثاااات هااااذه الدراسااااة يااااي التصااااورات المسااااتقبلية ألنممااااة الااااتعلل عاااان بعااااد يااااي  -6

 .الجامعات السعودية، من وجهة نمر عمداء التعلل عن بعد

 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
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 :مدى استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة 

 -:وجه  إيادة الدراسة السالية من الدراسات السابقة ييما يلي يمكن تلخيص أ    

  االستفادة من المنهجية العلمية للدراسات السابقة، وذلك من سيث خطوات تنفيذ الدراسة -1

 .، والدراسات السابقة وطرق اختيار العينة، وعرض اإلطار النمري

 .االلكتروني المعايير الفنية للنمل االلكترونية للتعليلالتعرف على بعض  -2

 يي إعداد اإلطار النمري الخاص بالدراسة ،اإليادة من األطر النمرية للدراسات السابقة -3

 .السالية

 بالتي أوردتها الدراسات السابقة، وعرضها بما يتناس قوائل المعايير والعباراتاإليادة من  -4

 .مة مجاالت الدراسة السالية

 .أداة الدراسة السالية قة يي بناءاإليادة من أدوات الدراسات الساب -5

انطلق منها  ،قيةالسابقة، يهي تمثل مبررات سقي اإليادة من توصيات ومقترسات الدراسات -6

 .الباسث يي دراسته

 .ديد أهمية الدراسة الساليةاإليادة من نتائج الدراسات السابقة يي تس -7
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 مقدمة

تناول هذا الفصل من الدراسة وصفاً دقيقاً للخطوات التي استخدمها الباسث إلجراء الدراساة، 

ناة التاي اختارهاا، كماا يتضامن الفصال تفصايالً لإلجاراءات  من سيث منهج الدراسة، ومجتمعهاا والعي 

، باإلضااية إلاى األسااليب اإلسصاائي ة المساتخدمة ياي وتنفياذها التي استخدمها يي تصميل أداة الدراسة

وسيث إن هدف هذه الدراسة هو تقويل ياعلية نمال التعلل عن بعد يي بعاض . معالجة بيانات الدراسة 

ب نساو الاتعلل الجامعات السعودية ،والمعوقات التي تسد مان ياعليتاه، والتعارف علاى اتجاهاات الطاال

لذا يقاد اتباة الباساث اإلجاراءات . عن بعد، وماهية الرؤى التطويرية، واأليكار المستقبلية لهذا النمال 

 -:البسثية التالية 

 منهج الدراسة

 The Descriptive)، ليااة علااى الماانهج الوصااـفي التسليلاايالـدراسااـة السا تعتماادا       

Analytical Method )وهو المنهج الذي يعتمد على يهل الساضار مان ، الدراسة ، لمالءمته لطبيعة

ف علاى جواناب القاوة والضاعف يياه؛ لمعرياة  ؛أجل توجيه المستقبل مان خاالل دراساة الواقاة والتعار 

اة أو أساساي ة يياه وال يقتصار . مدى صالسي ة هذا الوضاة أو مادى الساجاة إلاى إساداث تاييارات جزئي 

ااه  ،علااى جمااة البيانااات وتبويبهااا يتضاامن قاادراً كبيااراً ماان التفسااير لهااذه النتااائج ؛ السااتخالص ولكن 

ل المعرياة  ، ، وعادس، وعبادالسق؛ عبياداتهاـ 1416،العسااف)تعميمياات ذات ماازى تاؤدي إلاى تقاد 

لوصاف وتسليال نتاائج اساتجابات  اساتخدلوبالتالي يإن المنهج الوصفي يي هذه الدراساة، (. هـ1422

، واتجاهااتهل نساوه، ورسال الارؤى (عيناة الدراساة ) طالب الاتعلل عان بعاد ياي الجامعاات الساعودية 

التعلايل اإللكتروناي المستقبلية للتعلل عن بعد من خالل عماداء الاتعلل عان بعاد والمساؤولين ياي عماادة 

 .لنمالالتعلل عن بعد يي الجامعات السعودية المطبقة لهذا او

 جمتمع الدراسة

جميااة األيااراد أو األشااخاص الااذين " هااو( 31 ،2003)عبياادات  أشااارجتمااة الدراسااة كمااا م

 -:وهو يي هذه الدراسة يشتمل على ما يلي. "يكونون موضوع مشكلة الدراسة 
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جمية الطالب الذين يدرساون عان بعاد ياي جامعاات المملكاة العربياة الساعودية المطبقاة : أاالال

جامعاة  -جامعاة اإلماال مسماد بان ساعود  –جامعاة الملاك عباد العزياز: )تعلل عن بعد، وهيلبرنامج ال

 (.جامعة تبوك -جامعة طيبة -جامعة جيزان –الملك ييصل

يااي مجتمااة الدراسااة السااابق؛ نمااراً لسداثااة  وياارى الباسااث أن هناااك جامعااات لاال ياارد ذكرهااا

أو أقل علاى ايتتااح العماادات بهاا، وعلاى ، ولل يمض سوى سنة دها بتطبيق برنامج التعلل عن بعدعه

 . قبول الطالب لالنتمال يي الدراسة عن بعد

 (  3) جدول 

 جدول يوضح مجتمع الدراسة من الجامعات الحكومية ونوع الدراسة بها

 نوع الدراسة املكان اجلامعة م

 تعلم عن بعد جدة امللك عبدالعزيز 1

2 
 مطورانتساب  الرياض اإلمام حممد بن سعود

 انتساب مطور األحساء امللك فيصل 3

 تعلم عن بعد  جيزان جيزان 4

 انتساب مطور املدينة املنورة طيبة 5

 انتساب مطور تبوك تبوك 6

علم عن بعد يف اجلامعات جمتمع الدراسة ، ولكن وجد أن هناك تباين كبري بني األعداد املسجلة يف تحاول الباحث إحصاء أعداد طالب ال*

جامعة، واجلامعات األخرى، ما يشري إىل أن بعض اجلامعات تصنف طالب االنتساب القدامى لديها ضمن طالب التعلم عن بعد بنظام كل 

طالب، 440444االنتساب املطور، وهو ما جعل الفارق كبريًا جدًا بينها، حيث إن إحصائية طالب التعلم عن بعد يف جامعة اإلمام مثاًل يتجاوز 

 .طالب فقط1044عة جيزان العدد حوالي بينما يف جام

 

( 16)التعلل عن بعد ياي الجامعاات الساعودية، والباالغ عاددهل التعليل اإللكتروني وجمية عمداء : ثانياا 

جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، جامعاة أل القارى بمكاة : )عميداً ومسؤوالً، يعملون يي الجامعات التالية

جامعة طيبة بالمدينة  لرياض،جامعة اإلمال مسمد بن سعود با بالرياض،جامعة الملك سعود  المكرمة،

جامعة الملك خالد بأبها، جامعة جازان، جامعة نجران،  ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ، المنورة

جامعاة الطاائف، جامعاة  جامعاة شاقراء، جامعاة تباوك،جامعة الملك ييصل باألسساء، جامعة الادمال، 

 (.  معة المجمعة، جا ،الباسة
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  عينة الدراسة 

  -:قال الباسث باختيار عينة الدراسة باتباع الخطوات التالية 

 نماالاختار الباساث جامعاة الملاك عبادالعزيز بجادة كعيناة ممثلاة للجامعاات التاي تطباق : أوالا 

التعلل عن بعد، وتكونت عينته من جمية طالب وطالبات برناامج الاتعلل عان بعاد ياي الجامعاة والاذين 

 (.اإلدارة واالقتصاد –اآلداب )يدرسون يي كليتي 

 .أفراد عينة الدراسةوالجدول التالي يوضح أعداد 

 (  4) جدول 

 عدد أفراد عينة الدراسة في جامعة الملك عبد العزيز

 المجموع الطالبات عدد عدد الطلب
603 46. 141 

وقد اختار الباسث عينته يي جامعة الملك عبد العزيز، نماراً لماا لادى الجامعاة مان  مقوماات 

ومميزات تقنية، وجهود استثنائية يي تطبيق برامج التعلل عن بعد، كما أن الجامعة مضى على اعتماد 

( هاـ11/5/1425)يقد تأسسات العماادة بتااري  برنامج التعلل عن بعد ييها مدة تزيد عن سبة سنوات، 

مما يدلل علاى قاوة تجربتهاا ياي (. 2011،ج/جامعة الملك عبدالعزيز)بقرار من مجلس التعليل العالي 

تطبيق التعلل عن بعد، وبالتالي يهي تعد من أوائل الجامعات المطبقة لهذا البرنامج، ولديها خبرة كايية 

 .يي مجال تطبيقات التعلل عن بعد

التعلاايل اإللكترونااي اشااتملت الدراسااة علااى جميااة أيااراد مجتمااة الدراسااة األصاالي ماان عمااداء :  ثانيدداا 

 .عمداء(1)الجامعات السعودية، وقد بلغ عدد المستجيبين التعلل عن بعد، يي و

 وصف عينة الدراسة 

لح بلقبرم  لقبداق  للع ن اصفل:لأاالال

نمال التعلل عن بعد، والتاي اساتجابت  وطالبات يوضح الجدول التالي وصف عينة الدراسة من طالب

 .سسب متاير الكلية على جمية يقرات االستبانة
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 ( 5) جدول 

 وص  عينة الدراسة حسب الكلية

 % قبلددلقبرم  

ل4116ل221 قآلدقب
ل5814ل313 قكدقاةلاقالقلص د

ل133 531 قبق قاع
 

تشير نتاائج الجادول الساابق أن إجماالي عادد أياراد عيناة الدراساة مان طاالب وطالباات جامعاة الملاك 

وقاد كاان عادد أياراد العيناة ياي . طالبااً ( 531)عبدالعزيز، والذين يدرسون بنمال التعلل عن بعد كاان 

لعينااة ماان إجمااالي عاادد أيااراد ا%( 41.6)طالباااً وطالبااة، وتمثاال نساابة مئويااة ( 221)كليااة اآلداب 

طالبااً وطالباة،  وبنسابة ( 310)المستجيبين، بينماا كاان عادد أياراد العيناة ياي كلياة اإلدارة واالقتصااد

 %(. 58.4)مئوية قدرها

الكليتين بينهماا تقاارب مقباول، ويمكان أن يعتماد علياه  المستجيبين يي طالبالويرى الباسث أن نسبة 

 . يي نتائج الدراسة، كون الدراسة ال يمكن التسكل يي اختيار أيراد عينتها

لح بلقب نسلقبداق  للع ن اصفل:لث ن  ال

نماال الاتعلل عان بعاد، والتاي  يوضح الجدول التالي وصف عينة الدراسة من طالب وطالبات 

 .الجنسسسب متاير  ت االستبانةاستجابت على جمية يقرا

 ( 6) جدول 

 وص  عينة الدراسة حسب الجنس

 % العدد الجنس

 3884 214 طالب

 6186 327 طالبات

 %111 531 المجموع

أن إجماالي عادد أياراد عيناة الدراساة مان طاالب وطالباات جامعاة  ،(6)تشاير نتاائج الجادول 

وقاد كاان عادد الطاالب . طالبااً ( 531)الملك عبدالعزيز، والذين يدرساون بنماال الاتعلل عان بعاد كاان 

من إجمالي عدد % ( 38.4)طالباً، أي ما يمثل ( 204)الذكور المستجيبين على االستبانة اإللكترونية 

طالبااة،  وبنساابة مئويااة قاادرها ( 327)ينمااا كااان عاادد الطالبااات المسااتجيبات ب. الطااالب المسااتجيبين
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ويعزو الباساث هاذا االخاتالف باين نسابة عيناة الدراساة مان الطاالب الاذكور إلاى نسابة %( . 61.6)

العينة من الطالبات، إلى أن هناك صعوبة كبيرة يي الوصول إلى طالب التعلل عن بعد، واعتماد هاذه 

تبانة اإللكترونية، والتي تعطي الخيار لجمية الطالب بالمشاركة يي اإلدالء  بآرائهل الدراسة على االس

 . يي االستبانة

، السيما المستجيبينولكن إجماالً، يإن النسبة تعتبر جيدة للسكل على ياعلية النمال االلكتروني من قبل 

 .تسرير هذا التباينوأن اختبار داللة الفروق اإلسصائية سسب متاير الجنس، سوف يساعد يي 

لفيلقبح  بلقآلبيلاقكنلاناللقبقه اةح بلقبداق  للع ن اصفل:لث بث ال

نماال الاتعلل عان بعاد، والتاي  يوضح الجدول التالي وصف عينة الدراسة من طالب وطالبات 

 .يي مجال الساسب اآللي واالنترنت المهارةسسب متاير  استجابت على جمية يقرات االستبانة

 ( 7) جدول 

 وص  عينة الدراسة حسب المهارة في مجال الحاسب اآللي واإلنترنت

 % العدد المهارة

 4483 235 كبيرة

 54 287 متوسطة

 187 9 ضعيفة

 111 531 المجموع

%( 1.7)طالب يقاط ويمثلاون ( 1)الضعيفة  المهارةنمراً لوجود عدد قليل من الطالب ذوو 

 مهارةمن سجل عينة الدراسة، لذا تل دمجهل مة أصساب الخبرة المتوسطة يي يئة واسدة تست مسمى 

، وذلااك ستااى يااتمكن الباسااث ييمااا بعااد، ماان عماال المقارنااات اإلسصااائية بااين (ضااعيفة –متوسااطة )

 :فئات بعد التعديل كالتاليوأصبست ال. ابات عينة الدراسة سسب الخبرةمتوسطات استج

 (  8)  جدول 

 وص  عينة الدراسة حسب المهارة في استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت بعد تعديل الفئات

 % العدد المهارة

 4483 235 كبيرة

 5587 296 ضعيفة – متوسطة 

 111 531 المجموع



 
-124- 

أن إجمالي عدد أياراد عيناة الدراساة مان طاالب وطالباات جامعاة  ،(8)نتائج الجدول  توضح

وقاد كاان عادد الطاالب . طالبااً ( 531)الملك عبدالعزيز، والذين يدرساون بنماال الاتعلل عان بعاد كاان 

%(. 44.3)طالبااً، أي ماا يمثال ( 235)كبيرة يي مجال الساساب اآللاي واالنترنات مهارةالذين لديهل 

متوسااااطة وضااااعيفة يااااي الساسااااب اآللااااي  مهاااااراتين يمتلكااااون بينمااااا كااااان عاااادد الطااااالب الااااذ

 %(.55.7)طالباً، وبنسبة مئوية قدرها (216)واالنترنت

تعتبار كبيارة، ( ضاعيفة -متوساطة) مهاارةأن نسبة عدد الطالب الذين لديهل ويمهر مما سبق 

ث هذا االرتفاع إلى ويعزو الباس. نمراً لطبيعة ما يتطلبه النمال اإللكتروني للتعلل عن بعد يي الجامعة

قلة الدورات التدريبياة التاي تقادمها الجامعاات لطالبهاا ياي التفاعال ماة النماال التقناي للبرناامج، وقلاة 

التوعية بأهمية إلمال الطالب بقدر معاين مان الخبارات التقنياة والساساوبية للتعامال ماة الساساب اآللاي 

 .واالنترنت

 أدوات الدراسة 

الااتعلل عاان بعااد يااي الجامعااات السااعودية، نمااال الدراسااة الساليااة إلااى تقااويل ياعليااة  تهاادي

والمعوقات التي تسد من ياعلياة نماال الاتعلل عان بعاد، واتجاهاات الطاالب نساوه، والارؤى المساتقبلية 

 .والتوجهات التطويرية للتعلل عن بعد على مدى السنوات القادمة

دراسااته، مان العديااد مان المصاادر والمراجااة، ياأتي يااي وقاد اساتفاد الباسااث عناد بنااء أدوات 

 :مقدمتها

 .األدبيات والمراجة ذات الصلة بموضوع الدراسة .1

 .، والرسائل الجامعيةالدراسات العلمية المنشورة .2

 .تعليل االلكتروني والتعلل عن بعداستشارة المتخصصين يي مجال ال .3

 .خبرة الباسث يي مجال التطبيقات التقنية يي التعليل .4

 .المواقة المتخصصة يي مجال التعلل عن بعد على الشبكة العنكبوتية .5

لت على أداتين اشتم، يإن الدراسة السالية الدراسة واألهداف المرجو تسقيقهاويي ضوء أسئلة 

أوالً أداة االساتبانة، والمعلوماات المرتبطاة  الباساث وسايعرض(. شبه المقننة المقابلةاالستبانة و: )هما

ذلاك أداة المقابلاة،  ، ثال يعارض بعاد(وثباتها، هاصدقوداة يي صورتيها األولية والنهائية، األ بناء)بها 

 (.  هاتسليل نتائجو، هاأدبياتو ،هاثباتو، هاصدقوبناء أسئلة المقابلة، )والمعلومات المرتبطة بها
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 االستبانة : أواًل 

 :لجمة المعلومات من أيراد عينة الدراسة، وهي استبانة تكونت من ثالثة مساورقال الباسث ببناء 

الجامعة  ياعلية نمال التعلل عن بعد من وجهة نمر طالب وطالبات التعلل عن بعد ييمسور  (1

 .عينة الدراسة

 .ة نمال التعلل عن بعد يي الجامعة عينة الدراسةياعلي د منالمعوقات التي تسمسور  (2

 .الجامعة عينة الدراسةاتجاهات الطالب والطالبات نسو نمال التعلل عن بعد يي مسور  (3

 :وقد تكونت األداة يي صورتها األولية مما يلي

 يقرة موزعة( 11)قائمة العناصر األساسية لتقويل ياعلية نمال التعلل عن بعد، واشتملت على : أوالً 
 :على أربعة أنممة يرعية، هي

 .نظام القبول والتسجيل .1

 .نظام المقررات اإللكترونية .2

 .نظام االختبارات اإللكترونية .3

 .نظام إدارة التعلم واالتصال .4

قائمة المعوقات التي تسد من ياعلية نمال التعلل عن بعاد ياي الجامعاات الساعودية، وتكونات مان : ثانياً 

 : موزعة على قسمين ،يقرة( 35)

 .الصعوبات اإلدارية واألكاديمية -

 .الصعوبات الفنية -

، وقااد قااال يقارة( 27)قيااس اتجاهااات الطاالب نسااو نماال الااتعلل عان بعااد، وتكونات ماان مقائمااة : ثالثااً 

 (.1ملسقانمر )  .بتسكيمه عدد من المتخصصين يي علل النفس

 .والجدول التالي يوضح وصف توزية يقرات األداة يي صورتها األولية 
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 (  9) جدول 

 األولية على أبعاد الدراسةتوزيع فقرات األداة في صورتها 

للقبقلاق الق  الاللوا الف عم  لقبللمالعنلللد

قل  ه ال
ااعلقبطالب

 قاا
قبق

ل

قبولالل
لاقبل   ل

قبقوااقال
لقكبرلاان  

قالخلل اقال
لقكبرلاان  

إدقاةلقبللمال
لاقاللص ل

قكدقا  ل
 اقألر د ق  

 قبفن  

ل164 27 13 22 31 27 26 18

 صدق االستبانة

، قال بعرضها يي صورتها األولية على بإعداد االستبانة وبناء يقراتها بعد أن قال الباسث     

، وذلك للتأكد من درجة مناسبة العبارة، ووضوسها، وانتمائها جموعة من المسكمين المختصينم

آراء  وبناًء على. للمسور، وسالمة الصياغة اللاوية، وكذلك النمر يي تدرج المقياس ومدى مالءمته

المسكمين سول مدى مناسبة االستبانة ألهداف الدراسة،  وويقاً لتوجيهاتهل ومقترساتهل تل تعديل 

صياغة بعض العبارات لاوياً، وإضاية وسذف البعض، ليصبح العدد اإلجمالي لعبارات االستبانة 

 .عبارة( 127)

داخل المملكة العربية صصين من الخبراء المتخمسكماً،  إثنين وعشرينوقد بلغ عدد المسكمين      

 (5ملسقانمر ) . ية وخارجهاالسعود

 وصف االستبانة يف صورتها النهائية

 :تكونت أداة الدراسة العامة بعد التسكيل من جزأين      

ة :  الجزء األول د خصائص أيراد عي نة الدراسة من سيث( أولية)بيانات عام   عن المجيب،  والتي تسد 

 (.الجنساآللي واالنترنت، و استخدال الساسبمهارة يي ال، والدراسيالمستوى ، والتخصص)

 :وهي، تضمنت األداة يي صورتها النهائية ثالثة مساور رئيسة:  الجزء الثاني

 ياعلية نمال  اشتمل على مجموعة من العبارات ضمن األبعاد الرئيسة التي تصف: المحور األول

 :  التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية، وهي

 .نظام القبول والتسجيل االلكتروني  -

 .نظام المقررات االلكترونية  -
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 .نظام االختبارات االلكترونية -

 . نظام إدارة التعلم واالتصال عن بعد -

 –متوساطة  –عالياة  -عالياة جاداً )واستخدل الباسث  يي هاذا الجازء مقيااس ليكارت الخماساي 

 (.ضعيفة جداً  –ضعيفة 

 واسااتخدل. نمااال الااتعلل عاان بعااد يااي جامعااات المملكااة العربيااة السااعوديةمعوقااات : المحددور الثدداني 

 –متوساطة  –كبيارة  –كبيارة جاداً )خياارات  ةالباسث مقياس ليكرت الخماسي، ويتمثال ياي خمسا

 (.ضعيفة جداً  –ضعيفة 

 المملكة  اشتمل على مقياس اتجاهات الطالب نسو نمال التعلل عن بعد يي جامعات: المحور الثالث

عن مساتويات  ، واستخدل الباسث مقياس ليكرت الخماسي، وتعب ر درجات هذا المقياسبية السعوديةالعر

 (.موايق بشدة، موايق، مسايد، ال أوايق، ال أوايق بشدة)متفاوتة من شدة االتجاه بدءاً من 

 ( 2 ملسقانمر ) .يقرات األداة يي صورتها النهائيةوالجدول التالي يوضح وصف توزية 

 (  01)  جدول 

 توزيع فقرات األداة في صورتها النهائية على أبعاد الدراسة

لقبقلاق الق  الاللوا الف عم  لقبللمالعنلللد
ل

قل  ه ال
ااعلقبطالب

 قاا
قبق

ل قبولالل
لاقبل   ل

قبقوااقال
لقكبرلاان  

قالخلل اقال
لقكبرلاان  

إدقاةلقبللمال
لاقاللص ل

قكدقا  ل
 اقألر د ق  

 قبفن  

ل127 26 11 21 25 16 14 14

 

 االستبانةتصحيح 

 :كالتالي االستبانةوعلى ذلك تل تصسيح . استخدل الباسث المقياس الخماسي

مسااور القبااول والتسااجيل، ومسااور المقااررات اإللكترونيااة، ومسااور االختبااارات اإللكترونيااة، : أوالا 

  -:إدارة التعلل واالتصال، ومسور المعوقات، يتل تصسيح المقياس كالتالي رمسو
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لالسااتجابة ( 3)لالسااتجابة عاليااة، والدرجااة ( 4)لالسااتجابة عاليااة جاادا، والدرجااة ( 5)تعطااى الدرجااة 

 . لالستجابة ضعيفة جدا( 1)لالستجابة ضعيفة، والدرجة ( 2)متوسطة،  والدرجة 

 :تخدال المعيار التالي للسكل على درجة االستجابةوويقا للمقياس الخماسي تل اس

 (.ضعيفة جداً )، تكون االستجابة (1.8)إلى ( 1)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -

 (ضعيفة)، تكون االستجابة (2.60)إلى ( 1.81)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -

 (متوسطة)االستجابة ، تكون (3.40)إلى ( 2.61)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -

 (عالية)، تكون االستجابة (4.20)إلى ( 3.41)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -

 (.عالية جداً )، تكون االستجابة (5)إلى ( 4.21)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -

 ةلالسااتجاب( 4)، والدرجااة (موايااق بشاادة)لالسااتجابة ( 5)مسااور االتجاهااات، تعطااى الدرجااة : ثانيدداا 

( 1)، والدرجاااة (ال أواياااق)لالساااتجابة ( 2)، والدرجاااة (مساياااد)لالساااتجابة ( 3)، والدرجاااة (مواياااق)

مة مراعاة عكس التصسيح يي سالة العبارات السلبية وهي العبارات ذات . (أوايق بشدة ال)لالستجابة 

 : األرقال

 .التعلل عن بعد ال يصلح لجمية التخصصات الجامعية -5

 . أعتقد أن نمال التعلل عن بعد يزيد من عزلتي االجتماعية -6

 .أرى  أن نا لسنا يي ساجة للتعلل عن بعد -11

 .أعتقد أن التعلل عن بعد يزيد من األعباء على الطالب -12

 .أشعر بأن االعتماد على نمال التعلل عن بعد يعد  هدراً للمال والوقت والجهد -13

 .استخدال نمال التعلل عن بعد أكثر من إيجابياتهأرى أن سلبيات  -14

 .أدرس بنمال التعلل عن بعد مضطراً ولست مخي راً  -17

 .يديعني التعلل عن بعد إلى عدل مساعدة زمالئي الطالب -25

 :وويقا للمقياس الخماسي، يقد تل استخدال المعيار التالي للسكل على درجة االستجابة لالتجاه

 (.ال أوايق بشدة)االستجابةدرجة ، تكون (1.8)إلى ( 1)وسط السسابي من إذا كانت قيمة المت -

 (.أوايقال)االستجابةدرجة تكون  ،(2.60)إلى ( 1.81)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -

 (.مسايد)االستجابةدرجة تكون  ،(3.40)إلى ( 2.61)إذا كانت قيمة المتوسط السسابي من  -
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 (.موايق)االستجابةدرجة تكون  ،(4.20)إلى ( 3.41)السسابي من سط إذا كانت قيمة المتو -

 (.موايق بشدة)االستجابةدرجة تكون  ،(5)إلى ( 4.21)متوسط السسابي من إذا كانت قيمة ال -

 ثبات  االستبانة 

 :م التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام الطريقتين اآلتيتينت     

 أبف لقل قللراانل خ:لأاالال

 SPSS باسددتخدام برنددامج الرزمددة اإلحصددائية للعلددوم االجتماعيددة ألفددا حسدداب معامددل كرونبددا تددم      
(Statistical Package for the Social Sciences) ،  وكانددت النتددائج كمددا هددي فددي الجدددول

 :التالي

 ( 00) جدول 

 ألفا معامالت ثبات االستبانة بطريقة كرونباخ

لأبف لق ق لراانل خلقبقحاا
 0773 القبول والتسجيلنظام 

 0776 اإللكترونيةنظام المقررات 
 0773 نظام االختبارات اإللكترونية
 0773 نظام إدارة التعلم واالتصال

 المعوقات
 0774 اإلدارية واألكاديمية

 0776 الفنية
 0773 الكلي للمعوقات

 0776 االتجاهات
ل31.4لقبدا  لقبرم  

 

 ،(0.14)للمقيااس ككال تسااوي  ألفاا أن قيماة معامال كرونبااخ يالساممن خالل الجدول السابق       

وتشااير إلااى أن أداة الدراسااة تتمتااة بدرجااة عاليااة ماان الثبااات، وبالتااالي يمكاان  ،وهااذه القيمااة مرتفعااة

لجميااة المساااور مرتفعااة  ألفااا كااذلك كاناات جميااة قاايل كرونباااخ .االعتماااد علااى النتااائج والوثااوق بهااا

 (.0.14)إلى ( 0.12)  وتراوست من
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 طا و لقبل زئ لقبنصف  :لث ن  ال

تل استخدال كال مان طريقاة جتماان وطريقاة سابيرمان باراون ياي اختباار التجزئاة النصافية،  

النصف األول عبارة عن العباارات التاي تأخاذ : سيث تل تقسيل العبارات داخل كل مسور إلى نصفين 

 :وكانت النتائج كالتالي. الفردية، والنصف الثاني للعبارات التي تأخذ األرقال الزوجيةاألرقال 

 ( 02 )جدول 

 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية

لقبقح اا
لق ق لقبل زئ لقبنصف  

ل ل اق نللاقانل لق ن

 0753 07.7 نظام القبول والتسجيل
 0751 07.7 نظام المقررات اإللكترونية

 0754 0751 االختبارات اإللكترونيةنظام 
 07.2 07.3 نظام إدارة التعلم واالتصال 

 المعوقات
 0750 0750 اإلدارية واألكاديمية

 0756 0751 الفنية
 0754 0756 الكلي للمعوقات

 07.7 07.5 االتجاهات
ل3187ل3184لقبدا  لقبرم  

 

، وبلاات القايل للدرجاة ( 0.05)إسصائية عندكانت قيل التجزئة النصفية مرتفعة، وذات داللة 

، (0.74)، وتراوست للمساور مان (0.87)، وطريقة سبيرمان براون (0.84)الكلية بطريقة جتمان 

وهذه النتائج تشير أن أداة الدراسة تتمتة بدرجة ثباات مرتفاة، وبالتاالي يمكان االعتمااد (. 0.84)إلى 

 .على النتائج والوثوق بها

  تطبيق االستبانة

اه ( هـ1432/1433)مة بداية الفصل الدراسي األول من العال الدراسي   تل تقاديل خطااب موج 

من عميد كل ية التربية بجامعة أل القرى إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبساث العلماي بجامعاة أل 

عبادالعزيز؛  من أجل مخاطبة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبسث العلمي يي جامعاة الملاك، القرى
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ة تطبيق االستبانة على طالب وطالبات نمال التعلل عن بعد يي الجامعة ، (6ملساق انمر )لتسهيل مهم 

وبناااءاً علااى مااا ساابق تاال توجيااه الخطاااب ماان وكياال الدراسااات العليااا والبسااث العلمااي بجامعااة الملااك 

قامت العمادة بتوجيه وسادة  وعليه،. عبدالعزيز إلى عميد عمادة التعلل عن بعد بالجامعة عينة الدراسة

إدارة التعلل بالعماادة إلاى تصاميل االساتبانة إلكترونيااً، وتوزيعهاا عبار البرياد اإللكتروناي لنماال إدارة 

طالبااً وطالباة، وقاد تال إمهاالهل مادة (2801)التعلل عن بعد لجمية الطاالب والطالباات والباالغ عاددهل 

هاـ، 16/12/1432إلاى / 16/11للباسث، ابتاداًء مان ، وتسليمها شهر كامل ستى يتل جمة االستبانات

اساتجابة ( 632)اساتجابة يقاط، وتال اساتبعاد ( 531)وقد بلغ عدد االستبانات المكتملة التي تال تسليلهاا

 .لعدل اكتمال االستجابات على يقراتها

 شبة املقننة املقابلة: ثانيًا 

وهااي إساادى أدوات القياااس النااوعي ، واسااتخدمت يااي هااذه الدراسااة للتعاارف علااى الاارؤى 

المستقبلية، واالتجاهات التطويرية ألنممة التعلل عان بعاد، سياث استااج الباساث إلاى أن يقابال عماداء 

 . التعلل عن بعد، أو مسؤولي العمادة يي الجامعات السعودية التي تتوير بها عمادات للتعلل عن بعد

 دق املقابلة ص

، قااال الباسااث بعاارض األداة علااى عاادد ماان المسكمااين ماان للتسقااق ماان صاادق أساائلة المقابلااة  

أعضاااء هيئااة التاادريس يااي الجامعااات ماان ذوي الخباارة والكفاااءة؛ للتأكااد ماان أن أساائلة المقابلااة تقاايس 

 الهدف الذي وضعت مان أجلاه، مان سياث صاياغة األسائلة، ووضاوسها، ومراعااة صاسة المعلوماات

 (5ملسق انمر ) .ومالءمتهاالواردة ييها 

عرضاها علاى المسكماين والتاي تال ياي صاورتها األولياة شبة المقنناة واشتملت أسئلة المقابلة 

. على ثمانية أسئلة، تتناول مجال التخطيط المستقبلي للعمادة، ومقترسات تطوير نماال الاتعلل عان بعاد

 (3 ملسقانمر )

تاال عماال بعااض المالسمااات، وإجااراء بعااض التعااديالت، ويااي ضااوء مالسمااات المسكمااين،    

أساائلة، وكااان هااذا اإلجااراء ماادعاة لطمأنااة الباسااث سااول صاادق أداة  سااتةأساائلة المقابلااة وأصاابح عاادد 

. ياي الجامعاات الساعوديةالمقابلة، ومدى قدرتها على رصد التوقعات المستقبلية لنمال التعلل عان بعاد 

 (4ملسقانمر )
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 ثبات املقابلة      

 مساؤولين يايماة ثالثاة  -تكاررت مارتين –تل التأكد من ثبات أداة المقابلة  من خاالل إجاراء مقابلاة  

سيااث قااال الباسااث بمقااابلتهل، ورصااد آرائهاال ،  مختلفااة يااي الجامعااات عينااة الدراسااة،ثااالث عمااادات 

       وتطبيااق األداة علاايهل،  ثاال وضااة ياصاال زمنااي قاادره عشاارة أيااال ثاال أعاااد المقابلااة معهاال ماارة أخاارى

وبعاد ذلاك قاال الباساث بتسليال المقاابالت، وتوجياه أساد الازمالء (. بسجة أن البياناات يقادها الباساث) 

ثل قال الباسث بإجراء مقارنة درجة االتفااق واالخاتالف . على سدة بمساعدته بتسليل نتائج المقابلة كل

تقارب بين التسليال الاذي قاال ويي نتائج التسليلين، ووجود اتساق  اتفاقبين التسليلين، وتبين أن هناك 

 .به الباسث، والتسليل اآلخر الذي قال به زميله، ووجد أن نسبة االختالف كانت ضعيفة جداً 

 أدبيات املقابلة 

 ;Creswell, 1998) سرص الباسث على مراعاة منهجية البسث النوعي والتي أشار إليها     

Burton, 2000; Glaser and Strauss, 1967) عند تطبيق المقابلة، وذلك ويقاً لما يأتي ،: 

 كما سيتل  تنبيههل على أن . بيان الهدف من الدراسة وغرضها أليراد عينة الدراسة

سيدلون بها ستعامل بسرية كاملة، ولن تستخدل إال  ألغراض البسث المعلومات التي 

 .العلمي

  ًالسصول على الموايقة المسبقة من المشاركين لتسجيل المقابلة صوتيا. 

 تسديد الزمان والمكان المناسبين إلجراء المقابلة مة مراعاة مروف المستجيب. 

 تجيب قبل البدء بالمقابلة؛ بناء عالقة قائمة على الود واالسترال واأللفة مة المس

 . بارض تويير مروف مناسبة إلجراء المقابلة

  تل طرح أسئلة المقابلة على المستجيب بصيغ مختلفة، وذلك للتأكد من درجة دقة

المستجيب يي التعبير عن رأيه، وهذا اإلجراء ينبئ أيضاً عن مدى مصداقية 

 .استجابات أيراد عينة الدراسة

   على   -بعد تفرياها من األوراق المكتوبة واألشرطة المسجلة  -عرض المقابلة

المستجيب لبيان رأيه سول ما قاله يي المقابلة، مة السماح له بسذف أو إضاية ما يراه 

 .لدالة على ثبات البيانات يي المقابالتوهذا يمثل أيضل المؤشرات ا. مناسباً 
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 سةتطبيق أداة املقابلة وعينة الدرا

، تل أخذ إجراء التعديالت المناسبة على أداة المقابلة شبة المقننةبعد أن انتهى الباسث من 

ومن ثل كتابة . موايقة قسل المناهج وطرق التدريس بالكلية على تطبيق األداة على عينة الدراسة

وكالء خطاب موجه من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبسث العلمي يي جامعة أل القرى، إلى 

الجامعات للدراسات العليا والبسث العلمي لتسهيل مهمة الباسث يي تطبيق أداته على عينة الدراسة 

 (6ملسقانمر .) اسةت عينة الدرمن عمداء التعلل عن بعد يي الجامعا

ثل قال الباسث بأخذ موعد لمقابلة عميد التعلل عن بعد يي كل جامعة من الجامعات عينة 

ونمراً ألن عينة الدراسة . ؤولي العمادة يي سال اعتذار العميد أو عدل تواجدهالدراسة، أو أسد مس

هي يئة عمداء التعلل عن بعد، يقد واجه الباسث مشكلة عدل تواجد العميد أو أسد مسؤولي العمادة 

لمقابلتهل، كما بين البعض عدل رغبتهل يي المشاركة يي بناء التصور المستقبلي للتعلل عن بعد؛ وذلك 

سجة قلة خبرتهل يي هذا المجال، ياقتصرت عينة الدراسة على تسعة عمداء ومسؤولين، أي بنسبة ب

وقد استارقت عملية تطبيق  .عميداً (16)من مجتمة الدراسة األصلي البالغ %( 56.25)مئوية قدرها 

إلى 15/11أداة المقابلة مة عمداء التعليل اإللكتروني والتعلل عن بعد مدة شهر ونصف ابتداءاً من 

 هـ2/1/1433

 حتليل بيانات أسئلة املقابلةآلية 

 Creswell, 1998; Glaser تل االعتماد يي تسليل البياناات ويقااً لمنهجياة تسليال األبسااث النوعياة

and Strauss, 1967; Oliver, 2000)  )  المتمثلـــــة بطريقاة النمرياة التجذيــــاـرية أو المتجاذرة

(Grounded Theory Approach) سيااث تاال االعتماااد علااى األيكااار التااي سااتمهر ماان بيانااات ،

الدراساااة التاااي سااايتل  السصاااول عليهاااا مااان خاااالل المقاااابالت، ثااال التوصااال للسااامات أو الخصاااائص 

(Categories) من خالل ما يأتي: 

 .تفريغ المقابالت على الورق كالً على سده  -

 .يراد الدراسةالقراءة الفاسصة لكل كلمة وجملة وعبارة ذكرها أ  -

 .اعتماد الترميز لالستجابات، من خالل التكرارات  -

وضة األيكار المتشابهة أو المتقاربة مة بعضها البعض يي مجاالت يرعية   -

(Sub-categories). 
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ضمن المجموعات الرئيسة  (Sub-categories)وضة المجاالت الفرعية   -

(Main Categories). 

يقول به الباسث للبيانات من خالل قيال أسد التسقق من ثبات التسليل الذي س  -

تكشف هذه العملية عن توايق تال بين قد مالء بإعادة عملية التسليل، سيث الز

 (Main Categories)المسللين ييما يتعلق بتسليل البيانات،ويقاً للمجاالت الرئيسة

 .(Sub-categories)الفرعية والمجاالت 

 .المجاالت، ويقاً لتوزيعاتها ضمن سساب التكرارات والنسب المئوية لالستجابات   -

وسيث إن أسئلة المقابلة كانت بسيطة، ولل يكن ييها عمق معريي، أو أيكار ذات صباة 

تسليل االستجابات ويق مدى التشابه والتقارب بين  وزميله تباعدية، يقد سهل ذلك على الباسث

سيث كانت إجابات كثير من أيراد عينة الدراسة مسددة . المعلومات التي يدلي بها المستجيبون

 .وواضسة، وتجيب بشكل مباشر على سؤال الباسث

 :أساليب املعاجلة اإلحصائية 

 :الدراسة تل استخدال األساليب اإلسصائية اآلتية تساؤالتلإلجابة عن 

 التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة بالنسبة للمعلومات األولية، ولتسليل نتائج .1
  .المقابلة

 عينةلسساب القيمة التي يعطيها أيراد واالنسراف المعياري؛ وذلك  المتوسط السسابي .2

 .، ولكل مسورمن عبارات االستبانة عبارةالدراسة لكل 

للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة سسب متايرات ( t-test( )ت)اختبار  .3

 (.الكلية، والجنس، والخبرة يي مجال استخدال الساسب اآللي واإلنترنت:) الدراسة الثالثة

 .للثبات ألفا معامل كرونباخ .4

 .التجزئة النصفية للثبات تمعامال .5
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 عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها 
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 مقدمة 

على أياراد عيناة ( االستبانة، والمقابلة) عرض الباسث يي هذا الفصل نتائج تطبيق أداتي الدراسة     

التعلاايل ماان عمااداء  وعينااةالااتعلل عاان بعااد يااي جامعااة الملااك عباادالعزيز، نمااال الدراسااة ماان طااالب 

وقد عمد الباسث إلى تنميل هذا الفصل يي ضاوء . التعلل عن بعد يي الجامعات السعوديةاإللكتروني و

السااؤال ثاال يتبعااه عاارض الجاادول الااذي يبااين قاايل المتوسااطات السسااابية،  يكتاابأساائلة الدراسااة، بااأن 

واالنسرايات المعيارية، والنسب المئوية للفقرات الواقعة تسات المجاال الاذي يادور سولاه الساؤال، ثال 

 .يي الجدول، وتفسيرها، ومناقشتهاض البيانات الواردة عر

 :رها ومناقشتها ويق أسئلة الدراسةوييما يلي عرض نتائج الدراسة  وتفسي

 ومناقشتها السؤال األول نتائج

التعلل عن بعد نمال ما درجة ياعلية نمال القبول والتسجيل يي " :سؤال الدراسة األول علىنص 

، سسبت لإلجابة على هذا السؤالو ؟" عبدالعزيز من وجهة نمر الطالب والطالباتة الملك يي جامع

التي تقيس درجة ياعلية عبارات لكل عبارة من الوذلك  ،، واالنسرايات المعياريةالمتوسطات السسابية

للمسور،  سساب المتوسط السسابي العالتل كذلك و، الجامعة عينة الدراسةنمال القبول والتسجيل يي 

 .يبين ذلك( 13)والجدول 

 ( 03)  جدول

نظام القبول  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعلية

لفي نظام التعلم عن بعدوالتسجيل 

رة
با

لع
م ا

رق
 

 نظام القبول والتسجيل

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 عالية 07.7 3704 1 .يتم التسجيل في برنامج التعلم عن بعد الكترونياً  1

 عالية 0751 3 6 .يوضح مواعيد القبول والتسجيل 3

 عالية 0751 4775 4 .يوفر تقنيات متعددة لتسهيل عملية االلتحاق 6

 عالية 0755 4772 3 .يوضح شروط القبول وآلياته 4

 عالية 0774 4756 1 .المواد الدراسية إلكترونيًا   يتم تسجيل 1



 
-137- 

رة
با

لع
م ا

رق
 

 نظام القبول والتسجيل

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 عالية .075 4722 2 .يساعد الطالب على تأجيل الدراسة  7

 عالية 1707 4711 . .يوفر عمليات الحذف واإلضافة للمواد إلكترونيًا  2

 متوسطة 1700 4761 5 .يسمح بالتحويل من تخصص آلخر 5

 متوسطة 1760 6777 7 يتيح تقديم إرشاد طلبي قبل االلتحاق بأي تخصص  10

 متوسطة 1715 .677 10 . يمكن من  تقب ل شكاوى الطلب واقتراحاتهم 16

 متوسطة 1715 .677 11 . يمك ن مسؤولو القبول من الرد على استفسارات الطلب وتساؤالتهم 14

11 
للطلب المستجدين بداية كل ة يتم عقد لقاءات تعريفية الكتروني

 متوسطة 1763 6773 16 .فصل

 متوسطة 1765 6722 14 .يوفر  هاتفًا مجانيًا للتواصل وتقديم الدعم 13

 متوسطة 1704 6720 13 .يتم تسديد الرسوم الدراسية واستردادها إلكترونيًا  .

 قلا ط  3131 .313 قبقلا طلقبل ا

، نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة من طالب (13) يي الجدول اإلسصائيةالبيانات  توضح

( 13)وتشير بيانات الجدول أن هناك . وطالبات التعلل عن بعد، سول ياعلية نمال القبول والتسجيل

استجابات أيراد عينة الدراسة تقة بين  وكانتعبارة تقيس ياعلية نمال القبول والتسجيل يي الجامعات، 

عبارات للفاعلية (7)، و"عالية"عبارات للفاعلية بدرجة ( 7)، وبواقة"متوسطة"و "عالية" ياعلية درجة

قيم المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة فاعلية  كما أن. "متوسطة"بدرجة 

يتم تسديد الرسوم الدراسية ) ،(7)للعبارة ( 2661) درجة ، تراوحت بينلتسجيلنظام القبول وا

، (يتم التسجيل في برنامج التعلم عن بعد الكترونياً ) ، (3)للعبارة ( 4611)، وبين (استردادها إلكترونياً و

. "عالية"والفئة الرابعة  ،"متوسطة"المقياس الثالثة وهي تيوهذه المتوسطات الحسابية تقع ضمن فئ

، وهو يشير إلى أن أفراد عينة الدراسة يرون أن (1619)وكانت قيمة المتوسط الحسابي العام تساوي 

 :وفيما يلي وصفا الستجابات عينة الدراسة. "متوسطة"فاعلية نظام القبول والتسجيل جاء بدرجة 

هناك ياعلية لنمال  يرون أن ،أيراد عينة الدراسةأن  يتضح، (13)الجدول بالتأمل يي بيانات 

بين متوسط  وتتراوح هذه الفاعلية العالية. عباراتسجيل بدرجة عالية يي سبة القبول والت

 ، وبين متوسط سسابي(يتل التسجيل يي برنامج التعلل عن بعد إلكترونياً )، للعبارة (4.03)سسابي

 (. يوفر عمليات الحذف واإلضافة للمواد إلكترونياً )للعبارة ( 3.55)
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استجابات أيراد عينة الدراسة، من سصول بعض نتائج ويرى الباسث أن ما أشارت إليه 

ة عينة التعلل عن بعد يي الجامع ةيعد إنجازاً لعماد، "عالية"عبارات االستبيان على درجة موايقة

 ، نمراً ألن نمال القبول والتسجيل هو نقطة البدء يي النمال األل للتعلل عن بعد، وبالتالي يإنالدراسة

واعيد القبول والتسجيل، ويير أتمتة التسجيل يي البرنامج، ويي توضيح مالبرنامج يتميز بفاعليته يي ت

النمال باإلضاية إلى أن . بدء الطالب يي التسجيل يي البرنامج عنديعتبران األساس ال سيما وأنهما 

شروط القبول وآلياته، تسهل يي تعريف  معلومات عن ويريوير تقنيات متعددة لتسهيل االلتساق، وي

 يي كما أن نمال القبول والتسجيل متى ما كان مساعداً للطالب .، وشروطه وآلياتهنمالبالالطالب 

، وتويير عمليات السذف إتمال عمليات تأجيل الدراسةتسجيل المواد الدراسية، ومساعداً له يي 

لل كان ذلك عامالً مساعداً لتسقيق أهداف التع -وهو ما أشارت إليه النتائج بدرجة عالية - واإلضاية،

بأن التعلل عن بعد يمنح الطالب يرصة ( هـ1425)وآخرونشار إليه الربيعي وذلك ما أ. عن بعد

 . التمتة والسرية يي اختيار ما يناسبهل من مقررات ومناهج

إلى وجود وعي كبير لدى القائمين على نمال ويرى الباسث أن هذه النتيجة يمكن أن تعزى 

باستياجات النمال، ودوره يي مساعدة الطالب والتخفيف عليهل يي القبول والتسجيل يي الجامعة 

 .إجراء التسجيل يي البرنامج الدراسي

، إلى أهمية تواير بعض معايير (هـ1428هـ؛ السربي1424سالل،)أشار األدب التربوي وقد

القبول، التعلل عن بعد، السيما ما كان متعلقاً بتنوية تقنيات التسجيل و القبول والتسجيل يي نمال

 .تسجيل المقررات الدراسية، وهو ما توصلت إليه هذه الدراسةووضوح مواعيد القبول، و

أن أيراد عينة الدراسة يرون أن ياعلية نمال القبول والتسجيل ، (13)كما تبين نتائج الجدول 

السسابية ، سيث تراوست متوسطاتها (14-8)وذلك للعبارات ذوات الترتيب  ،"متوسطة"تأتي بدرجة 

يتل تسديد الرسول )للعبارة( 2.60)، وبين (يسمح بالتسويل من تخصص آلخر)للعبارة ( 3.25)بين 

 (.الدراسية واستردادها إلكترونياً 

جامعة الملاك على الرغل من الجهود الكبيرة التي تقدمها  ومن خالل النتائج السابقة يتضح أنه

ز نمااال القبااول والتسااجيل، إال أنهااا دون المسااتوى لطالبهااا يااي الااتعلل عاان بعااد يااي تجهياا عباادالعزيز

المأمول يي بعض الجوانب، وذلك يبادو جليااً ياي نتاائج اساتجابات أياراد عيناة الدراساة، سياث تمهار 

النتائج أن طالب التعلل عن بعاد يارون أن هنااك قصاور ياي بعاض مجااالت نماال القباول والتساجيل؛ 

سيااث يتبااين أن النماااال أثناااء يتاارة القبااول والتسااجيل، الساايما ييمااا يتعلااق بااأدوار العمااادة تجاااههل 

قصور يي بعض الجوانب التقنية اإللكترونية، السايما ياي جاانبي الساماح للطاالب  يعتريهاإللكتروني 
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وتعتبار هاتاان . ، ومجاال تساديد الرساول الدراساية واساتردادها إلكترونيااً خاربالتسويل من تخصص آل

وييرها لطالب نمال التعلل عن بعد، من أجل تسهيل عملياات التقاديل الوميفتان من المهال التي ينباي ت

لتساق بالتعلل عن بعد، ياي أسارع وقات، للنمال، وتويير وسائل تقنية مالئمة لمساعدة الطالب على اال

 .وبأيسر الطرق

دعل للطالب قبل االلتساق تقديل اإلرشاد والكما أن االستجابات أوضست أنه يوجد ضعف يي   

علااى استفسااارات الاارد ، ويااي تقباال شااكاوى الطااالب واقتراساااتهلووجااود قصااور يااي ، بالتخصااص

وأن يقدل  ،ويرى الباسث أن نمال التعلل عن بعد ال بد أن يراعي ساجات الطالب. الطالب وتساؤالتهل

لهاال نصااائح وتوجيهااات قباال الباادء يااي البرنااامج، وهنااا يتأكااد ضاارورة وجااود إرشاااد أكاااديمي ياعاال، 

  . داري للطالب، والرد على تساؤالتهل من خالل وسائل التقنية المتاسةووجود دعل إ

لقااءات ، عان تاواير "متوساطة"كما أن نتائج استجابات الطالب، أمهرت وجود رضاا بنسابة 

وهنا يتضح  .هاتف مجاني للتواصل وتقديل الدعل، وتوير لكترونية يي بداية الفصل الدراسيإتعريفية 

لتساق، سيث يمهر للباسث أن الدور الذي قاه الطالب من العمادة، أثناء االيتل نوع الدعل اإلداري الذي

تقااول بااه العمااادة، ال يتناسااب مااة معطيااات برنااامج الااتعلل عاان بعااد يااي هااذا النمااال، يينباااي أن تعماال 

وذلك يتمثل بعقد بينها وبين الطالب خالل يترة القبول والتسجيل،  االعمادات على تسهيل التواصل ييم

وإتاساة هااتف مجااني للارد علاى استفساارات اءات وجه لوجه بين المساؤولين والطاالب المقباولين، لق

ر رقاال اتصااال الطااالب، وعاادل االكتفاااء بوساايلة االتصااال الساليااة غياار المجديااة، والمتمثلااة يااي تااويي

  .للعمادة

وجود رضا بدرجة متوسطة لدى أيراد عينة الدراسة سول بعاض الجواناب  أن الباسث ويرى

إلى أن تجرباة النماال الزالات سديثاة نسابياً، وبالتاالي يإناه  يمكن أن يعزى يي نمال القبول والتسجيل،

 ،من أجال بنااء نماال تقناي للقباول والتساجيل ،الزالت هناك ساجة ماسة لدى الجامعات للعمل الدؤوب

ات الطالب ومطالبهل يي التواصل واالتصال مة المسؤولين قبل القبول وأثناءه، وذلك يراعى ييه ساج

يتطلااب ماانهل إيجاااد سلااول للاارد علااى استفسااارات الطااالب، وتقااديل سلااول لمشااكالتهل يااي القبااول 

والتسجيل، وتقديل ساعات إرشاد أكاديمي للطالب المستجدين، وسرية اختيار التخصص الاذي يرغباه 

ير هاااتٍف مجاااني يتاايح للطااالب التواصاال مااة منسااوبي العمااادة، أثناااء عمليااات القبااول الطالااب، وتااوي

 .والتسجيل

، سيااث أوضااست نتااائج دراسااة العديااد ماان الدراساااتتتفااق نتااائج الدراسااة الساليااة مااة نتااائج و

، أهل المجاالت التي ينباي تويرها يي التعلل عن بعد، ومنها توير نمال مرن للقباول (1114)الجمالن
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كماااا تتفاااق ماااة نتاااائج دراساااة . لتساااجيل بالجامعاااات، وتسديثاااه بماااا يتواياااق وتطاااور الااانمل التقنياااةوا

، والتاي وضاست ضارورة إنشااء شابكة ايتراضاية داخال الجامعاات، وتطبياق المعاايير (2003)جداع

 كيلساااي وديساااوزا            كماااا بينااات دراساااة. التقنيااة الخاصاااة بشاااهادات التعلااايل المفتاااوح والاااتعلل عااان بعاااد

( Kelsey ,d'souza, 2004)،  أن أهل العوامل التي تزيد من سايزية الطالب يي التعلل عن بعد، هو

تسهيل عملية االلتساق بالبرنامج من خالل البريد اإللكتروني، وتويير العديد من الوماائف والخادمات 

 . الخاصة بالتسجيل وااللتساق

 ومناقشتها الثانيالسؤال  نتائج

التعلم نظام ما درجة فاعلية نظام المقررات اإللكترونية في " :الثاني علىنص سؤال الدراسة 
، لإلجابة على هذا السؤالو  ؟"ة الملك عبدالعزيز من وجهة نظر الطلب والطالباتعن بعد في جامع

لعبارات التي تقيس درجة لكل عبارة من اوذلك  ،، واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية حسبت
حساب تم كذلك و ، ي الجامعة عينة الدراسةفي التعلم عن بعد ف المقررات اإللكترونيةفاعلية نظام 

ل.يبين ذلك( 13)والجدول للمحور،  المتوسط الحسابي العام

 ( 04 )جدول 

رات فاعلية نظام المقرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول 

لاإللكترونية في نظام التعلم عن بعد
رة

با
لع

م ا
رق

 

 املقررات اإللكرتونيةنظام 

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 عالية 0776 47.3 1 .يوفر خطة دراسة المقرر أثناء الفصل الدراسي 12

 عالية 0772 47.1 6 .مهارات التعلم الذاتي يساعد على تفعيل  63

6. 
يوفر مقررات الكترونية تفاعلية تمكن الطالب من التفاعل مع المحتوى 

 ( .النص والصوت والصورة )
 عالية 1701 4721 4

 عالية 1705 .471 3 .يوفر  تعليمات تفصيلية عم ا هو مطلوب من الطالب تحقيقه  62

 عالية 1701 471 1 .للمقرر قبل البدء في دراستهيحتوي على توصيف شامل  11

 عالية .077 4734 2 .يحقق الموضوعية في اختيار محتوى المقرر االلكتروني  15

 عالية 1700 4731 . .يساعد على تفعيل مهارات التعلم التعاوني والتشاركي  61

 متوسطة 1700 474 5 .يوفر مراجع علمية ومصادر للتحقق من محتوى المقررات االلكترونية .1
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 املقررات اإللكرتونيةنظام 

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

61 
تعدد )يراعي تصميم المحتوى االلكتروني الفروق الفردية من خلل 

 (.تنوع األسئلة -األمثلة 
 متوسطة 0777 4766 7

65 
 -WORD - PDF)يوفر مقررات الكترونية غير تفاعلية في شكل 

HTML. ) 10 471. 077. متوسطة 

 متوسطة 1712 4705 11 .الطلب وخبراتهم يوفر نشاطات تعليمية لتعزيز نمو مهارات  64

 متوسطة 1714 4702 16 .يدعم المحتوى التعليمي بروابط لمواقع تعليمية تعطي إثراءات تعليمية 17

66 
حلقات  -ورش عمل-محاضرات )يستخدم استراتيجيات تعليم متنوعة 

 ( .تعاونية
 متوسطة 1713 6772 14

 متوسطة .171 6771 13 .تعليميةيوفر ملخصات عند نهاية كل وحدة  60

 قلا ط  3132 3133 قبقلا طلقبل ا

 

، نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة من طالب (14)جدول اليي  اإلسصائيةالبيانات  توضح

وتشير بيانات الجدول أن . وطالبات التعلل عن بعد، سول درجة ياعلية نمال المقررات اإللكترونية

عبارة تقيس ياعلية نمال المقررات اإللكترونية يي الجامعات، وبشكل عال يإن نتائج ( 14)هناك 

عبارات للفاعلية ( 7)، وبواقة "متوسطة"و "عالية"يئة ياعلية استجابات أيراد عينة الدراسة تقة بين 

مسصورة بين متوسط  كما كانت القيل. "متوسطة"عبارات للفاعلية بدرجة (7)، و"عالية"بدرجة 

للعبارة ( 3.74)، وبين (يوير ملخصات عند نهاية كل وسدة تعليمية) ،(20)للعبارة  ،(2.11)سسابي 

، وهذه المتوسطات السسابية تقة ضمن الفئة (ر أثناء الفصل الدراسييوير خطة دراسة المقر) ،(16)

، وهو (3.33)وكانت قيمة المتوسط السسابي العال تساوي . "عالية"، والفئة الرابعة "متوسطة"الثالثة 

 . "متوسطة"يشير إلى أن أيراد عينة الدراسة يرون أن ياعلية نمال المقررات اإللكترونية يأتي بدرجة 

 :الستجابات عينة الدراسة تسليلوييما يلي 

تراوست متوسطاتها  (7-1) المرتبة من ، يتبين أن العبارات(14)بالتأمل يي بيانات الجدول 

( 3.41)، وبين (يوير خطة دراسة المقرر أثناء الفصل الدراسي)، للعبارة(3.74)السسابية بين 

، وتقة هذه الدرجات ضمن مقياس (التشاركييساعد على تفعيل مهارات التعلم التعاوني و)للعبارة

أن هذه  يتضحوبالنمرة الفاسصة للعبارات التي وردت ضمن هذه المتوسطات،  ."عالية"ياعلية 

حيث أوضحت أن هذا النظام مقررات اإللكترونية، نقاط القوة في نظام ال وبشكل واضح، برزتنتائج ال
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دراسة المقرر أثناء الفصل الدراسي، وذلك يعد نقطة هامة كما يرى الباحث في إتمام لوفر خطة ي

عمليات التعلم عن بعد، حيث إن توفر خطة للمقرر يساعد الطالب في معرفة واجباته تجاه المقرر، 

يساعد على تفعيل وبالتالي فإن ذلك . ومواعيد المحاضرات، والواجبات والتعيينات الخاصة بالمقرر

من  أن هناك اهتماميتضح كما . وزيادة مشاركة الطالب في عمليات التعلم بفاعلية ارات التعلم الذاتي،مه

، كن الطالب من التفاعل مع المحتوىتوفير مقررات إلكترونية تفاعلية تم في التعلم عن بعد ةقبل عماد

بين الطالب وعضو هيئة  رةوهذا بدوره يعزز فاعلية التعلم عن بعد، في ظل انعدام التفاعالت المباش

  .التدريس

 كما أن نظام المقررات اإللكترونية يوفر تعليمات تفصيلية عما هو مطلوب من الطالب تحقيقه،

، وتحديد أهداف واألعلى من مطالب التعلم األدنىح الحد يتوضويكمن ذلك كما يرى الباحث من خالل 

ظام المقررات اإللكترونية يحتوي على توصيف أن نكما  .الدراسية بوضو  ، وأهداف المقرراتالتعلم

، ويرى اختيار محتوى المقرر اإللكتروني يحقق الموضوعية فيوأنه شامل للمقرر قبل بدء دراسته، 

يدل على أن بناء المقرر اإللكتروني يهتم بإطالع الطالب على محتويات المقرر هذا الباحث أن 

. يق الموضوعية والعلمية في اختيار محتوياتهالدراسي من مفردات وموضوعات، ويحرص على تحق

ويعلل الباحث ذلك بأن نظام الدراسة في التعلم عن بعد يحتاج من الطالب الرجوع إلى المكتبات 

اإللكترونية، وبعض المواقع اإللكترونية؛ للبحث عن معلومات تفيده في زيادة معارفه عن مفردات 

يساعد على تفعيل مهارات  أن نظام المقررات اإللكترونية  وأخيراً تظهر النتائج. المقرر، وموضوعاته

مزود بتقنيات عالية تساعد في بناء عالقات وهذا مؤشر على أن النظام التعلم التعاوني والتشاركي، 

تعاونية تشاركية بين الطالب وبعضهم، وهذه التقنيات تؤدي إلى التفاعل المثمر، وتحسين مشاركات 

 . حقيق الجماعية في العملالطالب في المقررات، وت

إلى فاعلية وحدة المقررات اإللكترونية مما سبق يرى الباحث أن هذه النتيجة يمكن أن تعزى و

في العمادة في تحسين العمليات األساسية للمقرر اإللكتروني، واهتمامها بتوفير بعض المتطلبات التي 

، مهارات التعلم الذاتي، والتفاعل مع زمالئهتساعد الطالب على التفاعل مع المقرر الدراسي وتحقيق 

، Virtual Classroom))وتحقيق مهارات التعلم التعاوني، وذلك من خالل نظام الفصول االفتراضية

 .( Instructional Forum)ومن خالل المنتديات التعليمية

والتي توصلت نتائجها إلى ( 2010)سالية مة نتائج دراسة عاطف وتتفق نتائج الدراسة ال

ياعلية الخدمات اإللكترونية للمقررات الدراسية يي زيادة إلمال الطالب بالمعارف والمهارات 

، (هـ1428)، ودراسة المزروع(هـ1427)المطلوب تسقيقها، كما تتفق مة نتائج دراسة سسين
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لمقررات اإللكترونية على ، والتي أثبتت جميعها ياعلية نمال ا(ـه1431)ودراسة الرشيدي والعسيري

التسصيل الدراسي، ودور المقررات اإللكترونية يي تسقيق الفاعلية التعليمية المطلوبة لتسقيق أهداف 

اشتمال المقررات اإللكترونية على ( ـه1431)كما وضست نتائج دراسة الصعيدي. العملية التعلمية

يي دراسته، وقدرته على تنمية مهارات ، ووجود توصيف شامل للمقرر قبل البدء معايير الموضوعية

التعلل الذاتي لدى الطالب، وهو ما أشارت إليه نتائج الدراسة السالية يي بعض عباراتها وبدرجة 

يي قدرة نمال المقررات ( 2001)الية مة نتائج دراسة طنطاويكما تتفق النتائج الس. ياعلية عالية

 إليزابيث  كما توصلت دراسة .التعلل الذاتياإللكترونية يي تسقيق مبدأ التعليل المستمر و

(Elizabeth,  Rice, 2005)، من الطالب عينة الدراسة أكدوا ياعلية التعلل  (%80) إلى أن

بواسطة االنترنت كوسيلة لتقديل المقررات اإللكترونية، كونه يسقق الشمولية والموضوعية، ويزيد 

 .من ارتباط الطالب بالمادة العلمية، وتنوية مصادرها

 ةسققت متوسطات سسابي( 14-8)، أن العبارات ذوات الترتيب (14)بين الجدول كما ي

، (يوير مراجة علمية ومصادر للتسقق من مستوى المقررات اإللكترونية)للعبارة ( 3.3)تتراوح بين 

، وتتوزع هذه العبارات (يوير ملخصات عند نهاية كل وسدة تعليمية)للعبارة ( 2.11)وبين 

 ".متوسطة"ومتوسطاتها ضمن ياعلية 

أنها دون  يمكن مالسمة وبالنمرة الفاسصة للعبارات التي تقة ضمن هذه المتوسطات،

هذا عمليات يي بعض جوانب ات اإللكترونية، أي أن هناك قصور المستوى المأمول لنمال المقرر

، ويرى الباسث أن هذه العبارات تمثل المسك األساس يي السكل على كفاءة نمال المقررات النمال

ال يوير المقررات اإللكترونية  نمال سيث تشير النتائج أن. وكفاءة القائمين عليه اإللكترونية وياعليته،

ويرى الباسث أن  ،ةبدرجة مرضي مراجة علمية ومصادر للتسقق من مستوى المقررات االلكترونية

يي التعلل عن بعد،  وهالٌ  مراجة علمية ومصادر رديفة ومعززة للمقرر اإللكتروني، ضروريٌ  تويير 

يي مراعاة النمال  أن هناك ضعفكما . والمتعللالسيما يي ضوء انعدال التواصل المكاني بين المعلل 

تنوع  -تعدد األمثلة )، والمتمثل يي ب عند تصميل المستوى االلكترونيلفروق الفردية بين الطالل

بناء المقررات اإللكترونية وتصميمها من أولى مهامه مراعاة الفروق الفردية بين  ، علماً بأن(األسئلة

يمجال الفروق الفردية ينباي أخذه باالعتبار  .عمليات التعلل عن بعد المتعلمين، وذلك يبدو جلياً يي

عند تصميل المقرر اإللكتروني نمراً الختالف الطالب وتنوع مشاربهل، واختالف قدراتهل 

بين  "متوسطة"كما تبين النتائج أن بقية العبارات التي سصلت على درجة ياعلية بدرجة . ومهاراتهل

عينة الدراسة، التمثل سقيقًة ما ينباي أن يكون عليه نمال المقررات اإللكترونية نتائج استجابات أيراد 
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يي نمال التعلل عن بعد، أي أنه البد أن يكون النمال مشتمالً على مقررات الكترونية غير تفاعلية يي 

يوير نشاطات تعليمية لتعزيز نمو مهارات الطالب وأن ، (WORD - PDF- HTML)شكل 

يدعل المستوى التعليمي بروابط لمواقة تعليمية تعطي إثراءات تعليمية، وهذه  وخبراتهل، وأن

لل أكثر ياعلية وأكثر العبارات تمثل مجمل العمليات المعززة لعملية التعلل، والتي تجعل من عملية التع

سلقات وال -عملالورش و -مساضرات كالاستخدال استراتيجيات تعليل متنوعة وسيث إن . مرونة

تعد من الركائز األساسية لنمال المقررات  ر ملخصات عند نهاية كل وسدة تعليمية،ي، وتوينيةتعاوال

إال أنها لل تكن . ومكوناته اإللكترونية، والتي يعتمد عليها يي تسسين عملياته، وربط الطالب بالمقرر

يدل على  وهذا". ةمتوسط"ياعلية  درجةضمن أولويات العمادة، وذلك يلسم من خالل سصولها على 

التي يستخدمها أعضاء هيئة  اإللكتروني استراتيجيات التدريسيي  ضعفأن العينة تشير إلى وجود 

التدريس وعدل تنوعها، وعلى أن النمال ال يوير ملخصات تساعد الطالب يي نهاية كل وسدة 

 . مهاراتهوتدريسية على استيعاب المقرر، ومن ثل اإللمال بمستواه ومعاريه 

من تسقق (ـه1431)نتائج الدراسة هنا مة ما توصلت إليه نتائج دراسة الصعيديوتتفق 

توير نشاطات تعليمية : معياراً من معايير جودة المقررات اإللكترونية بدرجة متوسطة، ومنها( 18)

ولكنها تختلف مة ما توصلت إليه .متنوعة، ووجود روابط تعليمية لزيادة معارف ومعلومات الطالب

ن ييوالتي وضست ياعلية أعضاء هيئة التدريس األكاديم (( Burgess, 1997 برجيس سةنتائج درا

يي تصميل المقررات اإللكترونية، وأنهل ملزمون باستخدال الطرق السديثة يي عملية التعلل وتصميل 

 .المقررات

إلى ضعف مهارات أعضاء هيئة التدريس يي يمكن أن يعزى هذا القصور يرى الباسث أن و

بعض متطلبات نمال المقررات اإللكتروني، وقد يكون مرده ضعف قدراتهل التقنية ، وقلة  تسقيق

كما أنه قد يعزى إلى عدل . الدورات التدريبية المقدمة لهل يي بناء وتصميل المقررات اإللكترونية

عدل تقبل بنية النمال  علىوجود تسديثات دورية لنمال المقررات اإللكترونية، مما ينعكس سلباً 

من ضرورة تطوير نمل (ـه1421)وهو ما أثبتته دراسة المنية. للتجديدات يي بناء المقرر وتصميمه

، والتي أشارت إلى الساجة إلى تطوير برامج (2001)التعليل المفتوح والتعلل عن بعد، ودراسة شطا

شراف دور التعليل عن بعد يي جامعة والتي درست است( 2010)بعد تقنياً، ودراسة الثوينيالتعليل عن 

سائل، وتوصلت إلى ضرورة تأهيل القوى العاملة يي الجامعة لمواكبة التطور النوعي والكمي يي 

التعليل العالي يي المنطقة، وتدريبهل على بناء وتصميل المقررات اإللكترونية، وتسسين مهاراتهل يي 

 .التدريس اإللكتروني
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 قشتهاومنا السؤال الثالث نتائج

نمال ما درجة ياعلية نمال االختبارات اإللكترونية يي " :نص سؤال الدراسة الثالث على

هذا  عنلإلجابة و ؟ "ة الملك عبدالعزيز من وجهة نمر الطالب والطالباتالتعلل عن بعد يي جامع

التي  وذلك لكل عبارة من العباراتالمتوسطات السسابية، واالنسرايات المعيارية، ، سسبت السؤال

، وتل ة عينة الدراسةجامعالتقيس درجة ياعلية نمال االختبارات اإللكترونية يي التعلل عن بعد يي 

 .يبين ذلك( 15)والجدول كذلك سساب المتوسط السسابي العال للمسور، 

 ( 05) جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعلية نظام االختبارات 

  التعلم عن بعدنظام اإللكترونية  في 

رة
با

لع
م ا

رق
 

 االختبارات اإللكرتونيةنظام 

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 عالية جدا 07.5 3767 1 .يوفر الخصوصية اللزمة لنتائج كل طالب  31

 عالية 1702 .370 6 .يتم تصحيح االختبارات فوريًا والكترونيًا  46

 عالية 0777 .477 4 .يحفظ آليًا أعمال الطلب ومشاركاتهم وواجباتهم واختباراتهم 30

 عالية 0773 4771 3 .االختبارات يمكن الطالب من معرفة مستواه التحصيلي ونتائجه في 41

 عالية 0751 47.1 1 .يغطي جميع مفردات المقرر 40

 عالية .077 47.6 2 .يساعد في تشخيص مستوى الطالب بدقة  44

 عالية 1702 4712 . .يتيح تغذية راجعة بعد نهاية كل اختبار  36

 عالية 1704 471 5 .االلكترونييوفر معلومات عن األساليب المستخدمة في االختبار  42

 متوسطة 07.1 4743 7 .يوفر نظام االختبارات  االلكترونية وسائل تقويم متنوعة 67

4. 
 - PRE)يوفر فرصًا للتقويم القبلي لمهارات المتطلبات السابقة 

REQUISITES). 10 4746 0750 متوسطة 

 متوسطة 1710 4767 11 (.بنوك األسئلة ) يوفر قاعدة بيانات لألسئلة  43

 متوسطة 1763 4767 16 .يوفر آليات للتحقق من هوية المختبر  33

 متوسطة 0757 4765 14 .يراعي االختبار الفروق الفردية 41

 متوسطة 1715 4764 13 .يحدد الوقت المناسب لإلجابة على كل سؤال في االختبار 47
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رة
با

لع
م ا

رق
 

 االختبارات اإللكرتونيةنظام 

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 متوسطة 1766 471 11 .قبل تسليمه للتقويميعطي للطالب  وقتًا لمراجعة االختبار وتنقيحه  45

 متوسطة 1762 67.4 12 .يستخدم تقنيات صوتية ومرئية مع األسئلة 34

 ع ب   3151 3152 قبقلا طلقبل ا

 

، نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة من طالب وطالبات التعلل (15)بيانات الجدول توضح

 ،عبارة( 16)أن هناك إلى بيانات الوتشير . عن بعد، سول درجة ياعلية نمال االختبارات اإللكترونية

وبشكل عال يإن نتائج استجابات . عة عينة الدراسةتقيس ياعلية نمال االختبارات اإللكترونية يي الجام

، وبواقة عبارة واسدة يقط، وبدرجة ياعلية "عالية جداً "الدراسة تقة بين درجة ياعلية أيراد عينة 

وكانت قيل المتوسطات السسابية . عبارات( 8)على  "متوسطة"عبارت، وبدرجة (7)على  "عالية"

( 4.21)وبين  ،(يستخدل تقنيات صوتية ومرئية مة األسئلة) ،(43)للعبارة  ،(2.73)تراوح بين ت

السسابية تقة ضمن ، وهذه المتوسطات (يوير الخصوصية الالزمة لنتائج كل طالب) ،(41) للعبارة

وكانت قيمة المتوسط . "عالية جداً "والفئة الخامسة  ،"عالية"والفئة الرابعة  ،"متوسطة"الفئة الثالثة 

، وهو يشير إلى أن أيراد عينة الدراسة يرون أن ياعلية نمال (3.52)السسابي العال تساوي 

 . "عالية"االختبارات اإللكترونية يأتي بدرجة 

 :وييما يلي وصف الستجابات عينة الدراسة  

ختبارات يي نمال اال "لية جداً اع"هناك ياعلية ، يتضح أن (15)جدول البالتأمل يي 

، بمتوسط (41)، وهي العبارة رقل (تويير الخصوصية الالزمة لنتائج كل طالب)للعبارة  اإللكترونية

إلى أن لكل طالب اسل مستخدل خاص به، يرى الباسث أن ذلك قد يكون مرده و(. 4.21)سسابي  

لية، وتقول ورمز مرور للدخول لنمال االختبارات اإللكترونية، ويعتبر هذا الرقل ذو خصوصية عا

العمادة بتوعية الطالب بعدل اإليصاح عنه ألي شخص آخر، سفماً لسقوق الطالب وسفم خصوصيته 

 .أثناء االختبار وبعده

( 8 -2)، يتبين أن العبارات المرتبة من (15)وبالتأمل مرة أخرى يي بيانات الجدول 

، وبين (يتل تصسيح االختبارات يورياً وإلكترونياً )، للعبارة(4.07)تراوست متوسطاتها السسابية بين 
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، وتقة هذه الدرجات (يوفر معلومات عن األساليب المستخدمة في االختبار اإللكتروني)للعبارة( 3.5)

ة الفاسصة للعبارات التي وردت ضمن هذه المتوسطات، نجد وبالنمر. "عالية"ضمن مقياس ياعلية 

ن نظام االختبارات اإللكترونية يتميز بقدراته الفائقة على أتمتة عملياته، وهذا أتوضح  نتائجأن هذه ال

ما تدل عليه نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة، والتي أشارت إلى أن نظام االختبارات اإللكترونية 

بحفظ أعمال  والقيام، الختباراتالفوري واإللكتروني لتصحيح ال:الخصائص، منها يتميز بعدد من

، مما يمكن الطالب من معرفة مستواه على النظام الطالب ومشاركاتهم وواجباتهم واختباراتهم

جميع يتميز بقدرته على تغطية  نظام المقررات اإللكترونية أنكما . االختبارات وتحصيله ونتائجه في

تغذية راجعة إتاحته تقديم في تشخيص مستوى الطالب بدقة، و الدراسي، ومساعدته  المقررمفردات 

تلك المواصفات  ر معلومات عن األساليب المستخدمة في االختبار، وجميعيفتوبعد نهاية كل اختبار، و

ساسية يحقق الشمولية في بناء االختبار، كأحد الشروط األ اإللكترونية الختباراتانظام تدل على أن 

لالختبار الجيد، ولديه قدرة على تشخيص مستوى الطالب وإنجازاته، ومدى إلمامه بالمادة العلمية 

م تغذية راجعة بعد نهاية كل يقديتعدى ذلك إلى ت بدقة، كما أن النظام اليقف عند تقييم األداء فقط، بل

 . اختبار

األساليب المستخدمة في االختبار  توفير معلومات عن ظام أيضاً بقدرته العالية علىويتميز الن

اإللكتروني، وهو ما يدل على اهتمام المسؤولين بالقيام بعمليات توعية الطالب بأهمية االختبارات 

العالية لنظام االختبارات قد تعزى هذه الفاعلية و. اإللكترونية، وبأساليب االختبار وطرق اإلجابة

ء هيئة التدريس في بناء االختبارات اإللكترونية، إلى قدرة أعضا كما يرى الباحث، اإللكترونية

واهتمامهم بتحقيق بعض مؤشرات جودة االختبار اإللكتروني في النظام، كما أن هذه الفاعلية العالية 

مردها إلى توفر إرادة جيدة لدى القائمين على النظام اإللكتروني لالختبارات؛ لتحقيق الفاعلية العالية 

ت التقليدية السابقة اختبارون التحول لنظام االختبارات اإللكترونية بدالً من االللنظام، وضرورة أن يك

 . ومتوافقاً مع طبيعة التحوالت التقنية في بنية أنظمة التعلم عن بعد، قوياً 

 والتي بينت أن نمال ،(2004)وآخرونوتتفق نتيجة الدراسة السالية مة نتائج دراسة مهران 

(Webcat) تتوير ييه العديد من المميزات اإللكترونية، من التقنية المتويرة سالياً أسد النماذج ك ،

تمكين عضو هيئة التدريس من القيال بإعداد اختبارات إلكترونية، وقدرته على تقديل التقييل : أهمها

والتي بينت أن  (Song , et al ,2008) كما تتفق نتيجة الدراسة مة نتائج دراسة. اآللي للتقديرات

من أهل تصورات الطالب عن التعلل عن بعد هو وجود كفاءة عالية لالختبارات اإللكترونية، السيما 

كما تتفق مة نتائج دراسة . توير التصسيح اآللي، وشمولية المقرر، وقدرته على تقديل تاذية راجعة

(Schmidt,et al, 2009 )ترونية أتاست للطالب يرصة يي إكمال والتي بينت أن االختبارات اإللك

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
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كما . االمتسان يي وقت قصير، وأن النمال اإللكتروني لالختبارات قدل معلومات عن كيفية تنفيذه

والتي توصلت إلى أنه يجب تواير  ( Tricker,et al,2001)   تريكر وآخرون تتفق مة نتائج دراسة

واجبات ومسؤوليات لواضعي االختبارات تتطلب اإلتقان والكفاءة، ووجود تاذية راجعة مرتبطة 

 .بمعايير واضسة للتقييل

-1)أن العبارات التي ترتيبها  يمكن مالسمة، (15)بيانات الجدولوبالنمر مرة أخرى يي 

 يوير نمال االختبارات)، للعبارة (3.34)ينقد سصلت على متوسطات سسابية تتراوح ب( 16

يستخدل تقنيات صوتية ومرئية مة )للعبارة ( 2.73)، وبين (االلكترونية وسائل تقويل متنوعة

وبالتأمل يي العبارات الواردة ضمن ". متوسطة" ، وتقة هذه المتوسطات ضمن تقدير ياعلية(األسئلة

أداًء متناقضاً مة عبارات على تقدير ياعلية متوسط، يمثل ( 8)سصول أن  يالسمهذه المتوسطات، 

 .نقطة ضعف يي نمال االختبارات اإللكترونيةتطلعات المجتمة وأيراده، يهو كما يراه الباسث يمثل 

، وسائل تقويل متنوعةسيث تشير نتائج االستجابات أن نمال االختبارات اإللكترونية  قادر على تويير 

دون  يرى الباسث أن هذه االستجابة تعد، و(3.34)لية متوسطة، وبمتوسط سسابيبدرجة ياعو

المستوى المأمول، السيما وأن تنوع أساليب التقويل يساعد يي إعطاء صورة صادقة عن أداء 

وبالتالي يإن  الطالب، وتسصيله المعريي، كما أنه يهيئ مناخاً إيجابياً للطالب يي التعامل مة األسئلة،

العملية، وهذا نالسمه جلياً يي و تفقد االختبار قيمته العلمية ،يي التقييل واسد لوبعلى أس التركيز

تركيز كثير من االختبارات على اختبار التسصيل النهائي، أو االختبارات الفصلية، بينما المتوقة من 

مناقشات، ثل  أبساث، وأخرىاختبارات،  يتارةٌ ...ويلمتنوعة للتق أساليبتويير  ،نمال التعلل عن بعد

 . واجبات وتعيينات أخرى وتارة

للتقويل القبلي لمهارات  ر يرٍص يويتكما أشار أيراد عينة الدراسة إلى أن هناك قصور يي 

كفاءة ومهنية عالية من أعضاء هيئة والتي تتطلب  ،(Pre - Requisites) المتطلبات السابقة

. دراسية، كما أن تفعيلها يستاج وقتاً إلنجازهاالتدريس، وقدرة على تسليل مستوى المقررات ال

 وتوييردراسي،  مقررقاعدة بنوك أسئلة خاصة بكل يي تويير  ياعلية دون المستوى المأمولووجود 

، ويرى الباسث أن توير بنوك أسئلة لكل مادة دراسية يساعد الطالب آليات للتسقق من هوية المختبر

يي تسقيق التعلل الفعال، السيما وأن هناك يواصل مكانية وزمانية بين المعلل والمتعلل، وأن المتعلل 

ومن . بساجة إلى معرية طريقة االختبار، وبساجة إلى عرض بعض النماذج التطبيقية للتدرب عليها

عمليات التأكد من هوية المختبر يي االختبارات اإللكترونية الزالت معضلة كبرى جهة أخرى يإن 

أمال عمليات تطوير نمال االختبارات اإللكترونية، نمراً لعدل وجود بدائل متنوعة يي ذلك، سيث إن 
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 الوسيدة يي التأكد من هوية المختبر اإللكتروني يي الطريقةطريقة اسل المستخدل وكلمة المرور، هي 

 .كل األنممة التقنية

كما تشير النتائج أن أيراد عينة الدراسة أعطوا تقديرات متوسطة لفاعلية نمال االختبارات  

د الوقت المناسب لإلجابة على يسدتالفروق الفردية بين الطالب، ويي مراعاة اإللكتروني يي جوانب 

، وتنقيسه قبل تسليمه للتقويل تبارلمراجعة االخ لطالب وقتٍ يي إعطاء ا كل سؤال يي االختبار، و

من األمور الفنية ما سبق تعد ويرى الباسث أن جمية . ل تقنيات صوتية ومرئية مة األسئلةاستخداو

يهي تتطلب ، الخاصة باالختبار اإللكتروني، والتي ينباي مراعاتها عند بناء وتصميل االختبارات

اة جداول المواصفات أثناء التسليل، كما أنها جهداً مضاعفاً يي تسليل مستوى المقرر الدراسي، ومراع

تستلزل أن يكون هناك قائمة بالمعايير األساسية لتفعيل نمال االختبارات اإللكترونية، والتي من شأنها 

 . توسيد آليات العمل، وإجراءات التنفيذ، ومن ثل السصول على التأهيل العالي لهذا النمال

والتي سددت بعضاً  (Williams , 2006)ويليامز  راسةوتختلف النتيجة السالية مة نتائج د

تقديل تاذية راجعة : من األدوار األساسية ألعضاء هيئة التدريس يي نمال التعلل عن بعد، ومنها

سيث تعد هذه . للمتعلل، وتزويده بالدرجات، وبناء تعيينات ومهمات للطلبة باستخدال الوسائط المتعددة

. السالية رات اإللكترونية يي الدراسةاألدوار مطالب رئيسة لل تتسقق بدرجة عالية يي نمال االختبا

والتي كشفت نتائجها  (Aytekin& Onur, 2010) ايتكن وأونور دراسة مة نتائجكما أنها تختلف 

أن التعلل عن بعد باستخدال شبكة االنترنت يساعد الطالب يي تسقيق المزيد من النجاسات، من خالل 

 بيرد ومونسون           تلف نتائج الدراسة مة نتائج دراسةكما تخ. اختبارات ووسائل تقويل إلكترونية متنوعة

( Baird& Monson, 1992 )  العوامل التي ساعدت على ياعلية  أهلوالتي بينت نتائجها أن من

 .التعلل عن بعد، هو تطوير وتسسين عمليات تقييل المقررات لتناسب نمط الدراسة من بعد

 ومناقشتها الرابعالسؤال  نتائج

التعلل نمال ما درجة ياعلية نمال إدارة التعلل واالتصال يي " :الدراسة الرابة على نص سؤال

، لإلجابة على هذا السؤالو ؟"ة الملك عبدالعزيز من وجهة نمر الطالب والطالباتعن بعد يي جامع

التي تقيس  لكل عبارة من العباراتالمتوسطات السسابية، واالنسرايات المعيارية، وذلك سسبت 

، وتل كذلك سساب المتوسط الجامعة عينة الدراسة درجة ياعلية نمال إدارة التعلل واالتصال يي

 .يين ذلك( 16)والجدول السسابي العال للمسور، 

 



 
-151- 

 ( 06) جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول فاعلية نظام إدارة التعلم 

للالتعلم عن بعد نظام واالتصال في

رة
با

لع
م ا

رق
 

 إدارة التعلم واالتصالنظام 

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 املعياري احلسابي التقدير

 عالية جداً  0751 3761 1 .يقدم المحاضرات عن بعد عن طريق الفصول االلكترونية 16

 عالية 0774 3702 6 يوفر خاصية إتاحة المحتوى للطلب على مدار الساعة  .1

 عالية 0770 3 4 .يتميز بالسهولة في االستخدام  11

 عالية 0770 4777 3 يسه ل عملية توزيع الواجبات واألعمال واستلمها  13

 عالية 0771 4775 1 .يدعم اللغة العربية واالنجليزية بشكل كامل 10

 عالية .077 4775 2 .يقدم جدولة مناسبة للبث الحي للمحاضرات  15

 عالية 0771 4771 . .يوفر قائمة بريدية معتمدة على البريد االلكتروني  .3

 عالية 1701 4771 5 .يوفر خاصية النقاش االلكتروني بين الطلب والمعلم 14

 عالية 0753 4773 7 .يسجل دخول الطلب للمحاضرات المتزامنة  21

 عالية 0777 4773 10 .يوفر منتدى الكتروني لتسهيل التواصل وطرح األفكار واالحتياجات 35

 عالية 0774 4776 11 .يسجل أنشطة الطلب ومشاركاتهم آليًا  26

 عالية 0755 4751 16 .يقوم بإدارة المقررات  والفصول بفاعلية  17

 عالية 1702 475 14 . يقد م تقنيات متعددة لتواصل الطالب مع أستاذ المقرر 31

 عالية 0773 47.3 13 .يوفر قاعدة بيانات عن الطلب  12

 عالية 0776 47.6 11 .ينظم عمليات إدارة تسجيل الطلب واتصاالتهم  20

 عالية 0771 .47 12 .يراعي استخدام التقنيات األكثر شيوعاً  37

 عالية 1701 4724 .1 .يقد م تقارير الكترونية متنوعة للطلب واإلدارة  24

 عالية .077 4726 15 .يساعد عضو هيئة التدريس على إدارة العملية التعليمية بكفاءة  32

25 
لتواصل  INTERNET RELAY CHATيوفر خاصية المحادثة الحية  

 عالية 1716 4712 17 الطلب المتزامن مع بعضهم ومع معلمهم

 متوسطة 1716 4745 60 .يوفر االستشارات األكاديمية طوال الوقت  11

22 
حصول على الملفات المتاحة ، للFTPيوفر خدمة نقل الملفات 

 متوسطة .170 4761 61 .ونسخها

 متوسطة 1714 4705 66 يوفر تقنية اللوحة البيضاء لمشاركة الطلب في الدرس 23

21 
اإلخبارية للمشاركة في المعلومات للطلب ذوي يوفر خدمات اللوحات 
 متوسطة 1701 .470 64 .االهتمامات المشتركة 
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رة
با

لع
م ا

رق
 

 إدارة التعلم واالتصالنظام 

 درجة الفاعلية

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 املعياري احلسابي التقدير

27 
يوفر ساعات مكتبية الكترونية أو افتراضية لتواصل الطلب مع عضو 

 متوسطة 1766 4706 63 .هيئة التدريس 

في االجتماعات   VIDEO CONFERENCEيفع ل مؤتمرات الفيديو  .2
 متوسطة 1713 .675 61 واللقاءات 

لع ب   3138 .316 قبقلا طلقبل ا

 

، نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة من طالب وطالباات الاتعلل (16)جدول بيانات ال توضح   

وتشاير بياناات الجادول أن اساتجابات أياراد . عن بعد، سول درجة ياعلية نمال إدارة التعلل واالتصاال

 "عالياة" ياعلياة ، وبواقة عبارة واسادة يقاط، وبدرجاة"عالية جداً "ياعلية  درجة عينة الدراسة تقة بين

وكانااات قااايل المتوساااطات السساااابية . عباااارات( 6)علاااى  "متوساااطة"عباااارة، وبدرجاااة ( 18)علاااى 

الستجابات أيراد عينة الدراسة سول درجة ياعلية نمال إدارة التعلل واالتصال يي الاتعلل عان بعاد ياي 

ال ماؤتمرات الفياديو) ،(67)للعباارة ( 2.87)بياة الساعودية ، تراوسات باين جامعات المملكة العر  يفع 

(Video Conference) يقاااادل ) ،(52)للعبااااارة ( 4.21)وبااااين ( يااااي االجتماعااااات واللقاااااءات

وهاذه المتوساطات السساابية تقاة ضامن الفئاة ( المساضرات عن بعد عن طرياق الفصاول االلكترونياة

لاذلك كانات قيماة المتوساط . "عالياة جاداً "والفئاة الخامساة  ،"عالياة"والفئاة الرابعاة  ،"متوساطة"الثالثة

وهاو يشاير إلاى أن أياراد عيناة الدراساة يارون أن ياعلياة نماال إدارة ( 3.61)السسابي العال تسااوي 

 . "عالية"التعلل واالتصال يأتي بدرجة 

 :الستجابات عينة الدراسة تسليلوييما يلي   

يي نمال إدارة التعلل  "عالية جداً "ستجابات أيراد عينة الدراسة، أن هناك ياعلية تشير نتائج ا

وبمتوسط ( يقدل المساضرات عن بعد عن طريق الفصول االلكترونية)، وهي (52)واالتصال للعبارة 

وهذا يعني أن توير مساضرات عن طريق الفصول االيتراضية يعتبر من أهل (. 4.21)سسابي 

ل بين الطالب وعضو هيئة التدريس، يهي تمكن الطالب من التفاعل مباشرة مة متطلبات االتصا

عضو هيئة التدريس من خالل تقنيات الفصول االيتراضية، كما أنها تشكل أداة تواصل بين الطالب 

وتشير هذه التقديرات العالية إلى تميز الجامعة عينة الدراسة يي تويير نمال خاص  .وبعضهل البعض

إلدارة الفصول االيتراضية يي العملية  (Centra System)يتراضية، وهو نمال السنترا بالفصول اال
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التعليمية عن بعد، والتي تسمح للطالب بالمناقشة والتواصل مة عضو هيئة التدريس، باستخدال تقنية 

 .(التفاعلية ) ورة اإللكترونية أو السب( الفيديو ) الوسائط المتعددة 

قد تراوست ( 11 -2)أن العبارات المرتبة  يمكن مالسمة، (16)يي بيانات الجدول  وبالتأمل

، (يوفر خاصية إتاحة المحتوى للطالب على مدار الساعة)للعبارة ( 4.06)متوسطاتها السسابية بين 

لتواصل الطالب  Internet Relay Chatيوفر خاصية المحادثة الحية  )للعبارة  (3656)وبين 

 ".عالية"، وتقة هذه المتوسطات ضمن درجة ياعلية (المتزامن مع بعضهم ومع معلمهم

ة التعلل يتضح أن نمال إداروبالنمرة الفاسصة للعبارات الواقعة ضمن هذه المتوسطات، 

ويتمثل ، يقول بعدد من األدوار الجيدة يي مجال تسقيق اإلدارة الفاعلة للنمال اإللكتروني، واالتصال

تويير خاصية إتاسة المستوى للطالب على مدار الساعة، وهذا يعني إمكانية التعلل يي أي  ذلك يي

وقت من أوقات اليول، وبالتالي يتسقق التواصل بين الطالب والمقرر الدراسي، كما أن النمال يتميز 

وتعد هذه النتيجة إيجابية، وتسجل للنمال ، كما أشارت استجابات الطالب بالسهولة يي االستخدال

تساعد الطالب يي التعامل مة النمال  عدل توير برامج تدريبية، ومساضرات تثقيفيةالسيما يي مل 

دعل يي عملية توزية الواجبات واألعمال واستالمها، وويقول النمال بدور كبير يي تسهيل . وأدواته

ذا يوضح القدرات الجيدة لنمال إدارة التعلل يي الجامعة ، وهة العربية واإلنجليزية بشكل كاملاللا

دولة مناسبة يقدل جكما أن النمال . عينة الدراسة، ومدى قدرته على مساعدة الطالب يي عملية التعلل

، والذي يمكن وصفه أداة للسكل على نمال المقررات اإللكتروني للنمال من للبث السي للمساضرات

واالتصال من جهة أخرى، كون هذه المساضرات يسدث ييها نقاش  جهة، ولنمال إدارة التعلل

 . وتواصل مستمر بين الطالب وعضو هيئة التدريس، والطالب وزمالئه

القوائل : منهادداً من التقنيات يفعل عكما تشير النتائج أن نمال إدارة التعلل واالتصال عن بعد 

النقاش اإللكتروني بين الطالب والمعلل، ويوير خاصية و، معتمدة على البريد اإللكترونيالبريدية ال

 ( (Internet Relay chatمنتدى إلكتروني للتواصل وطرح األيكار، ويوير خاصية المسادثة السية 

لتواصل الطالب المتزامن مة بعضهل ومة معلمهل، وهذه األدوات تعتبر هامة يي التعلل عن بعد 

كما سجلت نتائج الدراسة ياعلية عالية . لتواصل واالتصالنمراً للدور الكبير المنوط بها يي تسقيق ا

تسجيل خول للمساضرات المتزامنة، وتسجيل الد: لبعض الجوانب اإلدارية لنمال إدارة التعلل، ومنها

ل تقارير يقدوتل عمليات إدارة تسجيل الطالب واتصاالتهل، ينمت، وهل آلياً أنشطة الطالب ومشاركات

عضو هيئة التدريس على إدارة العملية التعليمية  مساعدة، وواإلدارة لكترونية متنوعة للطالبإ

ويرى الباسث أن نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة ييما سبق تمثل اعتراياً سقيقياً من أيراد . بكفاءة
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عينة الدراسة بأن نمال إدارة التعلل واالتصال يتميز بالعديد من نقاط القوة، والتي أهلته لكسب ثقة 

ينة كبيرة من الطالب يي التفاعل مة هذه النمال، وإعطائه نسبة تقدير عالية، ويعزو الباسث هذه ع

، يهو (Emes)االستجابات العالية إلى طبيعة النمال الذي اعتمدته الجامعة عينة الدراسة وهو نمال 

ل الفاعل بين ية التعليمية، وتسقيق االتصال والتواصلنمال جيد، ويتميز بقدراته على إدارة العم

عناصر العملية التعليمية يي التعلل عن بعد، كما أن طبيعة التنميل اإلداري الجيد للعمادة عينة 

الدراسة، وكفاءة القائمين على هذا النمال كانا من أهل أسباب تسقيق الرضا العال لدى الطالب عن 

 .نمال إدارة التعلل واالتصال

 ,Kelsey& d'souza ) كيلسي وديسوزا ج دراسةوتتفق نتيجة الدراسة السالية مة نتائ

والتي أشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس ترى أن البريد اإللكتروني، والهاتف، والمنتديات ( 2004

النقاشية، هي أيضل الطرق للسصول على الواجبات والدرجات، والمالسمات، والتاذية الراجعة، كما 

أن أكثر العوامل التي ساعدت الطالب يي التعلل  (Song, et al ,2008) سونج بينت نتائج دراسة

، والتي تمكنهل من عمل عالقات مة معلميهل،  ((Meeting on lineعن بعد، هو المقابلة اإللكترونية

والبريد ، (Internet Relay chat) ومة زمالئهل، وأن أيضل الوسائل التكنولوجية هي المسادثة

والتي تباينت نتائج الدراسة سول ، ( (Bulletin Boardولوسة األخبار ،(E-Mail)اإللكتروني 

 .ياعليتها بين عالية يي المسادثة، والمتوسطة يي لوسة األخبار

أن العبارات ذات  يالسم ،(16)جدول اليي  السابقةوبالنمر مرة أخرى يي البيانات 

يوير االستشارات )للعبارة ( 3.38)، قد تراوست متوسطاتها السسابية بين (25-20)الترتيب

ل مؤتمرات الفيديو) للعبارة (2.87)وبين ،(األكاديمية طوال الوقت يي   Video Conferenceيفع 

  ".متوسطة"، وهذه المتوسطات تقة ضمن درجة ياعلية (االجتماعات واللقاءات

يي نمال إدارة التعلل واالتصال  "متوسطة"أن وجود استجابات بدرجة ياعلية ويرى الباسث 

ن، ويدل على أن هناك قصوراً يي تسقيق دوالمستفي أنها دون المستوى الذي يأملهمؤشراً على  يعد

وبالتأمل الدقيق يي العبارات التي تقة ضمن هذه . النمال لبعض استياجات المستفيدين منه

جوانب العمل اإلداري يي نمال إدارة أنها كانت متمسورة سول بعض  يمكن مالسمةسطات، المتو

الستشارات األكاديمية طوال ايتوير . التعلل واالتصال، والبعض اآلخر ضمن الجانب التقني يي النمال

 ،واصل الطالب مة عضو هيئة التدريسوير ساعات مكتبية إلكترونية أو ايتراضية لتتالوقت، و

ان من المهال اإلدارية التي ينباي االهتمال بها، وإعطائها سقها من الممارسة والتقدير، وسصولها تعد

تدني مستوى االستشارات المقدمة للطالب، وعدل  ، مؤشر على "متوسطة"هنا على تقدير ياعلية 
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ب التعلل ويرى الباسث أن طال. كفايتها، وقلة الساعات المكتبية اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس

، من خالل مرشدين، ومساعدين، وموجهين للبرنامج، جة إلى تويير إرشاد أكاديمي واعيعن بعد بسا

كما أن الطالب . يطلعهل على  الخطة الدراسية، وعلى مدى تقدمهل  وسيرهل األكاديمي عن بعد

أعضاء هيئة بساجة إلى تويير بعض التقنيات لتساعدهل على االتصال والتواصل مة العمادة، ومة 

الخدمات، تلك التدريس، ومة المقرر الدراسي، سيث توضح النتائج أن هناك قصور يي توير بعض 

تقنية اللوسة تويير للسصول على الملفات المتاسة ونسخها، و (FTP)خدمة نقل الملفات  تويير: ومنها

 للمشاركة يي المعلوماتخدمات اللوسة اإلخبارية تويير ، ولبيضاء لمشاركة الطالب يي الدروسا

وتعتبر تلك التقنيات ذات أهمية يي زيادة ياعلية الطالب يي . للطالب ذوي االهتمامات المشتركة

كما . العملية التعليمية، وزيادة مشاركتهل يي التواصل مة أعضاء هيئة التدريس وزمالئهل الطالب

يي االجتماعات   Video Conference))أن هناك ساجة إلى تفعيل مؤتمرات الفيديوتبين النتائج 

يي إشراك الطالب يي الموضوعات  ،مردود إيجابي، والتي يرى الباسث أن يي تفعيلها واللقاءات

ذات االهتمال المشترك، كما أن هذه المؤتمرات تعطي الطالب الفرصة يي النقد والسكل، وإعطاء رأيه 

 .ي نمال إدارة التعلل واالتصاليي الموضوعات التي من شأنها تسسين العملية التعليمية ي

، والتي أشارت إلى وجود قصور يي ياعلية نمال ي هذا المجالوتختلف نتيجة الدراسة  ي

إدارة التعلل يي بعض الجوانب، مة ما توصلت إليه نتائج العديد من الدراسات، وما نادت به بعض 

من وجوب  ( Tricker, et al, 2001)وآخرون تريكراألبساث، ومن أهمها ما بينته نتائج دراسة 

تويير تقنيات عالية، وذات كفاءة كبيرة، ستى يتل االتصال بين المعلل والطالب بأقصى جودة 

ممكنة،وتوصلت الدراسة إلى أن المرونة، واإلدارة الفاعلة هي ما يجذب الدارسين لبرامج التعلل عن 

والتي أمهرت توقعاً  (Sabrina, et al. 2008 )صابرينا وآخرونكما أوضست نتائج دراسة . بعد

كبيراً من الطالب تجاه مرشديهل، وأن يكونوا مصدراً للمعرية، وأن يكونوا على دراية بالخدمات 

 . االكاديمية واإلدارية بالجامعة، وهو ما أشارت إليه نتيجة الدراسة السالية بتقدير ياعلية متوسط

 ,Sakamoto )  ساكاموتو دراسة ومن جهة أخرى تتفق نتيجة الدراسة السالية مة نتيجة

يي االجتماعات  (Video Conference)ييما يتعلق بضعف تفعيل مؤتمرات الفيديو( 2002

واللقاءات، والتي أشارت إلى أن بعض الجامعات تستخدل األقمار الصناعية الخاصة باالتصال، 

 .لوأسلوب مؤتمرات الفيديو، ولكن لل يتل تبنيها بشكل كام
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 ومناقشتها اخلامسالسؤال  نتائج

نمال التعلل عن بعد يي جامعة الملك ما معوقات " :نص سؤال الدراسة الخامس على

المتوسطات ، سسبت لإلجابة على هذا السؤالو ؟"عبدالعزيز من وجهة نمر الطالب والطالبات

معوقات تواير التي تقيس درجة  وذلك لكل عبارة من العباراتالسسابية، واالنسرايات المعيارية، 

، وتل كذلك سساب المتوسط السسابي العال للمسور، ة الملك عبدالعزيزنمال التعلل عن بعد يي جامع

 :وعرضت النتائج كالتالي

 المعوقات اإلدارية واألكاديمية: أوال

 ( 07) جدول 

نظام التعلم عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات 

 (مجال المعوقات اإلدارية واألكاديمية)بعد 

رة
با

لع
م ا

رق
 

 املعوقات اإلدارية واألكادميية

 توفر املعوقدرجة 

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 كبيرة 1762 3704 1 .عدم توفر حوافز أو مكافآت للطلب المتفوقين  60

 كبيرة 1712 47.3 6 .رسوم الدراسة وفق برنامج التعلم عن بعدارتفاع  17

 كبيرة .171 47.4 4 .قصور النظرة االجتماعية للتعلم عن بعد 61

 كبيرة 1740 4711 3 .ضعف تواصل العمادة مع الطلب  6

 متوسطة .170 474 1 .ضعف التوجيه واإلرشاد األكاديمي  1

 متوسطة .171 4767 2 .واللقاءات التثقيفية قلة عدد المحاضرات اإلرشادية  .

 متوسطة 1711 4715 . .قصور في تعريف الطلب بأنظمة الجامعة ولوائحها  4

 متوسطة 1760 4713 5 .قلة اهتمام اإلدارة بحل مشكلت الطلب والرد على استفساراتهم 3

 متوسطة .077 4705 7 .صعوبة المقررات الدراسية  7

 متوسطة 1702 4705 10 .إجراءات العمل وفق نظام التعلم عن بعد عدم وضوح  1

علن النتائج 11  متوسطة 17663 4702 11 .تأخر تصحيح الواجبات وا 

 متوسطة 1713 6771 16 .بطء إنجاز المعاملت اإلدارية الخاصة بالقبول والتسجيل 2

 متوسطة 1711 6767 14 .ضعف تواصل أعضاء  هيئة التدريس مع الطلب  10

 متوسطة 1701 6757 13 .كثرة الواجبات الدراسية  5

 متوسطة .077 6751 11 .قلة الدروس المتزامنة المقدمة في بعض المحاضرات 13

 متوسطة 1700 6753 12 .ضعف التخطيط للمحاضرات المتزامنة 14
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رة
با

لع
م ا

رق
 

 املعوقات اإلدارية واألكادميية

 توفر املعوقدرجة 

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 متوسطة .170 6751 .1 .ضعف المادة العلمية عند بعض أعضاء هيئة التدريس  16

 متوسطة 1706 675 15 .يس للعمل وفق نظام التعلم عن بعدضعف دافعية أعضاء هيئة التدر  11

 متوسطة 1710 67.3 17 .عدم ملءمة أوقات عرض المحاضرات المتزامنة .1

 ضعيفة 1703 6712 60 .قلة الواجبات المنزلية واألنشطة االلكترونية 15

 ضعيفة 1710 .671 61 .المحاضرات المتزامنةكثرة اعتذار األساتذة األكاديميين عن  12

 قلا ط  3115 3138 قبقلا طلقبل ا

 

، نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة سول درجاة (17)يي الجدول  اإلسصائيةتشير البيانات 

وتشير بيانات الجدول أن استجابات أيراد عينة الدراسة تقة بين درجة . المعوقات اإلدارية واألكاديمية

         عبااارة، ودرجااة تااوير( 15)علااى  "متوسااطة"عبااارات، ودرجااة تااوير (4)، وبواقااة "كبياارة"تااوير 

نت قيل المتوسطات السسابية الستجابات أيراد عيناة الدراساة ساول وكا. على عبارتين يقط "ضعيفة "

للعباارة ( 2.17)، تراوسات باين الجامعة عينة الدراسةدرجة توير المعوقات اإلدارية واألكاديمية يي 

، (20)للعباارة ( 4.03)إلاى ( كثرة اعتذار األسااتذة األكااديميين عان المساضارات المتزامناة) ،(16)

، وهذه المتوسطات السسابية تقاة ضامن الفئاة الثانياة (و مكايآت للطالب المتفوقينعدل توير سوايز أ)

وكانات قيمااة المتوساط السساابي العااال . "كبيارة"، والفئاة الرابعااة "متوساطة"، والفئاة الثالثااة "ضاعيفة"

 :وييما يلي وصفا الستجابات عينة الدراسة ".متوسطة"بدرجة توير ( 3.08)تساوي 

قد تراوست  (4-1)العبارات المرتبة أن مكن مالسمة ، ي(17)يي بيانات الجدول  وبالتأمل

، وبين (عدل توير سوايز أو مكايآت للطالب المتفوقين)للعبارة (4.03)متوسطاتها السسابية بين 

 معوق، وتقة هذه المتوسطات ضمن درجة (ضعف تواصل العمادة مة الطالب)للعبارة ( 3.51)

 ".كبيرة"

ة الفاسصة، يمكن مالسمة أن المعوقات التي سصلت على درجة توير كبيرة، وبالنمر  

نقطة تسول يي أداء الطالب، وزيادة يتسملها إدارة عمادة التعلل عن بعد، سيث تمثل هذه المعوقات 

 ،وايز أو مكايآت للطالب المتفوقينعدل توير سيإقبالهل على برامج التعلل عن بعد، والمشاركة ييها، 

قد يقلل من توجه الطالب للدراسة ويق هذا  ايجعل مجال المنايسة بين الطالب ضعيفة، كما أن هذ

لطالب للتعلل، والسصول على معدالت وتقديرات ادايعية  تسريكإلى  ماسةالساجة لذا يإن . النمال
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ر يي مرتفعة أكثر من أي نمال تعليمي آخر، وليكن ذلك من خالل تقديل بعض السوايز التي تعتب

دل على أن ي ارتفاع رسول الدراسة ويق برنامج التعلل عن بعد،أن كما . غالبيتها رمزية، أو معنوية

اإلقبال والتعامل عمليات االلتساق واع هذه الرسول، وهذا يعيق طالب التعلل عن بعد يعانون من ارتف

يي الفصل الدراسي،  لاير 4000-3000تتراوح بين سيث إن قيمة الرسول الدراسية  مة هذا النمال،

لاير للسصول على شهادة  32000 و 24000 يتراوح بين أي أن الطالب سوف يقول بدية مبلغ

السيما وأن كثيراً منهل  ،التعلل عن بعد يي أسد التخصصات، وهذا يسبب عبئاً كبيراً على الطالب

وتتفق هذه النتيجة . ينمن المومف لأكثر من غيره لالمساعدة، ومراعاته ونويستاج ،اليزالون طالباً 

والتي بينت أن المصاريف والرسول الدراسية   ( Tricker, et al, 2001)تريكرمة نتيجة دراسة 

 . ومكلفة ةباهضللتعلل عن بعد 

يي عمليات التعلل، يهو ال كما توضح النتائج أن دور العمادة الزال يمارس األدوار التقليدية 

ره يي تسقيق التعلل ادوالتوعية بأأيراده، ونشر ثقاية التعلل عن بعد، ووتثقيف  يهتل بتوعية المجتمة

قصور النمرة االجتماعية : معوقمدى السياة، لذا كانت توقعات الطالب عن المستمر الذاتي والتعلل 

الطالب يرون وجود معوق كبير متعلق بضعف تواصل العمادة مة أن كما . كبيرة للتعلل عن بعد

بدوره قد يكون له انعكاس سلبي على نتائج الطالب وتسصيلهل الدراسي، وعلى الطالب، وهذا 

 .إضعاف اتجاهاتهل نسوه

قد ( 21-5)أن العبارات المرتبة  يالسم، (17)الجدول بيانات مرة أخرى يي ة المتأملة وبالنمر

بين ، و(ضعف التوجيه واإلرشاد األكاديمي)للعبارة ( 3.3)تراوست متوسطاتها السسابية بين 

، وتقة هذه المتوسطات ضمن (أوقات عرض المساضرات المتزامنةعدل مالءمة )للعبارة( 2.11)

عينة وبالتدقيق يي العبارات الواقعة ضمن هذه المتوسطات، نجد أن أيراد  ".متوسطة" درجة معوق

علية نمال من الدرجة الثانية، أي أنها تسد من يا ها معوقاتولكن يثبتون وجود تلك المعوقات،الدراسة 

وهي تشير إلى أن هذه المعوقات ليست ذات أولوية يي . "متوسطة"التعلل عن بعد، ولكن بدرجة 

. البسث عن سلول لها بقدر المعوقات السابقة، والتي وصفها المستجيبون أنها تعوق بدرجة كبيرة

إدارة التعلل عن المسؤولية عنها  يشترك يي، ويرى الباسث أن هذه المعوقات ذات التقدير المتوسط 

معرية أسبابها، ووضة السلول المناسبة ولعل  ،وأعضاء هيئة التدريس من جهة أخرىبعد من جهة، 

، ضعف التوجيه واإلرشاد األكاديميوقد أورد المستجيبون أن  .، يسقق استياجات الطالب العلميةلها

الطالب بأنممة الجامعة  وقلة عدد المساضرات اإلرشادية واللقاءات التثقيفية، وقصور يي تعريف

مهال الصعبة التي تتطلب جهوداً بشرية وإمكانات مادية دوار العسيرة، أو الولوائسها، ليست من األ
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ويرى الباسث أن هذه النتيجة تخالف المتوقة، سيث إن  .ستى يتل العمل بها يي نمال التعلل عن بعد

ل التكاليف يي التعامل مة طالب التعلل من أولى أولويات العمادات هو البسث عن أيسر الطرق، وأق

ومنها خدمات التوجيه واإلرشاد عن بعد، والوصول إليهل، وتقديل الخدمات األكاديمية لهل، 

كما أن قلة اهتمال اإلدارة بسل مشكالت الطالب والرد على  .األكاديمي، وعقد المساضرات واللقاءات

التعلل عن بعد، وبطء إنجازات المعامالت  استفساراتهل، وعدل وضوح إجراءات العمل ويق نمال

اإلدارية الخاصة بالقبول والتسجيل، تمثل بعضاً من المشكالت اإلدارية التي قد تكون شكالً من أشكال 

ويرى الباسث أن على عمادات التعلل عن بعد التسرك  .الطرد واإلقصاء للراغبين بااللتساق بالنمال

لل عن بعد، من خالل االهتمال بمشكالت الطالب، والعمل على سريعاً نسو تسسين ياعلية نمال التع

سلها ومساعدتهل يي البسث عن سلول ناجعة لها، وتعريف الطالب بأنممة العمل يي النمال 

وإجراءاته اإلدارية، وتسرية عمليات إنجاز معامالت الطالب وأتمتتها كي تكون قادرة على استيعاب 

ورود  يالسم، (18)وبالتأمل يي العبارات الواردة يي الجدول . لنمالاألعداد الكبيرة يي الملتسقين با

، وضعف التخطيط صعوبة المقررات الدراسية: ومنهاعدٍد من المعوقات المتعلقة بالجانب األكاديمي، 

للمساضرات المتزامنة، وضعف المادة العلمية عند بعض أعضاء هيئة التدريس، وضعف دايعية 

، وعدل مالءمة أوقات عرض المساضرات مل ويق نمال التعلل عن بعديس للعأعضاء هيئة التدر

تمثل أهمية كبيرة يي نمال التعلل عن بعد، هذه المعوقات األكاديمية ويرى الباسث أن . المتزامنة

وعادة ما تكون صادقة، ويؤخذ بها يي السكل على أداء أعضاء هيئة التدريس، وتعد مقياساً جيداً 

ولكن نمراً لطبيعة . قائمين على النمال من وجهة نمر مسايدة وهل المستفيدونللتعرف على كفاءة ال

وإنما هو نسبي ويقاً لوجهات نمر الطالب،  اً،دقيقليس أن السكل هنا العبارات يإن الباسث يرى 

إلى المقررات الدراسية، وتسليل إسصائية يإن مدلولها العلمي يقول أنه ينباي النمر  تيجةوكن

وموضوعاتها، والتعرف على أبرز الصعوبات التي يعاني منها الطالب، والبسث عن أيسر مضمونها 

والتعرف على أيضل أوقات  الطرق يي تسهيل تلك الصعوبات، وتفعيل أيضل الطرائق التدريسية،

كما أنه البد أن ينمر إلى أعمال أعضاء هيئة التدريس، ومدى مالءمتهل  عرض الدروس التزامنية،

 . النمال، ومدى توير كفايات العمل عن بعد يي أدائهل التدريسيللعمل يي 

ورود عبارتين سصلتا على درجة معوق  ،(17) لجدولل اإلسصائيةكما أشارت النتائج 

كثرة ، و(2.51)بمتوسط سسابي  ،قلة الواجبات المنزلية واألنشطة االلكترونية: ، وهما"ضعيفة"

ويرى الباسث أن  (.2.14)بمتوسط سسابي  ،رات المتزامنةاعتذار األساتذة األكاديميين عن المساض

، يمثل جانباً إيجابياً يي عمل النمال يي العمادة، "ضعيفة"السكل على هاتين العبارتين بدرجة ياعلية 
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بأن الواجبات المنزلية واألنشطة اإللكترونية كايية،  أيراد العينة،من  صريحوقد يكون هذا اعتراف 

 .دريس منتممون يي تنفيذ المساضرات المتزامنةوأن أعضاء هيئة الت

، مة نتائج دراسة اإلدارية واألكاديمية وتتفق نتائج الدراسة السالية يي مسور المعوقات

، والتي أشارت إلى وجود عدد من يي بعض العبارات يي درجة توير الصعوبة( 2008)الياور

قصور البرامج التعريفية، : لديهل، ومنهاالمعوقات قد تؤثر على الطالب، وتسد من ياعلية التعلل 

عف االهتمال بالطالب والرد على استفساراتهل، وسل ضوضعف برامج اإلرشاد األكاديمي، و

مشكالتهل، ومن جهة أخرى تختلف نتيجة الدراسة السالية يي وصفها صعوبة بعض المقررات 

بأنه معوق بدرجة ( 2008)الدراسية كمعوق بدرجة كبيرة، وهو ما أشارت إليه دراسة الياور

مشكلة ( 45)يي وجود ( ـه1421)والتونسي كما تتفق النتيجة مة نتائج دراسة ساجي. متوسطة

كثاية مستوى المادة العلمية، : تتراوح درجتها بين كبيرة ومتوسطة لدى طالبات جامعة طيبة ، ومنها

 جالوشا                تيجة دراسةكما أنها تتفق مة ن. وضعف التفاعل بين الطالبة واألستاذ األكاديمي

 (Galusha, 1997) تكلفة : والتي وضست وجود معوقات تواجه طالب التعلل عن بعد، ومنها

، الدراسة، والتسفيز، والتواصل مة األساتذة، والخدمات الطالبية ، والدعل الطالبي، والعزلة والبعد

نقص تدريب األساتذة على كيفية تطوير : معوقات تواجه األساتذة مثل، ونقص الخبرة والتدريبو

وضعف  نقص الدعل بصفة عامة،و المقررات الدراسية وتوميف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،

 البنية التستية والتكنولوجيا، :معوقات تواجه المنممة مثل، وعملية انتقاء أساتذة التعلل عن بعد

أهمية التواصل :أهل ما أوصت به الدراسة هو ومن  الميزانية والدعل المالي،و مشكالت مؤسسية،و

أهمية انتقاء األساتذة من ذي الخبرة والمعرية بأساليب التعلل عن بعد ،وأهمية تطوير ومة الطلبة، 

وجود عدد من  (Arome, 2001 ) أرول كما بينت دراسة . وتسسين البنية التستية والتكنولوجية

قلة : ، والتي تسد من ياعل التعلل عن بعد، ومن أهمهاة واألكاديمية، والبيئيةيالمعوقات اإلدار

التواصل بين المسؤولين والطالب، وضعف التخطيط للبرنامج، والبطء يي تسسين العمل وإنجاز 

 .التقارير واألعمال، وضعف الدايعية للعمل من قبل الطالب وأعضاء هيئة التدريس

ل

ل

ل

ل
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لقبفن  قبقلاق ال:لث ن  ال

 (08)جدول 

تعلم عن الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول معوقات نظام الالمتوسطات 

 (مجال المعوقات الفنية ) بعد 

رة
با

لع
م ا

رق
 

 املعوقات الفنية

 توفر املعوقدرجة 
ب

تي
رت

ال
 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 متوسطة 1703 4741 1  .الخاصة بالتعلم عن بعدالتكاليف العالية للتقنيات  41

 متوسطة 1710 4767 6 .عدم وضوح الصوت أثناء المحاضرات المباشرة .6

 متوسطة 1712 4767 4 .االنترنت أثناء البحث أو التصفح كثرة انقطاع 62

 متوسطة 1713 4763 3   .كثرة األعطال في البوابة  االلكترونية للنظام 64

 متوسطة 1715 4763 1 .الصورة أثناء المحاضرات المباشرة تقطع  65

 متوسطة 1704 4715 2 .ضعف برامج التحميل والترقية 46

 متوسطة 1702 4712 . .ضعف تجاوب الدعم الفني مع الطلب 63

 متوسطة 1705 4711 5 .ضعف التحديثات الفنية التقنية للموقع االلكتروني للنظام 61

 متوسطة 1716 4701 7 .األمان الكافي للنظامعدم توفر  67

 متوسطة 1700 6774 10 .التأهيل المهني للفنيينضعف  40

 متوسطة 1703 6755 11 .صعوبة التعامل مع النظام التقني للنظام 66

 قلا ط  3143 3116 قبقلا طلقبل ا

 

نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة سول درجة تواير ، (18)الجدول بيانات  توضح

أن استجابات أيراد عينة الدراسة جاءت جميعها بدرجة إلى بيانات الوتشير . المعوقات الفنية

سول درجة توير  ،وقد تراوست قيل المتوسطات السسابية الستجابات أيراد عينة الدراسة. "متوسطة"

صعوبة التعامل مة النمال ) ،(22)للعبارة ( 2.88)بين  العزيزلك عبدالم عةجام المعوقات الفنية يي

، (التكاليف العالية للتقنيات الخاصة بالتعلل عن بعد) ،(31)للعبارة ( 3.35)، وبين (التقني للنمال

كانت قيمة المتوسط السسابي و. "متوسطة"وهذه المتوسطات السسابية تقة جميعها ضمن الفئة الثالثة 
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وهو يشير إلى أن أيراد عينة الدراسة، يرون أن المعوقات الفنية لنمال التعلل ( 3.16)العال تساوي 

 :وييما يلي وصف الستجابات عينة الدراسة. "متوسطة"عن بعد كانت جميعها بدرجة 

هذه النتيجة تعكس طبيعة الجهود التقنية التي أن  يالسم، (18)بالتأمل يي بيانات الجدول 

بعد يي الجامعة عينة الدراسة، ياالستجابات المتوسطة على وجود  تقول بها عمادة التعلل عن

تلك االستجابات  المعوقات تدل على أن هناك نوع من الرضا من قبل أيراد عينة الدراسة، ولكن

تأثيره، بل إن هذه االستجابات تستل على القائمين على أهميته و والتقلل من ،التنفي وجود المعوق

ويتبين للباسث من النتائج  .عمل الدؤوب يي تسديث، وتسسين هذا النمال التقنينمال التعلل عن بعد ال

السابقة أن طالب التعلل عن بعد كانوا واقعيين يي وصفهل للمعوقات الفنية يي نمال التعلل عن بعد، 

ما السي تمثل أسد المعوقات للنمال، سيث بينوا أن التكاليف العالية للتقنيات الخاصة بالتعلل عن بعد،

التقنيات التي يتعامل معها الطالب مباشرة يي النمال اإللكتروني للتعلل عن بعد، والساجات التقنية التي 

يستاجها جهاز الطالب، ونوع الدعل التقني الذي البد من تويره على أجهزتهل الشخصية، يتكاليف 

، ((Internet Explorerشراء بعض األنممة والبرامج التقنية كبرنامج المستعرض لالنترنت

،والريل  ( (MicroMediaوبرامج المسادثة، وبرامج تشايل الوسائط المتعددة، كالمايكروميديا

 Record)) ، وأدوات التسجيل(MIC) ، واألدوات المساعدة للتعلل كالمايكات RealPlayer))بالير

Tools كما  .والرخيصة الثمن إنها برامج وأجهزة أسعارها تتراوح بين التكلفة العالية، وغيرها ي

تقطة الصورة أثناء المساضرات المباشرة، ، وعدل وضوح الصوت أثناء المساضرات المباشرةيمثل 

، يهما يؤثران يي إتمال عملية االتصال بين الطالب البد من العمل على سلها بشكل جذريتان مشكل

 . وعضو هيئة التدريس، وتسديداً عندما يكون االتصال متزامناً 

د ما أشار إليه أيراد عينة الدراسة يي كثرة انقطاع االنترنت أثناء البسث أو التصفح، ييعأما 

بالطالب، أي أن السلول تكون بيد الطالب ال بيد اإلدارة، يهذا المعوق يرجة إلى  متصالً معوق هذا ال

بايتات نوعية االتصال الذي يستخدمه الطالب، وإلى سرعة االتصال، ونوع مزود الخدمة، وسجل ال

المتلقاة والمرسلة، لذا يرى الباسث أن على الطالب السرص على استخدال مزود الخدمة األكفأ، ورية 

كما أشارت النتائج أن هناك معوقات ينية لنمال التعلل عن . سرعة االتصال للتالب على هذه المشكلة

األعطال يي البوابة  كثرة: بعد قد يكون لها تأثير يي تفاعل الطالب مة النمال اإللكتروني كـ

اإللكترونية للنمال، وضعف برامج التسميل والترقية، وضعف تجاوب الدعل الفني مة الطالب، 

، يجميعها تعتبر عدل توير األمان الكايي للنمالوضعف التسديثات الفنية للموقة اإللكتروني، و

ن بعد، ومتطلباتها معوقات بدرجة متوسطة، ولكنها تستاج إلى سلول، نمراً لطبيعة الدراسة ع
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السيوية، يالنمال اإللكتروني البد أن يكون ذا كفاءة وجودة عالية، وأن ي راعى تزويده بجمية برامج 

-Java- Pdf-Microsoft Office-Zip)  التسميل والترقيات الالزمة للتعامل مة النمال، كبرامج

RealPlayer-Win Messenger- chatting) الطالب التعامل مة النمال ، وهذا بدوره يسهل على

بشكل مباشر، كما أنه ال بد من مراعاة تسسين وسائل االتصال بخدمات الدعل الفني للنمال، وتسديث 

الموقة اإللكتروني للنمال بشكل دوري، مسايرًة للتايرات يي بنية األنممة اإللكترونية، وتلبية 

فيدين، كما يرى الباسث ضرورة البسث لمتطلبات األنممة التقنية ويق ساجات المستخدمين والمست

عن بدائل تقنية لمشكالت األمان اإللكتروني، سيث يمكن االستفادة من بعض الوسائل الموجود يي 

كما أشارت العينة إلى أن هناك صعوبة يي التعامل مة النمال التقني للنمال، أي . الشركات والبنوك

على استخدال النمال اإللكتروني مة بداية كل عال  أن هناك ساجة ألن تقول العمادات بتدريب الطالب

دراسي، وعمل نشرات توعوية سول كيفية استخدال النمال، وأن تكون هناك قراءات متنوعة متويرة 

على الموقة، تفيد بالتسديثات التي تل اعتمادها على بنية النمال، والتجديدات التي تل إدخالها، كي 

 .مال، وطبيعة التاييرات التي سدثت عليهيكون الطالب على صلة دائمة بالن

، والتي وضست وجود معوقات (2008)وتتفق نتيجة الدراسة السالية مة نتائج دراسة الياور

ضعف تجاوب الدعل الفني مة الطالب، وندرة تسديث موقة الجامعة على االنترنت، : ينية، منها

يجة الدراسة السالية مة نتائج كما تتفق نت .وسهولة اختراق صفسة الطالب يي موقة الجامعة

والتي بينت أن أهل المشكالت التي واجهت ( Kelsey, d'souza, 2004 ) كسلسي وديسوزا دراسة

 Song, et)سونج  وأشارت دراسة. الطالب كانت المشكالت التقنية يي الساسوب وشبكة االنترنت

al, 2008) قلة المجتمة : إلى وجود مجموعة من التسديات التي تعوق التعلل عن بعد، منها

، وضعف البيئة التقنية، وقلة الدعل التقني (اإلسساس بمجتمة التعليل عن بعد عبر شبكة االنترنت)

، يي بيان وجود عدد من التسديات، (2002)كما تتفق النتيجة السالية مة نتائج سسن ونور. للبرنامج

 .همها، التسديات الخاصة بالمنجزات التكنولوجية، وضرورة دمجها يي النمال اإللكترونيمن أ

 ومناقشتها السادسالسؤال  نتائج 

الطالب نسو الدراسة ويق نمال التعلل عن بعد يي ما اتجاهات " :نص سؤال الدراسة السادس على

سسبت لإلجابة على هذا السؤال، و ؟"  جامعة الملك عبدالعزيز من وجهة نمر الطالب والطالبات

التي تقيس اتجاهات وذلك لكل عبارة من العبارات سطات السسابية، واالنسرايات المعيارية، المتو

، وتل كذلك سساب المتوسط السسابي العال للمسور، نمال التعلل عن بعدالدراسة ويق  الطالب نسو

 .يبين ذلك( 11)والجدول 
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 (09)جدول 

واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهات الطالب نحو المتوسطات الحسابية 

للالدراسة وفق نظام التعلم عن بعد

رة
با

لع
م ا

رق
 

 اجتاهات الطالب حنو نظام التعلم عن بعد

 درجة االجتاه

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 موافق بشدة 1700 3747 1 .للتعلم عن بعد أرى  أن نا في حاجة  11

 موافق بشدة 0755 3742 6 .أرى أن مستقبل نظام التعلم عن بعد سيكون مشرقًا ومتطوراً  64

 موافق بشدة 0727 3741 4 .أتابع المستجدات المرتبطة بالتعلم عن بعد  1

 موافق بشدة 0751 3741 3 .أشعر أن نظام التعلم عن بعد يسهم في زيادة تحصيلي العلمي  4

تساعدني الدراسة بنظام التعلم عن بعد في اختيار المكان والزمان  17
 .المناسبين للتعلم 

 موافق 0757 3711 1

15 
أشعر بسعادة ومتعة عندما أقوم بحل الواجبات والتكليفات في نظام 

 .التعلم عن بعد 
 موافق 0771 3711 2

 موافق .077 3713 . .بالطريقة االلكترونية أستمتع كثيرًا عندما أتلقى المحاضرات .

 موافق 0777 3713 5 .أشعر أن التعلم عن بعد يزيد من حبي لعملية التعلم  63

 موافق 0751 371 7 يساعدني نظام التعلم عن بعد في االحتفاظ بالمعلومات مدة طويلة 11

 موافق 0776 3702 10 أرغب في حضور برامج تدريبية حول تقنيات التعلم عن بعد 6

14 
أشعر بأن االعتماد على نظام التعلم عن بعد يعد  توفيرا للمال والوقت 

 موافق .170 3702 11 .والجهد 

60 
أحرص دائمًا على تشجيع زملئي للنضمام للدراسة الجامعية من 

 موافق 1706 3701 16 .خلل نظام التعلم عن بعد 

 موافق 1761 4775 14 أفكر في إكمال دراستي العليا من خلل نظام التعلم عن بعد  62

 موافق 1706 4772 13 .يشجعني التعلم عن بعد في تكوين صداقات مع زملء الدراسة  5

 موافق 1717 4773 11 .أفضل التعلم عن بعد عن التعليم الجامعي التقليدي 3

 موافق 1702 4776 12 . أرى أن سلبيات استخدام نظام التعلم عن بعد أقل من إيجابياته 13

 موافق .171 4770 .1 .أفضل دراسة الجامعة من خلل نظام التعلم عن بعد  12

 موافق 0777 .475 15 .أحس أن الوقت يمر بسرعة شديدة عندما أدرس بنظام التعلم عن بعد 61

 موافق .075 4756 17 .مهاراتي في التفكير والتأمل ينمي التعلم عن بعد  7

10 
أعتقد أن نظام التعلم عن بعد يزيد من فرصة حصولي على وظيفة 

 موافق 1705 47.5 60 جيدة 

 موافق 1712 4724 61 .أعتقد أن التعلم عن بعد اليزيد من األعباء على الطلب  16

 محايد 1765 4717 66 .عزلتي االجتماعية أعتقد أن نظام التعلم عن بعد اليزيد من  2
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رة
با

لع
م ا

رق
 

 اجتاهات الطالب حنو نظام التعلم عن بعد

 درجة االجتاه

ب
تي

رت
ال

 

 االحنراف املتوسط
درجة 

 التقدير
 املعياري احلسابي

 محايد 1735 4701 64 أتمنى أن لو كانت دراستي في الثانوية عن طريق نظام التعلم عن بعد 66

 محايد 1731 67.1 63 .أدرس بنظام التعلم عن بعد مخي رًا ولست  مضطراً  .1

 محايد .176 6721 61 .يدفعني التعلم عن بعد إلى مساعدة زملئي الطلب  61

 ال أوافق 1763 6745 62 .التعلم عن بعد يصلح لجميع التخصصات الجامعية  1

 قاقفق .313 3183 قبقلا طلقبل ا

 

، نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة من طالب وطالبات (11)تشير البيانات يي الجدول 

قياس درجة اتجاهات الطالب نسو وقد تل . التعلل عن بعد، سول اتجاهاتهل نسو نمال التعلل عن بعد

عبارة، ولوسم وجود استجابة بدرجة موايق ( 26)من خالل  عينة الدراسة ةجامعال التعلل عن بعد يي

عبارات، ( 4)عبارة، وبدرجة مسايد على ( 17)عبارات، وبدرجة موايق على ( 4)بشدة على 

وتشير بيانات الجدول أن قيل المتوسطات السسابية . وبدرجة ال أوايق على عبارة واسدة يقط

التعلل عن بعد يصلح ) ،(5)للعبارة ( 2.38)بين ، تراوست اهات الطالب نسو التعلل عن بعدالتج

، (أرى  أن نا يي ساجة للتعلل عن بعد) ،(11)للعبارة ( 4.31)، وبين(لجمية التخصصات الجامعية

والفئة الرابعة ( مسايد)والفئة الثالثة ( ال أوايق)وهذه المتوسطات السسابية تقة ضمن الفئة الثانية 

وهو ( 3.80)وكانت قيمة المتوسط السسابي العال تساوي (. بشدةموايق )والفئة الخامسة ( موايق)

 :وييما يلي وصف الستجابات عينة الدراسة(. موايق)يشير إلى اتجاه بدرجة 

دة على بعض عبارات وجود اتجاه بدرجة موايق بش، يالسم (11)المتأمل يي بيانات الجدول 

أرى  أن نا يي )بي يي المقياس، وهي أعلى متوسط سسا( 11)سجلت العبارة سيث . مقياس االتجاه

، وهذه االستجابة (4.31)، وقد جاءت يي الترتيب األول بمتوسط سسابي (ساجة للتعلل عن بعد

توضح طبيعة اتجاهات الطالب نسو التعلل عن بعد كبرنامج تعليمي، وكنمال تقني، سيث يرى الباسث 

لة الرغبة يي وجود هذا النمال، وبداللة الساجة أنها تكفي لقياس االتجاه نسو نمال التعلل عن بعد، بدال

أرى أن مستقبل نمال التعلل )وهي ( 23)إليه كنمال ياعل وبديل للتعلل النمامي، كما جاءت العبارة 

لتعزز هذا االتجاه  ،(4.36)يي الترتيب الثاني بمتوسط سسابي ( عن بعد سيكون مشرقاً ومتطوراً 

وقد بين الطالب يي العبارة . المستقبلي الذي يسدو هذا النمالعند الطالب، ولتبين مستوى الطموح 

، يي الترتيب الثالث بمتوسط (أتابة المستجدات المرتبطة بالتعلل عن بعد)وهي ( 1)التي تليها رقل 
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، أنهل سريصون على االطالع على كل ما يتعلق بنمال التعلل عن بعد، وطبيعة (4.31)سسابي 

( 3)نية التي تسدث ييه، بينما جاءت العبارة الرابعة يي هذا المقياس رقل المستجدات التنميمية والتق

يي الترتيب الرابة بمتوسط ( أشعر أن نمال التعلل عن بعد يسهل يي زيادة تسصيلي العلمي)وهي 

، لتبرهن أن نمال التعلل عن بعد هو نمال ياعل تعليمياً، من خالل قدرته على إكساب (4.38)سسابي 

 . ات ومعارف علمية، وتزويده بالعلول التخصصية الالزمة إلتمال الشهادة الجامعية العلياالطالب مهار

، قد تراوست متوسطاتها (21-5) المرتبة أن العبارات( 11)توضح نتائج الجدولكما 

تساعدني الدراسة بنمال التعلل عن بعد يي اختيار المكان والزمان )للعبارة ( 4.15)السسابية بين 

، (أعتقد أن التعلل عن بعد اليزيد من األعباء على الطالب)للعبارة ( 3.36)، وبين (للتعلل المناسبين

وبالتأمل الدقيق يي العبارات الواقعة ضمن هذه ". موايق"وتقة هذه العبارات ضمن درجة اتجاه 

ى للدراسة بنمال التعلل عن بعد، سيث يرلدى أيراد العينة اتجاه عالي المتوسطات يجد أن هناك 

الباسث أن االستجابات بدرجة موايق هي استجابات يعتد بها إيجاباً يي تسليل مقاييس االتجاه، نمراً 

نمر إلى عبارات الموايقة، وتسليل كل عبارة، الند عو .ألنها جعلت بوصلة االتجاه تسير نسو الموايقة

سيث . من خالل هذا النمال يي ثنايا كل عبارة إلى االتجاه العالي للدراسةوجود إشارة  ييمكن مالسمة

يشعرون وأنهل  يتضح من العبارات أن النمال يساعد الطالب يي التعلل يي أي وقت وأي مكان،

وهذا غير ممكن يي مروف الدراسة  يقومون بسل الواجبات إلكترونياً  بالسعادة والمتعة عندما

  .النمامية، يالطالب مسدود مكانياً وزمانياً لعملية التعليل

المساضرات بالطريقة اإللكترونية،  يتلقونكثيراً عندما يستمتعون ار الطالب أنهل كما أش

أن نمال التعلل عن بعد وا ، كما بينلعملية التعللهل أن نمال التعلل عن بعد يزيد من سبيشعرون بو

ادت ز يكلما، وهذا ما تؤيده الدراسات واألبساث العلمية، يي االستفام بالمعلومات مدة أطوليساعدهل 

كما عبر الطالب . الوسائل التعليمية، وتويرت الطرق الجيدة لعرض الدرس، كلما كان التعلل أبقى أثراً 

يي سضور دورات تدريبية سول تقنيات من خالل رغبتهل الجيد نسو نمال التعلل عن بعد  عن اتجاههل

، نمال التعلل عن بعدالجامعية ويق هل لالنضمال إلى الدراسة ءزمال ونعشج، وأنهل يالتعلل عن بعد

ويرى الباسث أن بعض الطالب قد . ويفكرون يي إكمال دراستهل العليا من خالل نمال التعلل عن بعد

، إيماناً منهل بقدرته ختيارهل، وويق قناعاتهل ورغباتهلاختاروا الدراسة ويق نمال التعلل عن بعد با

راسة ويق نمال التعلل عن بعد آثاره االجتماعية، كما أبدى الطالب أن للد. على تأهيلهل علمياً وأكاديمياً 

يشجعهل على تكوين صداقات مة زمالئهل؛ باية تسقيق العمل التعاوني والتشاركي، وهو ما يهو 

كما جاءت العبارات المتبقية يي هذا . أشاروا إليه سابقاً أثناء تقييمهل لنمال المقررات اإللكترونية
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. أن أيراد عينة الدراسة لديهل اتجاه جيد نسو نمال التعلل عن بعدالمستوى من االستجابة لتدلل على 

يقد عبروا عن تفضيلهل للتعلل عن بعد كدراسة يي التعليل الجامعي عن النمال التقليدي النمامي، كما 

وهذه االستجابة صريسة، نمال التعلل عن بعد أقل من إيجابياته، الدراسة ويق سلبيات أنهل سددوا أن 

الوقت يمر بسرعة وتبين أسباب تفضيل الدراسة ويق نمال التعلل عن بعد، كما أن الطالب يرون أن 

التفكير  ينمي  مهارات، وأن النمال الدراسي عن بعد بنمال التعلل عن بعد وندرسيشديدة عندما 

ال يي الجامعات على تسقيق بعض ويرى الباسث أن هذه االتجاه العالي، يريده قدرة النم. والتأمل

على وميفة  هلالتعلل عن بعد يزيد من يرصة سصولأن نمال  الطالب تقدكما يع، األهداف التعلمية

 .يهلاليزيد من األعباء عل هأنوجيدة، 

د، مة نتائج دراسة سسن وتتفق نتائج الدراسة السالية يي مسور االتجاه نسو التعلل عن بع

وجود اتجاهات إيجابية لدى طالب التعلل عن بعد يي جامعة األزهر، كما  ، والتي بينت(2002)ونور

والتي بينت نتائجها وجود  (Schmidt, et al, 2009) وآخرون سشميدت أنها تتفق مة نتائج دراسة

اتجاه عالي لدى أعضاء هيئة التدريس والطالب نسو االختبارات اإللكترونية، ونسو نمال الدراسة 

، وجود اتجاهات إيجابية لدى (Barakat, 2007) بركات وقد رصدت نتائج دراسة.  عن بعد

، ووجود اتجاهات %(32.7)نسو إدارة الوقت، وبنسبة  الطالب الجامعيين الذين يدرسون عن بعد

وهي بالتالي تتفق مة نتيجة الدراسة السالية يي بعض أجزائها، وتختلف يي %(. 67.3)سلبية بنسبة

 .كثير منها

قد تراوست متوسطاتها السسابية ( 25-22)، أن العبارات (11)وتشير النتائج يي الجدول 

( 2.61)، وبين(نمال التعلل عن بعد ال يزيد من عزلتي االجتماعيةأعتقد أن )للعبارة ( 3.11)بين 

 ".مسايد" ، وقد سصلت على تقدير اتجاه(يديعني التعلل عن بعد إلى مساعدة زمالئي الطالب)للعبارة 

ويرى الباسث أن االستجابات المسايدة ليست بالتأكيد دالئل على ضعف االتجاه، بل تدل على 

ذهان الطالب، أو تدل على عدل قدرتهل على السكل على العبارة، وهذا هو وجود قناعات راسخة يي أ

األقرب، سيث يتضح من النتائج أن أيراد العينة يرون أن ليس لديهل اعتقاد جازل بأن نمال التعلل عن 

أعتقد أن نمال التعلل )بعد يتسبب يي عزلتهل اجتماعياً، وذلك يتضح من خالل االستجابة على عبارة 

، وكانت استجابتهل بدرجة مسايد، يمالل تثبته األبساث (ال يزيد من عزلتي االجتماعية عن بعد

كما يتبن من . والدراسات، ويتبين أنه يؤدي للعزلة االجتماعية يإن ذلك يبقى رهن التجربة والبسث

لتعلل أتمنى أن لو كانت دراستي يي الثانوية عن طريق نمال ا)استجابات أيراد العينة على العبارات 

يديعني التعلل عن بعد إلى مساعدة )، (أدرس بنمال التعلل عن بعد مخيراً ولست مضطراً )،(عن بعد

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Schmidt+Stacy+M.+P.%22
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، أنهل لل يستطيعوا السكل على ياعلية الدراسة بنمال التعلل عن بعد يي المرسلة (زمالئي الطالب

ين وليسوا مخير بعد الثانوية، كما أنهل يرون وبدرجة مسايد أنهل يدرسون بنمال التعلل عن

مضطرين، وأن هذا النوع من الدراسة يديعهل نسو مساعدة زمالئهل، يالسكل هنا ال بد أن تقول عليه 

 .قرينة الساجة أوالً، ونوع التعاون الذي يمكنهل من مساعدة زمالئهل

، والتي بينت نتائجها (2002)وتختلف نتيجة الدراسة السالية مة نتيجة دراسة خطاب ومسمد

ى التفاعل االجتماعي لدى الطالب الملتسقين بنمال التعلل عن بعد، وهو ما أشارت إليه انخفاض مستو

 .الدراسة السالية بوجود استجابة بدرجة مسايد

كما توضح النتائج أن أيراد عينة الدراسة ال يوايقون على عبارة واسدة من عبارات المقياس، 

والتي جاءت يي الترتيب ( صصات الجامعيةالتعلل عن بعد يصلح لجمية التخ: )وهذه العبارة هي 

، ويتفق الباسث مة آراء أيراد عينة الدراسة يي هذه (2.38)السادس والعشرين بمتوسط سسابي 

االستجابة، سيث إن نمال التعلل عن بعد ال يمكن أن يكون صالساً لجمية التخصصات الجامعية، يمثالً 

زات، وأنشطة مختبرية قائمة على التجريب العلول الطبيعية والتي تستاج إلى معامل وتجهي

والمالسمة، ال يمكن بأي سال من األسوال دراستها بنمال التعلل عن بعد، والسيما دراسة علول الطب 

والتي أبانت نتائجها أن هناك ( 2002)أسمدووهي بالتالي تختلف عن نتائج دراسة مسمد  .والهندسة

ويق نمال التعلل عن بعد، سواء أكانت تخصصات  تخصصات مختلفة تقدمها العديد من الجامعات

 . صسية أو إنسانية، أو علمية، أو إدارية

  ومناقشتها السابعالسؤال  نتائج

هل توجد يروق ذات داللة إسصائية بين متوسطات " :نص سؤال الدراسة السابة على

استخدال الساسب اآللي يي  مهارةوالالجنس، والكلية، : لمتايراتاستجابات عينة الدراسة تعزى 

 ؟" واإلنترنت

ل

ل

ل

ل
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لقبقو ان لح بلقبرم  :لأاال

للمقارناااة باااين متوساااطات اساااتجابات عيناااة الدراساااة ساااول مسااااور االساااتبيان سساااب اخاااتالف 

الكليااااة، قااااال الباسااااث بتسلياااال نتااااائج اسااااتجابات أيااااراد عينااااة الدراسااااة، وذلااااك باسااااتخدال اختبااااار 

 :وكانت النتائج كالتالي( T-Test()ت)

 ( 21) جدول 

لللمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حسب اختالف الكلية ( ت )نتائج اختبار

 العدد الكلية البعد
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

القبول 
 والتسجيل

 0765 4767 661 اآلداب
11764 167 0700 

 0744 4717 410 ة واالقتصاداإلدار 

المقررات 
 اإللكترونية

 0744 4711 661 اآلداب
11707 167 0700 

 0763 4715 410 ة واالقتصاداإلدار 

االختبارات 
 اإللكترونية

 0760 .370 661 اآلداب
31763 167 0700 

 0761 4713 410 ة واالقتصاداإلدار 

إدارة التعلم 
 واالتصال

 0731 4752 661 اآلداب
7714 167 0700 

 0741 4712 410 ة واالقتصاداإلدار 

 المعوقات
 0713 4715 661 اآلداب

7703 167 0700 
 0712 4702 410 اإلدارة واالقتصاد

 االتجاهات
 0761 4771 661 اآلداب

1714 167 0700 
 0732 47.6 410 ة واالقتصاداإلدار 

، للمقارنة بين المتوسطات السسابية (ت)يوضح الجدول السابق نتائج التسليل اإلسصائي الختبار 

 :  الستجابت أيراد عينة الدراسة ويق متاير الكلية، سيث تشير النتائج إلى ما يلي

أنه بلات قيمة المتوسطات السسابية الستجابات عينة الدراسة يي  يالسم  ،(20)بالنمر إلى الجدول

، وعند (3.51)، ويي كلية اإلدارة واالقتصاد (3.21)بعد نمال القبول والتسجيل يي كلية اآلداب 

، وكانت قيمة الداللة (11.23)تساوي ( ت)المقارنة بين هذه المتوسطات السسابية كانت قيمة 
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، (0.05)ر إلى وجود يروق ذات داللة إسصائية عند مستوى داللة ، وهي تشي(0.00)اإلسصائية

 . لصالح طالب كلية اإلدارة واالقتصاد

كماااا بلاااات قيماااة المتوساااطات السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة ياااي بعاااد المقاااررات   

، وعنااااد المقارنااااة (3.18)ويااااي كليااااة اإلدارة واالقتصاااااد ( 3.55)اإللكترونيااااة يااااي كليااااة اآلداب 

، وكاناااات قيمااااة الداللااااة (15.01)تساااااوي ( ت)ذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة بااااين هاااا

، وتشاااااير إلاااااى وجاااااود ياااااروق ذات داللاااااة إسصاااااائية عناااااد مساااااتوى داللاااااة (0.00)اإلسصاااااائية

 .، لصالح طالب كلية اآلداب(0.05)

وبلاااااات قيمااااااة المتوسااااااطات السسااااااابية السااااااتجابات عيناااااة الدراسااااااة يااااااي بعااااااد نمااااااال 

، (3.14)وياااااي كلياااااة اإلدارة واالقتصااااااد ( 4.07)ونياااااة ياااااي كلياااااة اآلداب االختباااااارات اإللكتر

، وكاناااات (45.24)تساااااوي ( ت)وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة 

، وهااااي تشااااير إلااااى وجااااود يااااروق ذات داللااااة إسصااااائية عنااااد (0.00)قيمااااة الداللااااة اإلسصااااائية

 .، لصالح طالب كلية اآلداب(0.05)مستوى داللة 

كماااا تشاااير النتاااائج أناااه بلاااات قيماااة المتوساااطات السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة ياااي 

، (3.56)ويااااي كليااااة اإلدارة واالقتصاااااد ( 3.86)بعااااد إدارة الااااتعلل واالتصااااال يااااي كليااااة اآلداب 

وتشاااير قيماااة ( 1.53)تسااااوي ( ت)وعناااد المقارناااة باااين هاااذه المتوساااطات السساااابية كانااات قيماااة 

، وهاااي تشاااير إلاااى وجاااود ياااروق ذات داللاااة إسصاااائية عناااد مساااتوى (0.00)الداللاااة اإلسصاااائية

 .، لصالح طالب كلية اآلداب(0.05)داللة 

بلاااات قيماااة المتوساااطات السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة ياااي بعاااد معوقاااات نماااال و

، وعناااااد (3.06)، وياااااي كلياااااة اإلدارة واالقتصااااااد (3.18)الاااااتعلل عااااان بعاااااد ياااااي كلياااااة اآلداب 

، وقيمااااة الداللااااة (1.04)تساااااوي ( ت)ين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة المقارنااااة باااا

، وهااااي تشاااير إلااااى وجاااود يااااروق ذات داللاااة إسصااااائية عناااد مسااااتوى داللااااة (0.00)اإلسصاااائية

 .،  لصالح طالب كلية اآلداب(0.05)

وأخياااراً بلاااات قيماااة المتوساااطات السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة ياااي بعاااد اتجاهاااات 

، وياااااي كلياااااة اإلدارة واالقتصااااااد ( 3.11)نساااااو الاااااتعلل عااااان بعاااااد ياااااي كلياااااة اآلداب  الطاااااالب

، (5.53)تساااااوي ( ت)، وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة (3.72)
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وجااااود يااااروق ذات داللااااة إسصااااائية عناااااد  توضااااح، وهااااي (0.00)وقيمااااة الداللااااة اإلسصااااائية

 .اآلداب،  لصالح طالب كلية (0.05)مستوى داللة 

النتائج السابقة أن طالب كلية اإلدارة واالقتصاد، كانوا متفقين على أن نمال القبول  بينوت

إلى تسسن ياعلية هذا قد تعزى هذه  النتيجة والتسجيل يشكل ياعلية عالية يي نمال التعلل عن بعد، و

ث، سيث إن نمال اسالبتيجة تختلف عن ما كان يتوقعه وهذه النووجود وعي لدى الطالب به،  ،النمال

ومن جهة أخرى أشارت النتائج إلى . القبول والتسجيل هو نمال موسد لجمية الطالب يي كلتا الكليتين

أن طالب كلية اآلداب يرون وجود ياعلية عالية يي جمية األبعاد المتبقية يي االستبيان، وهي بعد 

إدارة التعلل واالتصال، وبعد المعوقات،  المقررات اإللكترونية، وبعد االختبارات اإللكترونية، وبعد

وبعد االتجاهات، ويعزو الباسث ذلك إلى أن العاملين على األنممة التقنية يي هذه الكلية كانوا أكثر 

ياعلية يي تصميل وبناء المقررات اإللكترونية، واالختبارات اإللكترونية، كما أنهل يقومون بأدوارهل 

المسؤولين يي كلية اإلدارة واالقتصاد، كما أن ياعلية الطالب عند يي االتصال مة الطالب أكثر من 

اإلجابة على استبيان المعوقات واالتجاهات كانوا أكثر قدرة يي اإلدالء بآرائهل بمصداقية عالية، 

 .رغبة منهل يي تسسين الوضة القائل، وتطوير ياعليته

، والتي أشارت إلى (ـه1421)نسيوتتفق نتائج الدراسة السالية مة نتيجة دراسة ساجي والتو 

 .وجود يروق ذات داللة إسصائية تعزى لمتاير التخصص

 ، (Barakat, 2007)بركات، ودراسة (2008)كما أنها تختلف مة نتائج دراسة الياور

واللتان أشارتا إلى أنه ال توجد يروق ذات داللة إسصائية، بين نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة 

 .تعزى لمتاير التخصص أو الكلية

ل

لقبقو ان لح بلقب نس:لث ن  ل

للمقارنااااة بااااين متوسااااطات اسااااتجابات عينااااة الدراسااااة سااااول مساااااور االسااااتبيان سسااااب 

اساااتجابات أياااراد عيناااة الدراساااة، وذلاااك باساااتخدال  اخاااتالف الجااانس، قاااال الباساااث بتسليااال نتاااائج

 :وكانت النتائج كالتالي( T-Test)(ت)اختبار 

ل

ل
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 ( 20) جدول 

لللمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حسب اختالف الجنس ( ت) نتائج اختبار 

 العدد الجنس البعد
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

 القبول والتسجيل
 0743 .471 603 طالب

2705 167 0712 
 0744 4730 .46 طالبة

المقررات 
 اإللكترونية

 0766 4762 603 طالب
371. 167 0700 

 0745 4745 .46 طالبة

االختبارات 
 اإللكترونية

 0732 .473 603 طالب
1771 167 0702 

 0713 4712 .46 طالبة

إدارة التعلم 
 واالتصال

 0744 4723 603 طالب
6764 167 0704 

 0731 47.6 .46 طالبة

 المعوقات
 0712 .470 603 طالب

47.1 167 0716 
 0712 4714 .46 طالبة

 االتجاهات
 0761 4773 603 طالب

2727 167 0710 
 0731 47.1 .46 طالبة

 

، للمقارنة بين (ت)نتائج التسليل اإلسصائي الختبار ، (21)يوضح الجدول السابق

 :  النتائج ما يليوتوضح المتوسطات السسابية الستجابت أيراد عينة الدراسة ويق متاير الجنس، 

الستجابات يي بعد نمال القبول والتسجيل، أن المتوسطات السسابية ( ت)تشير نتائج اختبار 

، وعند المقارنة بين هذه (3.40)، ولدى الطالبات (3.57)عينة الدراسة كانت لدى الطالب 

، وقيمة نتيجة اختبار الداللة اإلسصائية (6.08)تساوي ( ت)المتوسطات السسابية كانت قيمة 

 (.0.05)، وتشير إلى عدل وجود يروق ذات داللة إسصائية عند مستوى داللة (0.16)

يااااي بعااااد نمااااال المقااااررات اإللكترونيااااة، أن المتوسااااطات ( ت)نتااااائج اختبااااار  نتباااايكمااااا 

، وعنااااد (3.38)وماااان الطالبااااات ( 3.26)السسااااابية السااااتجابات عينااااة الدراسااااة ماااان الطااااالب 

، وكاناااات قيمااااة (4.17)تساااااوي ( ت)المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة 
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ر إلاااى وجاااود ياااروق ذات داللاااة إسصاااائية عناااد ، وهاااي تشاااي(0.00)اختباااار الداللاااة اإلسصاااائية 

وهاااذا يعناااي أن الطالباااات يااارين أن . ، وكانااات الفاااروق لصاااالح الطالباااات(0.05)مساااتوى داللاااة 

ياعلياااة نماااال المقاااررات اإللكترونياااة كانااات عالياااة، وأن النماااال اإللكتروناااي للمقاااررات كاااان يقاااول 

ه القااائمون علااى نمااال المقااررات ويعاازو الباسااث ذلااك إلااى طبيعااة الجهااد الااذي يقااول باا. باادور جيااد

اإللكترونيااة يااي القساال النسااائي، وطبيعااة التفاعاال العااالي الااذي تقااول بااه الطالبااات أثناااء دراسااتهن 

 .للمقررات اإللكترونية

يااااي بعااااد نمااااال االختبااااارات اإللكترونيااااة أن المتوسااااطات ( ت)نتااااائج اختبااااار  وتوضااااح

، وعناااد (3.56)ومااان الطالباااات ( 3.47)السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة مااان الطاااالب كانااات

، وكاناااات قيمااااة ( 1.11)تساااااوي ( ت)المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة 

، وهاااي تشاااير إلاااى عااادل وجاااود ياااروق ذات داللاااة إسصاااائية (0.06)مساااتوى الداللاااة اإلسصاااائية 

 (.0.05)عند مستوى داللة 

تعلل واالتصااااال ، أن المتوسااااطات يااااي بعاااد نمااااال إدارة الاااا( ت)نتااااائج اختبااااار  كماااا تبااااين

، (3.72)وماااان الطالبااااات ( 3.64)السسااااابية السااااتجابات عينااااة الدراسااااة ماااان الطااااالب بلااااات 

، وكانااات قيماااة (2.23)تسااااوي ( ت)وعناااد المقارناااة باااين هاااذه المتوساااطات السساااابية كانااات قيماااة 

 وتشاااااير إلاااااى وجاااااود ياااااروق ذات داللاااااة إسصاااااائية عناااااد( 0.03)مساااااتوى الداللاااااة اإلسصاااااائية 

، وكانااات الفاااروق لصاااالح الطالباااات، وتعتبااار هاااذه النتيجاااة متوقعاااة مااان (0.05)مساااتوى داللاااة 

قبااال الباساااث، سياااث إن الطالباااات هااان أكثااار تواصاااالً واتصااااالً، لاااذا يهااان أكثااار اساااتخداماً لنماااال 

 .إدارة التعلل واالتصال، وسكمهن هنا يعني أنهن يرين ياعلية لنمال إدارة التعلل واالتصال

تشاااير ياااي بعاااد معوقاااات نماااال ( ت)ي نتاااائج الجااادول نجاااد أن نتاااائج اختباااار وباااالنمر يااا

( 3.07)التعلاااايل عاااان بعااااد، أن المتوسااااطات السسااااابية السااااتجابات عينااااة الدراسااااة ماااان الطااااالب 

( ت)، وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة (3.13)وماااان الطالبااااات 

وتشااااير إلااااى عاااادل وجااااود يااااروق ( 0.12)ئية ،وقيمااااة مسااااتوى الداللااااة اإلسصااااا(3.71)تساااااوي 

 (.0.05)ذات داللة إسصائية عند مستوى داللة 

يااي بعااد اتجاهااات الطااالب نسااو نمااال الااتعلل عاان بعااد، أن ( ت)كمااا تشااير نتااائج اختبااار 

ومااااان الطالبااااااات ( 3.14)المتوساااااطات السساااااابية الساااااتجابات عيناااااة الدراساااااة مااااان الطاااااالب 

، (6.61)تساااااوي ( ت)متوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة ، وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه ال(3.71)
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وتشاااير إلاااى عااادل وجاااود ياااروق ذات داللااااة ( 0.10)وكانااات قيماااة مساااتوى الداللاااة اإلسصاااائية 

 (.0.05)إسصائية عند مستوى داللة 

ومماااااا سااااابق يتضاااااح أن هنااااااك يروقااااااً ذات داللاااااة إسصاااااائية باااااين متوساااااطات نتاااااائج 

لمقاااااررات اإللكترونياااااة، ونماااااال إدارة الاااااتعلل اساااااتجابات أياااااراد عيناااااة الدراساااااة، ياااااي بعااااادي ا

 .واالتصال، تعزى لمتاير الجنس، وكان اتجاه الفروق لصالح الطالبات يي كال البعدين

 

 ، مثااال دراساااات كااال مااان الدراساااات الساااابقة وتختلاااف نتيجاااة الدراساااة السالياااة ماااة نتاااائج

(Barakat , 2007  ؛ Williams . 2006 ؛Arome .2001) ، نتائجهاااا والتاااي أوضاااست

عاادل وجااود يااروق ذات داللااة إسصااائية بااين نتااائج اسااتجابات أيااراد عينااة الدراسااة تعاازى لمتاياار 

 .الجنس

 

لق لخدقالقبح  بلقآلبيلاقالنلانالقبقه اةلفيقخلالفللقبقو ان لح بل:لث بث ال

متوسااااطات اسااااتجابات عينااااة الدراسااااة سااااول مساااااور االسااااتبيان سسااااب  بااااينللمقارنااااة 

سااااتخدال الساسااااب اآللااااي واالنترناااات، قااااال الباسااااث بتسلياااال نتااااائج اسااااتجابات ا مهاااااراتاخااااتالف 

 :وكانت النتائج كالتالي( T-Test()ت)أيراد عينة الدراسة، وذلك باستخدال اختبار 
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 (22)جدول 

في الحاسب  المهارةنتائج اختبار ت للمقارنة بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حسب اختالف 

للنترنتواإل

 العدد الخبرة في الحاسب البعد
 االنحراف المتوسط

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية الحرية المعياري الحسابي

القبول 
 والتسجيل

 0741 4710 641 كبيرة
6725 167 0701 

 0744 4736 672 متوسطة و ضعيفة

المقررات 
 اإللكترونية

 0744 4716 641 كبيرة
14741 167 0700 

 0761 4717 672 ضعيفة متوسطة و

االختبارات 
 اإللكترونية

 0731 4771 641 كبيرة
60741 167 0700 

 0746 4766 672 ضعيفة متوسطة و

إدارة التعلم 
 واالتصال

 0740 4772 641 كبيرة
157.. 167 0700 

 0767 .473 672 ضعيفة متوسطة و

 المعوقات
 0760 4707 641 كبيرة

67.3 167 0701 
 0714 4714 672 ضعيفة متوسطة و

 االتجاهات
 .071 4771 641 كبيرة

571. 167 0700 
 0735 4725 672 ضعيفة متوسطة و

، للمقارنة بين المتوسطات (ت)نتائج التسليل اإلسصائي الختبار  ،(22)يوضح الجدول

يي استخدال الساسب اآللي واالنترنت،  المهارةالسسابية الستجابت أيراد عينة الدراسة ويق متاير 

 :  سيث تشير النتائج إلى ما يلي

النتائج أن المتوسطات السسابية الستجابات عينة الدراسة يي بعد نمال القبول والتسجيل،  تبين

، وعند المقارنة بين (3.42)المتوسطة والضعيفة كانت وللمهارة( 3.50)الكبيرة بلات  المهارةلذوي 

وهي ، (0.01)، وقيمة الداللة اإلسصائية(2.68)تساوي ( ت)هذه المتوسطات السسابية، كانت قيمة 

وكانت الفروق لصالح الطالب ( 0.05)تشير إلى وجود يروق ذات داللة إسصائية عند مستوى داللة 

وهذه النتيجة كما يرى الباسث طبيعية، نمراً ألن الطالب الذين لديهل مهارات . الكبيرة المهارةذوي 

لتعامل معه، ومة تقنية كبيرة سوف يرون ياعلية عالية لنمال القبول والتسجيل، كونهل يستطيعون ا

 .بسهولة ويسر المتنوعةخدماته 
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ااا ح النتاااائج أن المتوساااطات السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة ياااي بعاااد نماااال كماااا توض 

المتوساااطة والضاااعيفة  وللمهاااارة( 3.52)الكبيااارة بلاااات  المهاااارةالمقاااررات اإللكترونياااة، لاااذوي 

، (13.31)تسااااوي ( ت)قيماااة  ، وعناااد المقارناااة باااين هاااذه المتوساااطات السساااابية كانااات(3.11)

، وهااااي تشااااير إلااااى وجااااود يااااروق ذات داللااااة (0.00)وكاناااات قيمااااة مسااااتوى الداللااااة اإلسصااااائية

وهاااذا يعناااي أن الطاااالب . الكبيااارة المهاااارةولصاااالح  ذوي ( 0.05)إسصاااائية عناااد مساااتوى داللاااة 

الكبياااارة يااااي اسااااتخدل الساسااااب اآللااااي واالنترناااات ياااارون كفاااااءة النمااااال مقارنااااة  مهااااارةذوي ال

ويعااازو الباساااث هاااذه النتيجاااة، نماااراً للمتطلباااات الكبيااارة التاااي . الضاااعيفة مهاااارةبااازمالئهل ذوي ال

يستاجهاااا نماااال المقاااررات اإللكترونياااة ياااي التعامااال ماااة التقنياااات العديااادة المساااتخدمة ياااي نماااال 

 .المقررات اإللكترونية

كماااا تشاااير النتاااائج أن المتوساااطات السساااابية الساااتجابات عيناااة الدراساااة ياااي بعاااد نماااال 

المتوسااااااطة و  مهااااااارةولل( 3.11)الكبياااااارة بلااااااات  مهااااااارةة، لااااااذوي الاالختبااااااارات اإللكترونياااااا

تساااااوي ( ت)، وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة (3.22)الضااااعيفة 

، وهاااي تشاااير إلاااى وجاااود ياااروق ذات داللاااة (0.00)اإلسصاااائية ، وبلاااات قيماااة الداللاااة(20.31)

وتعتبااار هاااذه النتيجاااة كماااا . الكبيااارة مهاااارةولصاااالح ذوي ال( 0.05)ساااتوى داللاااة إسصاااائية عناااد م

ياارى الباساااث تأكياااداً ألهميااة تاااوير مهاااارات تقنياااة إلكترونيااة عالياااة لااادى طااالب الاااتعلل عااان بعاااد، 

وناااي لالختباااارات، سياااث إن األمااار لااايس يقاااط اختياااار السااايما عنااادما يتعااااملون ماااة النماااال اإللكتر

إجاباااة صاااسيسة، ولكناااه اتصاااال وتواصااال بالواجباااات، واألنشاااطة اإللكترونياااة، وسفااام لالختباااار، 

 ...وبسث يي المواد واألنشطة الرديفة والمساعدة

أن المتوسااااطات السسااااابية السااااتجابات  يالسااااموبااااالنمر ماااارة أخاااارى لنتااااائج الجاااادول، 

( 3.16)الكبياااارة بلااااات  مهااااارةإدارة الااااتعلل واالتصااااال، لااااذوي ال عااااد نمااااالعينااااة الدراسااااة يااااي ب

، وعناااااد المقارناااااة باااااين هاااااذه المتوساااااطات السساااااابية (3.47)المتوساااااطة و الضاااااعيفة  مهاااااارةولل

وتشاااير ( 0.00)، وكانااات قيماااة مساااتوى الداللاااة اإلسصاااائية (18.77)تسااااوي ( ت)كانااات قيماااة 

ييماااا يتعلااااق بنمااااال إدارة ( 0.05)توى داللااااة إلاااى وجااااود ياااروق ذات داللااااة إسصاااائية عنااااد مسااا

 مهاااارةوهاااذا يعناااي أن الطاااالب ذوي ال. الكبيااارة مهاااارةالاااتعلل واالتصاااال عااان بعاااد، لصاااالح ذوي ال

الكبيااارة ياااي الساساااب اآللاااي واالنترنااات يااارون ياعلياااة نماااال إدارة الاااتعلل واالتصاااال، وأن آراءهااال 

 . ة والضعيفةالمتوسط مهارةأكثر انسجاماً من آراء الطالب ذوي ال
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كمااااا توضااااح النتااااائج أن المتوسااااطات السساااااابية السااااتجابات عينااااة الدراسااااة يااااي بعاااااد 

المتوسااااطة و  مهااااارةولل( 3.01)الكبياااارة بلاااات مهاااارةوي الذمعوقاااات نمااااال الاااتعلل عاااان بعاااد، لاااا

تساااااوي ( ت)، وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة (3.13)الضااااعيفة 

وتشاااير إلاااى وجاااود ياااروق ذات داللاااة إسصاااائية ( 0.01)مساااتوى الداللاااة  ، وكانااات قيماااة(2.74)

وتؤكاااد هاااذه النتيجاااة . المتوساااطة و الضاااعيفة مهاااارةولصاااالح ذوي ال( 0.05)عناااد مساااتوى داللاااة 

المتوساااااطة والضاااااعيفة ياااااي اساااااتخدال الساساااااب اآللاااااي واالنترنااااات،  مهاااااارةأن الطاااااالب ذوي ال

ق هااذا النمااال اإللكترونااي، وهااذا ياادلل علااى يجاادون صااعوبات ومشاااكل كبياارة، عنااد دراسااتهل وياا

مشاااكالت هاااؤالء الطاااالب، واالهتماااال بتنمياااة مهااااراتهل الساساااوبية، أهمياااة العمااال علاااى سااال كثيااار 

مااان خاااالل الااادورات التدريبياااة عااان بعاااد، ومااان خاااالل تزويااادهل بنشااارات توجيهياااه، ومقاااررات 

 .دراسية عن بعد

سااااتجابات عينااااة الدراسااااة يااااي بعااااد وأخيااااراً توضااااح النتااااائج أن المتوسااااطات السسااااابية ال

 مهاااارةولل( 3.15)الكبيااارة بلاااات  مهاااارةاتجاهاااات الطاااالب نساااو نماااال الاااتعلل عااان بعاااد، لاااذوي ال

، وعنااااد المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات السسااااابية كاناااات قيمااااة (3.68)المتوسااااطة و الضااااعيفة 

وجااااود  وتشااااير إلااااى( 0.00)، وكاناااات قيمااااة مسااااتوى الداللااااة اإلسصااااائية (8.17)تساااااوي ( ت)

ولصااااالح أيااااراد عينااااة الدراسااااة ذوي ( 0.05)يااااروق ذات داللااااة إسصااااائية عنااااد مسااااتوى داللااااة 

الكبيااارة  مهاااارةوتوضاااح هاااذه النتيجاااة أن هنااااك اتفااااق مااان قبااال الطاااالب ذوي ال. الكبيااارة المهاااارة

يااااي اسااااتخدال الساسااااب اآللااااي واالنترناااات، علااااى أهميااااة نمااااال الااااتعلل عاااان بعااااد، وأن اتجاهاااااتهل 

 .المتوسطة والضعيفة المهارةأكثر من الطالب اآلخرين ذوي  كانت إيجابية

 .Jurczyk, et al) جورزكيااات وتتفاااق نتيجاااة الدراساااة السالياااة، ماااة نتيجاااة دراساااة

والتااااي بيناااات وجااااود يااااروق ذات داللااااة إسصااااائية لصااااالح الطااااالب الااااذين يمتلكااااون  ،(2004

 .مهارات تقنية عالية، ومهارات تكنولوجية يي التعامل مة الساسوب وشبكة االنترنت

  ومناقشتها مناثالسؤال ال نتائج

ما الرؤى التطويرية لنمال التعلل عن بعد يي جامعات ":نص سؤال الدراسة الثامن على

عمادات  قال الباسث بإجراء مقابلة مة عمداءولإلجابة عن هذا السؤال،  ؟" المملكة العربية السعودية 

التعلل عن بعد ومسؤوليها يي بعض الجامعات التي تتوير بها عمادات للتعلل عن التعليل اإللكتروني و

وكشفت نتائج تسليل البيانات عن وجود رؤى تطويرية لنمال التعلل عن بعد، وجاءت هذه الرؤى . بعد

 :أربعة مساور، وهذه المساور يمكن عرضها على النسو التاليموزعة على 
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لللافالخططلق لولم  لبلق دقالقبللمالعنلللد:لقبقحاالقألال

أن عمادات التعلل عن أكدوا ، (%100)أوضست نتائج تسليل المقابلة أن جمية المستجيبين 

بعد لديها خطط مستقبلية، وأن هذه الخطط ترسل طبيعة التطوير المستقبلي لبرامج وأنممة العمادة، 

كما أشار بعض أيراد عينة الدراسة أن منهجية التخطيط التي اتبعوها هي التخطيط االستراتيجي بعيد 

أن ويرى أيراد عينة الدراسة . وعشر سنوات المدى، وبينوا أن خططهل تتراوح بين ثالث سنوات،

هذه المنهجية هي األيضل نمراً لطبيعة مجال التعلل عن بعد، وطبيعة األدوار التي يقول بها العاملون 

 .يي العمادة من اإلداريين، أو أعضاء هيئة التدريس

هذا ن ويرى الباسث أنه طالما اعتمدت العمادات على منهجية التخطيط االستراتيجي، يإ  

يعني أن هذه العمادات لديها أهداف واضسة قابلة للتسقق مستقبالً، وبالتالي يإن ذلك سوف  اإلجراء

يساعد يي توسية دائرة العمل يي عمادات التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية، وتنوع مجاالت 

ل يي العمادات، اهتمال الجامعات بتسسين العم وعليه يإن هذه النتيجة تكشف عن مدى .العمل ييها

ودور التخطيط السليل لتلك العمادات يي بناء منمومة عمل قوية، مترابطة تصل بين الطالب 

 .والجامعة بأسلوب ياعل، وباسترايية تقنية عالية

 المركز الوطني للتعلل اإللكتروني والتعليل عن بعد وتتفق هذه النتيجة مة ما أورده

فة الجهود يي مواكبة خطط مؤسسات التعليل العالي؛ ضرورة مضاعوالتي تؤكد على ، (ـه1432)

لتسقيق أهداف خطط التنمية، والتركيز على الجانب التربوي، ودعل التعلل الذاتي والتعلل المستمر، 

والتعلل مدى السياة، والسث على إعداد استراتيجية للتعليل اإللكتروني والتعلل عن بعد يي كل جامعة 

راسية بها، على أن تسدد األدوار ييها بشكل دقيق، وتعد ويقاً لإلمكانات ويقاً لفلسفة المقررات الد

 .المتاسة لكل جامعة

وعليه، يإن هذه النتيجة من الدراسة، تعكس توجهات رئيسة لتطوير التعلل عن بعد يي 

الجامعات السعودية، وهذا التوجه يتوايق مة التوجهات المعاصرة للتعلل عن بعد يي الجامعات 

على أهمية التخطيط  (Van Schoor, 1992) ويي هذا الصدد يؤكد يان سكور. العالمية

االستراتيجي لتوسية التعليل عن بعد؛ لمقابلة المتطلبات المتزايدة على التعليل الجامعي، والتي وضح 

تشكيل لجنة من خبراء يمثلون : من خاللها وجود عدد من األبعاد المتعلقة بالتعليل عن بعد، ومنها

لومات عن مختلف الهيئات والتخصصات العلمية، وتأسيس مكتب سكومي لإلشراف عليه، وجمة مع
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ساجات المجتمة المسلي بمختلف قطاعاته من التعليل عن بعد، وتسليل البيانات، وصياغة خطة لكل 

 . مشروع، وتسديد معايير نتيجة المخرجات

لقبقالقحلقبل ق لبخط لقبلق دقالاق  الله :لقبقحاالقبث ني

ح عامة لخطط بينت نتائج تسليل البيانات، أن أيراد عينة الدراسة أكدوا على وجود مالم

. عمادات التعلل عن بعد، وتعد هذه المالمح من أبرز ما تسعى إليه العمادات لتطوير التعلل عن بعد

 (24) ويمكن عرض هذه المالمح يي الجدول

 (  23) جدول 

للالتعلم عن بعد اتمالمح الخطة العامة لعمادالستجابات أفراد عينة الدراسة حول  المئوية والنسب التكرارات

 النسبة المئوية التكرارات ملمح الخطة المستقبلية للعمادات الرقم
 %100 7 .تحسين تقنيات التعلم االلكتروني 1
 %100 7 .تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في النظام االلكتروني 6
 %100 7 .تطوير المناهج الدراسية والمقررات االلكترونية في األقسام 4
 %3373 3 .المستخدمين لنظام التعلم االلكترونيرفع وعي  3
 %4474 4 .التوسع في قبول الطلب في نظام التعلم عن بعد 1
 %4474 4 .تحسين العمليات اإلدارية بالعمادة 2
 %6676 6 .دعم العمادة بالموظفين اإلداريين .
 %1171 1 .إنشاء وحدات تعليم الكترونية في الكليات 5
 %1171 1 .قيادات عمادة التعلم عن بعدتطوير مهارات  7

اسااتجابات أيااراد عينااة الدراسااة سااول مالمااح  إلااى، (23)يااي الجاادول  السااابقةتشااير البيانااات 

وتشير بيانات الجدول أن استجابات أياراد عيناة الدراساة كانات . التعلل عن بعد اتالخطة العامة لعماد

تسسااين تقنيااات الااتعلل )، للعبااارة األولااى يااي الجاادول وهااي%(100)تقااة بااين نساابة اسااتجابة عاليااة 

تطوير مهارات قيادات التعلل عن )للعبارة %( 11.1)، وبين نسبة استجابة ضعيفة قدرها(اإللكتروني

 (. بعد

تشير إلى أن الخطط  يتضح أنهااستجابات أيراد عينة الدراسة،  إلىوبالنمرة الفاسصة 

المستقبلية لعمادات التعلل عن بعد سوف تتناول العديد من المساور األساسية المتعلقة ببرنامج التعلل 

شارت وقد أ. عن بعد، والتي تهدف إجماالً إلى تسسين وتطوير مستقبل التعلل عن بعد يي الجامعات

، وتطوير مهارات تسسين تقنيات التعلل االلكترونييي المقابلة إلى أن  ىاألول ةنتائج التصورات الثالث

تطوير المناهج الدراسية والمقررات االلكترونية، هي ، وأعضاء هيئة التدريس يي النمال االلكتروني
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 ةهذه المجاالت الثالثمن أولى المجاالت التي تتضمنها خطط عمادات التعلل عن بعد، سيث سصلت 

 %(. 100)على موايقة جمية أيراد عينة الدراسة، وبنسبة إجمالية

ويرى الباسث أن نتائج المقابلة يي مجال المالمح المستقبلية لخطط عمادات التعلل عن بعد، 

ت ، يعد األساس يي عمليالكتروني عن بعدجاءت لتؤكد أن االهتمال بـتسسين البيئة التقنية للتعليل اال

 ،التسسين والتطوير يي عمليات التعلل عن بعد، وأن هناك ضرورة إلى أتمتة عمليات التعلل عن بعد

كما تؤكد النتيجة على طبيعة الدور . المعاصرةكي تتوايق مة طبيعة التسارع يي مستسدثات التقنية 

، سيث تبين السيوي والفاعل الذي يقول به أعضاء هيئة التدريس يي تسقيق أهداف التعلل عن بعد

نتائج المقابلة أن هناك اهتمال من قبل العمادات بتطوير وتسسين مهارات أعضاء هيئة التدريس يي 

عامة، ومهارات التعامل مة النمال االلكتروني يي العمادات، وبالتالي مساعدتهل التقنية مجال 

ة النمال االلكتروني، أو وتدريبهل يي كل ما يتعلق بنمال التعلل عن بعد، سواء يي مهارات التعامل م

تسجيل الطالب يي المقررات الدراسية ومتابعة بياناتهل وانتمامهل يي دخول الدروس والمساضرات 

المتزامنة، أو يي بناء االختبارات االلكترونية ومتابعة نتائج طالبهل، أو يي مجال إدارة عمليات 

كما . لرد على استفسارات الطالب وأسئلتهلاالتصال والتعلل عن بعد، وإدارة النقاشات االلكترونية وا

علل عن بعد تتجه نسو تلعمادات ال اإلستراتيجيةاتجاه الخطط استجابات أيراد عينة الدراسة أن تؤكد 

بناء المناهج والمقررات االلكترونية، وإعطائها الشكل التفاعلي؛ كي تكون قادرة على تسقيق مبدأ 

وبالتالي يإن ذلك سوف يساعد يي تسقيق أهداف التعلل عن بعد، الفاعلية يي عملية التعلل عن بعد، 

وزيادة قدرته وياعليته يي إكساب الطالب المعارف والمهارات العلمية والتخصصية، والتي سوف 

 .تؤهله ألن يكون متخصصاً يي المادة الدراسية والمجال الذي يلتسق به

خطط عماداتهل التسسينات النوعية ويرى الباسث أن إجماع أيراد عينة الدراسة على شمول 

أشار ويي هذا الصدد، . أهمية هذا المجال يي نمال التعلل عن بعد يعكسيي بيئة التعلل االلكتروني؛ 

 :بقولهأسد أيراد عينة الدراسة 

إن أهمية خطط عمادات التعلل عن بعد تكمن يي مدى قدراتها على ترجمة المستقبل  
د إلى واقة بسيط، يساعد ييه الطالب والطالبة على تسقيق االلكتروني لنمال التعلل عن بع

 .ة الجودة، ونمال تقني متطور ياعلمطالبهما العلمية من خالل أجهزة عالي

 :وعبر آخر من أيراد عينة الدراسة بقوله

ينباي أن تكون مثل شبكة العنكبوت، قادرة على التمدد يي  الوسداتخطط العمادات و 
ستراتيجي يي العمادة، وإن كنت أؤكد على أن مجال البيئة التقنية، جمية مجاالت العمل اال

ا يي ومجال المقررات الدراسية االلكترونية، وتنمية مهارات العاملين، هي أولى من غيره
 .منمومة ترتيب أولويات خطتنا
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ما دعا إليه المركز الوطني ويتضح مما تقدل أن أيراد عينة الدراسة لديهل توجهات تتفق مة 

، من ضرورة اإلسراع يي االنتهاء من وضة البنية (ـه1432)لتعلل اإللكتروني والتعليل عن بعد،ل

التستية ألنممة التعليل اإللكتروني يي جمية مرايق الجامعات السعودية، والعمل على تسقيق التكامل 

كنولوجيا بين جمية األنممة التعليمية واإلدارية يي الجامعات، وعقد دورات تدريبية ألخصائي ت

التعليل؛ لتدريبهل على مهارات تصميل وإنتاج برمجيات تعليمية تخدل البرامج العملية والنمرية يي 

المؤسسات التعليمية، وتدريب أساتذة الجامعات؛ لتنمية مهاراتهل يي تصميل المقررات اإللكترونية، 

ة تدريب أعضاء التي وضست أهمي( 2010)كما تتفق مة نتيجة دراسة عاطف. وتطبيقات الويب

 .هيئة التدريس يي كيفية التعامل مة التعليل اإللكتروني عن بعد

وبالعودة إلى استجابات أيراد عينة الدراسة، سول مالمح الخطة المستقبلية للعمادات، يتضح 

 جاءبينما (. %44.4)بلات نسبة موايقة  سقق، المستخدمين لنمال التعلل عن بعد رية وعيأن 

يي  ،ين العمليات اإلدارية يي العمادة، وتسسدقبول الطالب يي برنامج التعلل عن بع التوسة يي زيادة

كما تشير نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة أن %(. 33.3)بلات موايقة  بنسبةالمرتبة الخامسة 

 هناك تبايناً يي ترتيب أولويات العمل يي خطط عمادات التعلل عن بعد يي الجامعات عينة الدراسة،

أنها تسهل يي إيضاح طبيعة المالمح المستقبلية لخطط  أيراد عينة الدراسةيرى  بعض المالمحسيث 

ومن هذه : جاءت قليلةعمادات التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية، ولكن درجة الموايقة عليها 

وإنشاء  ،%(22.2)بلاتنسبة موايقة سيث سصلت على  ،دعل العمادة بالمومفين اإلداريين المالمح،

وسصلتا على . ارات قيادات عمادة التعلل عن بعد، وتطوير مهت تعليل إلكتروني يي الكلياتوسدا

 (.11.1) بلاتنسبة موايقة 

تسقيق ، ورية وعي المستخدمين لنمال التعلل عن بعدالمالمح المتعلقة بويرى الباسث أن 

، وتسسين العمليات اإلدارية يي العمادة ،ل الطالب يي برامج التعلل عن بعدالتوسة يي استيعاب وقبو

سمها يي  تنلعلى الرغل من أهميتهما يي بناء منمومة العمل يي مجال التعلل عن بعد، إال أنها لل 

يرى الباسث و. اهتمال المسؤولين يي عمادات التعلل عن بعد، ويي السصول على نسبة تصور عالية

ل االلكتروني، يسهل بدرجة كبيرة يي تسسين ياعلية أن تدريب الطالب على التعامل مة تقنيات التعل

الطالب يي العملية التعليمية عن بعد، ويسهل يي تسقيق التفاعل اإليجابي بين الطالب والمستوى 

العلمي التقني للمادة الدراسية من جهة ، وبينه وبين عضو هيئة التدريس وزمالئه الطالب من جهة 

ب يي نمال التعلل عن بعد، يعد أمراً ضرورياً ينباي االهتمال كما أن التوسة يي قبول الطال. أخرى

به يي خطط عمادات التعلل عن بعد، السيما وأن عمليات التوسة والقبول بالبرنامج يعتبر من 
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 .تواجده يي منمومة العمل التعليميالمبررات األساسية التي انطلق منها التعلل عن بعد، وأثبت أهمية 

يي معرض سديثه عن مبررات التعلل عن بعد، والتي ذكر ( 1118)نشوانر إليه يتفق هذا مة ما أشاو

أشار أسد أيراد عينة الدراسة إلى  يي هذا السياقو. تقديل التعليل لشرائح المجتمة المسرومين: منها

 :ذلك بقوله

ينباي أن تركز الخطط على قضية االستيعاب، وزيادة معدالت قبول الطالب والطالبات  
ص التعليمية لجمية شرائح يي نمال التعلل عن بعد، من أجل تسقيق مبدأ تكايؤ الفر

 .المجتمة

، ات أهمية نسبية لموضوع االستيعاب، وزيادة معدالت القبولعدل إعطاء بعض الجامعلعل و

ى أهمية المرسلة الراهنة كمرسلة تأسيس لبرامج التعلل عن بعد يي الجامعات، سيث إلزى يمكن أن يع

يضالً عن قلة أعضاء هيئة التدريس الذين يتعاونون  .ينياً، وإدارياً، وتقنياً : دإن البرنامج لل ينضج بع

إلى كوادر يستاج : ثانياً و، إلى تأسيس بيئة إلكترونية: أوالً وبالتالي يإن األمر يستاج . مة العمادات

إدارية وتعليمية تسهل يي إدارة العمل اإلداري والتعليمي يي العمادات، يضالً عن الساجة الماسة إلى 

 .نشر الوعي بأهمية التعلل عن بعد لدى أيراد المجتمة من خالل القنوات اإلعالمية المتخصصة

رية يي العمادة، يعد أن العمل على تطوير وتسسين العمليات اإلدا ،كما يتضح من النتائج

وتشير االستجابات أن هناك . مطلباً ملساً لنمال التعلل عن بعد، يهو متمل للعملية التعليمية، ومكمل لها

تعلل بعض التصورات الخاصة ببعض الجامعات، يرى الباسث أنها جيدة يي تسسين ياعلية نمال ال

، سيث يؤدي ذلك إلى توزية ي الكلياتوسدات تعليل إلكتروني يإنشاء عن بعد، السيما ما يتعلق بـ

 بينمسؤوليات العمل يي المقررات اإللكترونية، واالختبارات اإللكترونية، واالتصال والقبول، 

النتيجة السالية مة ما دعا إليه وتتفق . الكليات المتخصصة، ويبقى دور العمادة هو إشرايي توجيهي

، من أهمية إنشاء وسدات للتعلل (ـه1432)بعدتعلل اإللكتروني والتعليل عن المركز الوطني لل

ونقل صالسية  ،لتقول باإلشراف على تنفيذ وتطوير بيئة التعلل االلكتروني ؛االلكتروني يي الكليات

ومسئولية إدارة مستويات المقررات االلكترونية والمستويات التعليمية إلى هذه الوسدات بإشراف 

  .خبراء المستوى المتخصصين يي الكليات

؛ 1118، نشوان؛ ـه1407،اليونسكو)اتتفق نتائج الدراسة مة نتائج دراسوت

، والتي أشارت إلى أهمية نمال التعلل عن بعد، وضرورة (2003، الناعبي وعلي؛2002،سربي

 . تجديد العمليات التعليمية واإلدارية ييه؛ باية تسقيق األهداف العامة لعملية التعلل عن بعد

ل
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لقبلا علفيلقبلخصص القبليل شقمه لنظ القبللمالعنلللد:لقبقحاالقبث بث

وجود تخصصات مختلفة، تسعى الجامعات إلى إتاستها  عن النوعي التسليل نتائج كشفت  

والجدول التالي   .مستقبالً  لطالبها، ويمكن أن تكون تخصصات هامة يي تهيئة الطالب لسوق العمل

 :ائج استجابات أيراد عينة الدراسةيبين نت

 (24) جدول

للالتعلم عن بعدالتخصصات المستقبلية في الستجابات أفراد عينة الدراسة حول  المئوية والنسب التكرارات

 النسبة المئوية التكرارات التخصصات المستقبلية في برامج التعلم عن بعد الرقم
 %5575 5 .تقنية المعلومات 1
 %.7.. . . العلوم اإلدارية والمالية 6
 %2272 2 .المحاسبة واالقتصاد 4
 %1171 1 .التجارة االلكترونية 3
 %4474 4 .العلوم الصحية  1
 %4474 4 .التسويق 2
 %6676 6 .نظم معلومات إدارية .
 %1171 1 .إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات 5
 %1171 1 .القانون 7
 %1171 1 .التمويل 10
 %1171 1 . الرياضيات 11
 %1171 1 الصحافة واإلعلم 16

 

نساابة اسااتجابة جاااءت موزعااة بااين عينااة الأن اسااتجابات أيااراد ، (24)تشااير بيانااات الجاادول 

بلاااات  "ضاااعيفة"تقنياااة المعلوماااات، وباااين نسااابة اساااتجابة  لتخصاااص، %(88.8)قااادرها  "عالياااة"

 ،ياتالرياضاو ،التمويالو ،القاانونو ،والمستشفيات ،إدارة الخدمات الصسية: لتخصصات%( 11.1)

 (. الصساية واإلعاللو

وبالنمر الفاسص يي بيانات الجدول السابق، يتضح أن هناك تخصصات نوعية بين أيراد 

، سيث توضح نتائج الجدول يي برامج التعلل عن بعد مستقبالً عينة الدراسة أنها سوف تكون ساضرة 

هو من أكثر التخصصات التي سوف يكون لها تواجداً يي تخصصات ، أن تخصص تقنية المعلومات

من إجمالي آراء عينة الدراسة، %( 88.8) بلاتبرامج التعلل عن بعد، وقد سصل على نسبة موايقة 

بنسبة  ،، وتخصص المساسبة واالقتصاد%(77.7)بنسبة  ،ويليه تخصص العلول اإلدارية والمالية

 %(. 55.5) بنسبة ،االلكترونية التجارة، وتخصص %(66.6) موايقة
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التخصصات نسو تجاهات العديد من اآلراء التي تبين اوبينت نتائج تسليل البيانات أن هناك ال

ويي هذا السياق، يقد عبر أيراد عينة الدراسة عن آرائهل على يي برامج التعلل عن بعد، ية مستقبلال

 :النسو اآلتي

داً كبيراً لطالبنا لالنخراط يي سوق العمل، آمل أن تكون التخصصات المستقبلية راي 
 . وذلك من خالل توطين ومائف متعلقة بنمل المعلومات، والسوسبة المعلوماتية

، هي التخصصات وجوداً يي مستقبل التعلل عن بعد سوف تكون التخصصات األكثر
 .التطبيقية كتخصص الساسب اآللي ونمل المعلومات

كلياً يي سوق العمل السعودي، وسوف يسدث نقلة  التجارة االلكترونية تخصص جديد
 .نوعية يي توجهات الشباب السعودي للعمل مستقبالً 

ينباي التركيز على تخصصات المال واالقتصاد، كونها من التخصصات األكثر ندرة 
 .بالنسبة للمتخصصين السعوديين، واألكثر قدرة على يتح سوق العمل للطالب السعودي

ان هناك تخصصات متعلقة بالعلول الصسية والتمريض، ولعلي أراها كنت أتمنى أن لو ك
 .قريباً يي عمادتنا إن شاء هللا

نسن الجامعة الوسيدة على مستوى المملكة التي تقدل تخصص البكالوريوس يي الصساية 
واإلعالل يي التعلل عن بعد، ونطمح يي ايتتاح برامج للدراسات العليا يي نفس 

 .التخصص

اتجاه إلى جعل التخصصات المستقبلية يي برامج التعلل  عن وجود أعالهجابات تكشف االست

عن بعد، تميل نسو التخصصات التطبيقية، والتقليل من البرامج النمرية الموجودة يي الوقت 

الساضر، هذا باإلضاية إلى إدخال تخصصات تساير العصر، وتقدل معلومات ومعارف ومهارات 

لى دخول معترك السياة، وممارسة األدوار الوميفية الفنية، والتقليل من لمساعدة الشاب السعودي ع

 . األعمال الكتابية

ويرى الباسث أن التخصصات التي سصلت على نسبة موايقة كبيرة من قبل أيراد عينة 

الدراسة، تعتبر تخصصات نوعية، وسوف تساهل يي إشباع سوق العمل يي القطاعين السكومي 

العربية السعودية، وتخفيض نسب البطالة بين الشباب الذكور واإلناث على سد  والخاص يي المملكة

تخصص تقنية المعلومات، والعلول اإلدارية والمالية، والمساسبة واالقتصاد،  السيما وأن. سواء

وتخصص التجارة االلكترونية، هي أبرز مسددات التخصصات العلمية التي يستاجها المواطن 

سيث يقول بالعمل يي هذه التخصصات آالف . ن أجل سد يجوات سوق العملالسعودي مستقبالً م

العاملين الوايدين من الدول المختلفة، وبالتالي يإن إسالل المواطن السعودي، وتسقيق مبدأ السعودة 
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يي القطاعين السكومي والخاص، يعتمد كلياً على مدى قدرة الجامعات يي تأهيل أبنائها للعمل يي هذه 

 .، وذلك من خالل برامج ونمل أكاديمية ياعلة، ويي مقدمتها برامج التعلل عن بعدالتخصصات

كما أشارت نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة أن هناك عدداً من التخصصات سوف تكون 

: هي تخصصاتال ذهساضرًة يي برامج التعلل عن بعد، ولكن بدرجة أقل من التخصصات السابقة، وه

تخصص يليهما و، %(33.3) ن سصال على نسبة موايقةاخصص التسويق، واللذول الصسية، وتالعل

الخدمات الصسية  إدارة :سصلت تخصصاتكما  %(.22.2)بنسبة نمل معلومات إدارية

، %(11.1)واإلعالل، على نسب موايقة ، والصسايةالرياضياتالتمويل، و، و، والقانونوالمستشفيات

 . وهي النسبة األقل يي مصفوية التخصصات المستقبلية يي برامج التعلل عن بعد

، جة موايقة قليلة، هي تخصصات جيدةويرى الباسث أن التخصصات التي سصلت على در

عن وجديرة بأن تكون متوايرة يي جمية جامعات المملكة العربية السعودية التي تقدل خدمات التعلل 

، والقانون، والتمويل، على اعتبار أن هذه التخصصات نادرة يي التسويق: سيما تخصصاتبعد، ال

طلب ، كما أن هذه التخصصات ال يتبعض الجامعات الجامعات السعودية، وال تقدل إال من خالل

، كما أنها بالتالي ال تتطلب من الطالب التخطيط والتنفيذ من قبل العمادةتنفيذها مجهوداً كبيراً يي 

 . مجهوداً مضاعفاً كالتخصصات التطبيقية

 :أكد أسد أيراد عينة الدراسة ذلك بقوله ويي هذا الخصوص،

ي تخصصات ي فتح باب االبتعاث للطالب الراغبين يي مواصلة دراستهل الجامعية ي  
سيما وأن لدينا المقول اإلسالمي الذي هو على تدريسها من الارب أنفسهل ،النسن أقدر 

تخصص التسويق، : ماامتداد التواصل بين الناس، وأرى أن أهل تلك التخصصات ه
 . وتخصص التمويل

 :بين أسدهل كما 

إن تخصص إدارة الخدمات الصسية والمستشفيات سوف يكون ضمن برامج خطتنا 
من تجاربنا يي تقديل هذا  المستقبلية، وسوف نشيعه للعديد من الجامعات لالستفادة

 .  التخصص

، التي بينت نوعية التخصصات التي (2002) أسمدومة دراسة مسمد  الساليةوتتفق نتائج الدراسة 

التخصصات الصسية، : تقدمها الجامعات االيتراضية يي اسكتلندا وكندا وأيريقيا، والتي منها

كما بينت نتائج دراسة . والقانون، واالقتصاد، وبعض التخصصات العلمية واإلدارية واإلنسانية

 . ة يي تخصص الصساية واإلعالل اإللكتروني، تطبيق التعلل عن بعد وتقنياته المتعدد(2010)عاطف
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للطا الأنظق لقبللمالعنلللد:لقبقحاالقباقلع

أن نمال التعلل عن بعد يمكن تطويره تقنياً يي %( 100)يرى جمية أيراد عينة الدراسة

كشفت نتائج تسليل البيانات النوعية، عن وجود تصورات متنوعة لتطوير وقد . الجامعات السعودية

نمال القبول والتسجيل، ونمال المقررات :لل عن بعد، والتي تشمل األبعاد األساسية التاليةأنممة التع

 .اإللكترونية، ونمال االختبارات اإللكترونية، ونمال إدارة التعلل واالتصال

لنظ القبولاللاقبل   للطا ال:لأاالال

مقترسات وتوقعات  وجود النوعي الستجابات أيراد عينة الدراسة، عن التسليل نتائج كشفت

. القبول والتسجيل يي برنامج التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية نمالمستقبلية لتطوير 

 :ذلك  يبين (25)والجدول

ل (ل25)  دال

 ال ل  ل الأفاقدلع ن لقبداق  لبلطا النظ القبولاللاقبل   لل قبقئا   اقبن ب قبلراقاقا

 النسبة المئوية التكرارات القبول والتسجيلنظام لتطوير  الوضع المستقبلي الرقم
 %.7.. . .إتاحة التسديد الفوري والمباشر للرسوم الدراسية 1
 %2272 2 .إرسال وثائق القبول والتسجيل مباشرًة من خلل النظام 6
 %2272 2 .إصدار الوثائق وشهادات إتمام الدراسة إلكترونياً  4
 %1171 1 .والقبولتوفير نظام حماية لبرامج التسجيل  3
 %1171 1 .عرض لوائح وأنظمة التعلم عن بعد على موقع القبول والتسجيل 1
 %1171 1 . توفير هاتف مجاني ونظام رد آلي على اتصاالت الطلب 2
 %3373 3 .السماح للطلب بالحذف واإلضافة للمواد الدراسية .
 %4474 4 .عاليةتزويد النظام ببرامج تشغيل مرنة وذات فعالية  5
 %6676 6 .تطوير أنظمة القبول والتسجيل 7
 %1171 1 القبول الفوري للطلب المتقدمين، من خلل افتتاح فروع في المدن 10

بخصوص تطوير نمال القباول أن استجابات أيراد عينة الدراسة ، (25)تشير بيانات الجدول 

إتاسااة التسااديد ) للتصااور، %(77.7) بلااات "عاليااة"نساابة اسااتجابة  والتسااجيل جاااءت موزعااة بااين

القباول ) للتصور%( 11.1)بلات "ضعيفة"، وبين نسبة استجابة (الفوري والمباشر للرسول الدراسية

 (. الفوري للطالب المتقدمين، من خالل ايتتاح يروع يي المدن

أن هناك توايقاً بين آراء بعض أيراد عينة  يتضحوبالنمرة الدقيقة لبيانات الجدول السابق، 

الدراسة يي وصف الوضة المستقبلي لنمال القبول والتسجيل، سيث توضح نتائج الجدول أن من أكثر 
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إتاسة التسديد الفوري :ضرورة العمل عليها هي يرى أيراد عينة الدراسةالتصورات المستقبلية التي 

على نسبة موايقة من قبل أيراد عينة الدراسة  تصورال اهذ ، سيث سصلوالمباشر للرسول الدراسية

التصور المتعلق كما يرى أيراد عينة الدراسة أن  .من إجمالي آراء عينة الدراسة( %77.7)بنسبة

شهادات إتمال الدراسة ، وإصدار الوثائق ووالتسجيل مباشرة من خالل النمال إرسال وثائق القبولب

بيانات كما تبين نتائج . التصورينلكال %( 66.6)الثانية وبنسبة موايقة ، يأتيان يي المرتبة إلكترونياً 

، ال سماية لبرامج التسجيل والقبولبين أيراد عينة الدراسة على أن تويير نم اً أن هناك توايق المقابلة

وعرض لوائح وأنممة التعلل عن بعد على موقة القبول والتسجيل، وتويير هاتف مجاني ونمال للرد 

، تأتي يي المرتبة الثالثة من آراء عينة الدراسة، وبنسبة موايقة على اتصاالت الطالباآللي 

(55.5 .)% 

عالية، تمثل الوضة السليل الذي ينباي ال ابات أيراد عينة الدراسةويرى الباسث أن نتائج استج

قي يي قبول أن تكون عليه أنممة القبول والتسجيل يي المرسلة المستقبلية، وهي مرسلة التوسة األي

نممة االلكترونية للتعلل عن أعداد الطالب يي الجامعات السعودية، ومرسلة االنفتاح الكلي على األ

ت تلك التصورات لتساهل يي معالجة كثير من المشكالت الطالبية المرتبطة بتسديد ءجاومن هنا . بعد

إلى العمادة، ويي معالجة الرسول الدراسية من خالل البنوك، ومن ثل إرسال إيصال إيداع الرسول 

شهادة السيرة ، وصورة بطاقة الهوية الوطنية، وشهادة الثانوية العامة :مشكلة إرسال وثائق القبول كـ 

الذاتية، كما أن يي تأمين هاتف مجاني وخدمات الرد اآللي، لإلجابة على استفسارات الطالب 

الطالب يي السصول على معلومات  وتساؤالتهل، سول أنممة القبول وطريقة التسجيل تسهيل على

لذا يإن هناك ضرورة ماسة إلى تويير الدعل الفني  .عن القبول، وأنواع التخصصات، وطريقة التقديل

على مدى أيال األسبوع، ومن خالل متخصصين يمكن التواصل معهل من خالل وسائط التقنية السديثة 

 .منتديات الخاصة وغيرهاال كالبريد اإللكتروني، مجموعات البريد، المسادثة،:

أن أيراد عينة الدراسة يرون أنه يمكن تطوير أنممة  ،(25)كما توضح نتائج الجدول السابق 

ذه التعديالت أو التسسينات القبول والتسجيل من خالل إدخال بعض التعديالت على النمال السالي، وه

تشايل مرنة ذات ، وتزويد النمال ببرامج للمواد الدراسية السماح للطالب بالسذف واإلضاية: هي

القبول الفوري للطالب المتقدمين من خالل ايتتاح يعالية عالية، وتطوير أنممة القبول والتسجيل، و

%( 11.1)، %(22.2)، %(33.3)، %(44.4)يروع يي المدن، وكانت نسبة موايقة أيراد العينة 

 .على التوالي
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كانت ضعيفة نسبياً ، سيث  تلك التصوراتالعينة على ويرى الباسث أن نسبة موايقة أيراد 

نسبة ، و(السماح للطالب بالسذف واإلضاية للمواد الدراسية)لتصورل %(44.4)نسبتها بين تتراوح 

يرى و، (ن من خالل ايتتاح يروع يي المدنالقبول الفوري للطالب المتقدمي)للتصور%( 11.1)

مل بها، وتنفيذها على مستوى نمال القبول والتسجيل، ألن الع، ةيضرور أن هذه التصورات  الباسث

 .سوف يكون له مردود إيجابي يي تسسين هذا النمال، وتسسين ياعليته، ورية كفاءته التشايلية

، ل يي برامج التعلل عن بعدعبر بعض أيراد العينة عن أهمية تطوير نمال القبول والتسجيو

 :أثناء إجراء المقابلة، وهي كما يأتي وييما يلي بعض العبارات التي رصدها الباسث

نمال التعلل عن بعد يي جامعتنا هو نمال يعتمد على التقنية ابتداًء، ونأمل أن تكون 
النهاية من خالله، سيث إننا نأمل أن يتسلل الطالب شهادة التخرج من خالل النمال 

 .التقني للبرنامج

ن يكون تقنياً بستاً، ولكن من نمال القبول والتسجيل لل يرق ستى الوقت الساضر أل
خالل جهود العاملين يي العمادة والوكالء، يإننا عازمون على تطوير النمال، 

 .وإدخال بعض التعديالت التقنية عليه

أكبر مشكلة تعترض الطالب عند تقديمهل، هو عدل توير القبول الفوري للطالب، 
الدراسية، لذا يمن ولعل ذلك يعود إلى تأخر بعض الطالب يي تسديد الرسول 

مقترسات التطوير لهذا النمال تويير خدمة السداد الفوري لسساب جاري خاص 
 .بالجامعة

نفتقد لخدمات الهاتف المجاني والرد اآللي عن أسئلة الطالب، ولكن سوف نسرص 
 .على تويير هذه الخدمة مستقبالً 

أن نتكامل مة  نعلل أهمية تطوير وتسديث نمال التسجيل دورياً، وهذا دورنا يي
 . عمادة القبول والتسجيل يي عمل كل ما يهل مستقبل العمادتين

، ويتضح من التعليقات السابقة، أن مستوى الطموح لدى قيادات عمادات التعلل عن بعد عالٍ 

ويعبر عن مدى إسساسهل بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهل، ويي تذليل العقبات التي تعترض 

ي تأمين مستوى عاٍل من الكفاءة للنمال التقني ، كي يكون قادراً على إدارة عمليات الطالب، أو ي

 .القبول والتسجيل، ومن ثل تسقيق أعلى معدالت الجودة يي العمل التقني يي هذا النمال

 ,Burgess؛ 2003،جداع)الدراسات السابقة نتيجة السالية مة ما أكدت عليه نتائج الوتتفق 

ضرورة تسديث األنممة التقنية يي برامج التعلل عن بعد، يي مجاالت والتي أكدت على  (1997

 .  تدريس المواد، وتسجيل الطالب وقبولهل، وتواصلهل مة مسؤولي القبول

ل
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لقبقوااقالقالبرلاان  نظ اللطا ال:لث ن  ال

مستقبلية لتطوير  تصوراتالنوعي الستجابات أيراد عينة الدراسة، عن  التسليل نتائج كشفت  

يبين  (26)والجدول . نمال المقررات االلكترونية يي برنامج التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية

 :ذلك

ل(لل26)  دال
للقبقوااقالقالبرلاان  ال ل  ل الأفاقدلع ن لقبداق  لبلطا النظ ال قبقئا   اقبن ب قبلراقاقا

ل

 التكرارات اإللكترونيةنظام المقررات لتطوير الوضع المستقبلي  الرقم
النسبة 
 المئوية

 %.7.. . .بناء المقررات اإللكترونية التفاعلية 1
 %2272 2 .تعزيز نظام الفصول االفتراضية 6
 %1171 1 .تنويع طرق تقديم المقرر االلكتروني، وتدريسه 4
 %1171 1 .زيادة الروابط التعليمية الخاصة بالمقرر الدراسي 3
 %4474 4 .إلكترونية للشرحتوفير سبورة  1
 %1171 1 .زيادة عدد المحاضرات التزامنية 2
 %1171 1 .توفير أنشطة تعليمية رديفة للمقرر الدراسي اإللكتروني .
 %1171 1 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على بناء المقررات اإللكترونية 5

، إلااى نتااائج اسااتجابات أيااراد عينااة الدراسااة سااول (26)تشااير البيانااات النوعيااة يااي الجاادول 

وتشااير بيانااات الجاادول أن اسااتجابات أيااراد عينااة . المسااتقبلي لنمااال المقااررات اإللكترونيااة التطااوير

بنااء المقاررات اإللكترونياة ) للتصاور، %(77.7) بلااتالدراسة كانت تقة بين نسبة اساتجابة عالياة 

تادريب أعضااء هيئاة التادريس علاى )للتصور%( 11.1)بلات، وبين نسبة استجابة ضعيفة (التفاعلية

 (. بناء المقررات اإللكترونية

يي مجاالت تطوير الستجابات أيراد عينة الدراسة، يتضح أن تصوراتهل الفاسصة نمرة الوب

المقررات اإللكترونية  بناء متوايقة بنسبة عالية على ضرورة تننمال المقررات اإللكترونية، كا

أكثر ما ينباي التركيز عليه مستقبالً عند تطوير نمال المقررات االلكتروني، من ، والتي هي التفاعلية

كما  .من إجمالي مقترسات أيراد عينة الدراسة%( 77.7)وقد سصل هذا المجال على نسبة موايقة 

يي الجدول السابق أن تعزيز نمال الفصول االيتراضية، يأتي يي المرتبة الثانية  ةالواردتبين النتائج 

: هما تصوران، يليها يي المرتبة الثالثة %(66.6) بلاتلدراسة وبنسبة مئوية اعينة أيراد ويق آراء 
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، اسيلتعليمية الخاصة بالمقرر الدرتنوية طرق تقديل المقرر اإللكتروني، وتدريسه، وزيادة الروابط ا

 %(. 55.5)بلاتعلى نسبة موايقة  هذان التصوران وقد سصل

، مجال تطوير نمال المقرراتعينة الدراسة ومقترساتهل يي  ويرى الباسث أن آراء أيراد

من مجموع آراء أيراد (%50)كانت متوايقة يي المجاالت التي سصلت على نسبة موايقة أكثر من 

على ضرورة تسقيق التفاعلية عند بناء المقررات اإللكترونية، عينة الدراسة، سيث يتفق أيراد العينة 

رات المتزامنة وغير المتزامنة، ضمما يقلل من جهود أعضاء هيئة التدريس، وبالتالي تقليل عدد المسا

، تسقيق مهارات (Interactive Curriculum)التفاعلي نهجسيث يستطية الطالب من خالل الم

وما يميز المقررات التفاعلية هو وجود عدد كبير من . التعلل مدى السياة التعلل الذاتي، وتسقيق أهداف

السركة، بسيث تمكن المتعلل من اإللمال بالمادة الدراسية، ، والصورة، والصوت: كـ الوسائط المتعددة

كما يرى الباسث أن هناك أتفاق بين أيراد العينة على ضرورة تعزيز الفصول . وتسقيق أهدايها

، وهذا يعد أمراً ذا أهمية كبيرة يي المقررات االلكترونية، سيث تعتبر هذه الفصول هي االيتراضية

المكان السقيقي للتعلل عن بعد، والذي يساعد الطالب على تخطي سواجز الزمان والمكان، والسصول 

غير بشكل أو مسجلة ، (Synchronous) بشكل متزامنعلى المادة الدراسية على الهواء مباشرة 

كما تمهر النتائج السابقة أن أيراد عينة . يي أي وقت وعلى مدار اليول (Asynchronous)متزامن 

الدراسة يتفقون على أهمية زيادة الروابط والوصالت التعليمية الخاصة بكل مادة دراسية، وذلك 

ة بها، كروابط يساعد يي إثراء المادة الدراسية، وربطها بالعديد من المصادر ذات العالقة المباشر

المجالت العلمية، أو مواقة المواد الدراسية المتخصصة، او بالمكتبات العالمية والوطنية، أو من 

يعدها عضو هيئة التدريس من أجل توسية دائرة المعلومة لدى  ةإثرائيخالل ربطها بتقارير 

 .المتعلمين

يقد لية التعليمية عن بعد، نمال المقررات اإللكترونية هو أسد دعائل العموانطالقاً من أن 

أكدت تصورات أيراد عينة الدراسة على أهمية تطوير نمال المقررات اإللكترونية، وييما يأتي 

 :تعليقات أليراد عينة الدراسة

المقررات اإللكترونية التفاعلية المزودة بوسائط متنوعة تساعد يي اكتساب 
 .الطالب للمادة الدراسية بسرعة

ل، سيث أن نمامنا السالي هو دالمقرر اإللكترونية المو نمال ال نعتمد على
 .البالك بورد، ولكنه قادر على تقديل المقررات اإللكترونية بشكل جيد
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نمال المقررات االلكتروني السالي ممتاز، وال ساجة لتطويره سالياً، ولكن لو 
أردنا تطويره يأول ما سنعمل عليه هو تكثيف المساضرات يي الفصول 

 .االيتراضية وتطويرها

من المقررات االلكترونية، وذلك من خالل أعضاء هيئة % 100سوف نسقق 
 .التدريس

تعتمد المقررات اإللكترونية على مدى قدرة األستاذ يي تقديل مستواه بشكل 
لذا يلدينا خطة سنوية لتدريب أعضاء هيئة التدريس على آليات العمل عن . ياعل

 .علةبعد، وطرق التدريس الفا

المقررات تسسين وضة وتوضح تعليقات أيراد عينة الدراسة السابقة، أن اتجاه العمل يي 

ق ائيتجه نسو التدريب ألعضاء هيئة التدريس على طر يي التعلل عن بعد، الدراسية اإللكترونية

التدريس ووسائله من جهة، وتعزيز النمال اإللكتروني من خالل الفصول االيتراضية، وتكثيف 

 .سائط وجعلها متوايقة مة قدرات النمال والمستوى اإللكتروني من جهة أخرىالو

تويير سبورة إلكترونية ، تمهر استجابات أيراد عينة الدراسة أن (26)وبالعودة إلى الجدول

 ،  األمر الذي يدل على %(33.3)سصلت على نسب موايقة للشرح يي نمال المقررات االلكترونية، 

  الواردة يي الجدول  كما تبين النتائج. دريس أثناء شرسه للمادة الدراسيةيئة التزيادة ياعلية عضو ه

تصورات سصلت على نسبة تقدير ضعيفة، وهذه ال، ووجود آراء يردية لبعض أيراد عينة  الدراسة

زيادة عدد المساضرات التزامنية، وتويير أنشطة تعليمية رديفة للمقرر الدراسي : تتعلق بـ

هذه سصلت و ،وتدريب أعضاء هيئة التدريس على بناء المقررات اإللكترونيةاإللكتروني، 

ويرى الباسث أن هذه اآلراء يمكن أن تسهل يي تسسين %(. 11.1)ى نسبة تقديرالتصورات عل

ياعلية نمال المقررات اإللكترونية، وتطوير البيئة التقنية للنمال، وتسسين ياعلية عضو هيئة التدريس 

ولكن نمراً لعدل سصولها على نسب موايقة كبيرة، لذا يإنها تبقى آراء . لمهامه التعليميةيي تأديته 

 .يردية قابلة للنقاش وبيان مدى الساجة إليها مستقبالً 

وتتفق نتائج الدراسة السالية يي مسور تطوير نمال المقررات اإللكترونية، مة ما أشارت إليه 

العريني ؛ ـه1428،المزروع ـ؛ ه1423،الدباسي ـ؛ه1418،أبا الخيل) عدد من الدراسات السابقة

-Al؛ Burgess, 1997؛ 2010،عاطف؛ 1114،الجمالن ؛ـه1431،الصعيدي؛ ـه1430،

Rashoud and Al-Abdul-Kareem ,2001 ؛ Sabrina ,et al . 2008 ؛Song ,et al 

يي بيان أهمية تطوير نمال المقررات اإللكترونية، وتهيئته الستيعاب التايرات المتسارعة  (2008.

أهمية نمال المقررات وبينت هذه الدراسات . يي تقنيات التعليل اإللكتروني والتعلل عن بعد
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ضل اإللكترونية، وستمية تطويره وتطوير أدواته وأنممته، وأهمية تدريب القائمين عليه، واختيار أي

 .األنممة التقنية التي تساعد على تسقيق األهداف الخاصة بجودة المقررات اإللكترونية

لقالخلل اقالقالبرلاان  نظ اللطا ال:لث بث ال

مستقبلية لتطوير  تصوراتالنوعي الستجابات أيراد عينة الدراسة، عن  التسليل نتائج كشفت  

 (27)والجدول التالي. نمال االختبارات االلكترونية يي برنامج التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية

 .ائج استجابات أيراد عينة الدراسةيبين نت

ل(ل27)ل  دال

لقالخلل اقالقالبرلاان  ال ل  ل الأفاقدلع ن لقبداق  لبلطا النظ ال قبقئا   اقبن ب قبلراقاقا

 النسبة المئوية التكرارات الوضع المستقبلي لنظام االختبارات اإللكترونية الرقم
 %.7.. . .اعتماد الئحة االختبارات االلكترونية في نظام التعلم عن بعد 1
 %.7.. . .إنشاء بنوك أسئلة متكاملة للمواد الدراسية اإللكترونية 6
 %1171 1 .تفعيل نتائج االختبارت الفورية 4
 %3373 3 .تقارير متنوعة للطالب وعضو هيئة التدريس والعمادة توفير 3
 %6676 6 .تنويع االختبارات بين موضوعية ومقالية 1
 %1171 1 استقبال شكاوى الطلب عن النتائج بشكل سري  2
 %1171 1 .للتحقق من هوية المختبر Web-Cameraإدخال نظام  .

 التطاوير ، إلاى اساتجابات أياراد عيناة الدراساة ساول (27)تشير البيانات النوعية يي الجدول 

وتشااير بيانااات الجاادول أن اسااتجابات أيااراد عينااة الدراسااة . المسااتقبلي لنمااال االختبااارات اإللكترونيااة

اعتماد الئسة االختبارات االلكترونية ) للتصور، %(77.7) بلات "عالية"بين نسبة استجابة  توزعت

-Webإدخال نمال )للتصور%( 11.1)بلات "ضعيفة"نسبة استجابة ، وبين (يي نمال التعلل عن بعد

Camera للتسقق من هوية المختبر .) 

بين أيراد عينة الدراسة على أهمية  اً أن هناك اتفاقيتضح ، (27)وبالنمر يي نتائج الجدول 

على نسبة هذا التصور  سصل سيث ،اعتماد الئسة االختبارات اإللكترونية يي نمال التعلل عن بعد

كما تبين النتائج الماهرة يي الجدول أن أيراد عينة الدراسة يرون أن النمال %(. 77.7)موايقة 

يتطلب منهل إنشاء بنوك أسئلة متكاملة للمواد الدراسية لنمال االختبارات اإللكترونية المستقبلي 

قتهل على أهمية كما جاءت مواي%(. 77.7) وسجل هذا التصور نسبة موايقة بلات، اإللكترونية

 %(.55.5) موايقة  بنسبة ،تفعيل نتائج االختبارات الفورية
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تبين أن بعض الجامعات السعودية لل تفعل ستى الوقت  هذه النتائج،ويرى الباسث أن 

%( 77.7)الساضر نمال االختبارات االلكترونية بشكله الصسيح، بدليل وجود نسبة موايقة عالية 

االختبارات االلكترونية يي نمال التعلل عن بعد، ويرون إنشاء بنوك أسئلة يرون أهمية اعتماد الئسة 

 . للمواد الدراسية، ويقترسون تفعيل نتائج االختبارات الفورية

االختبارات الموجودة سالياً يي كثير من برامج التعلل عن بعد،   وعليه، يإن هذا يدل على أن

عات يي المناطق والمسايمات، أو أنها يقط اختبارات الزالت اختبارات نهائية، تتل يي مراكز الجام

أن التطوير الذي سدث ولعل هذه النتيجة يمكن أن تعزى إلى . قصيرة خاصة بأداء بعض الواجبات

يي منمومة االنتساب السابق لل يتجاوز تطوير التعلل من خالل بعض الوسائط االلكترونية، والموقة 

 .الخاص بالعمادة

، يتبين أن هناك (27) جابات أيراد عينة الدراسة الواردة يي الجدولوبنمرة سريعة الست

تويير تقارير : تسهل يي تطوير وتسسين نمال االختبارات اإللكترونية ومنهاتصورات جيدة يمكن أن 

، %(44.4)موايقةسيث سصل هذا التصور على نسبة  متنوعة للطالب وعضو هيئة التدريس،

، وجاء يي %(22.2)بلاتنسبة موايقة وسصل على  موضوعية ومقالية،وتنوية االختبارات بين 

استقبال شكاوى الطالب عن نتائج االختبارات بشكل سري، وإدخال  :المرتبة األخيرة تصوران، هما

 %(.11.1)للتسقق من هوية المختبر، وكانت النتيجتان بنسبة موايقة (Web-camera) نمال

تصورات النسبة اتفاق أيراد عينة الدراسة على هذه  ةقلويرى الباسث أنه على الرغل من 

أنها ذات أهمية كبيرة يي تطوير نمال االختبارات اإللكترونية يي التعلل عن بعد؛ يتويير  بيد، السابقة

تقارير متنوعة عن االختبارات للطالب وعضو هيئة التدريس، لها قيمتها يي إطالع الطالب على 

ستاذه عن مستوى التقدل الساصل يي مستوى طالبه، وإشعار اإلدارة أ وإشعار، األكاديميمستواه 

كما أن تنوية االختبارات بين موضوعية ومقالية يساعد يي تسقيق  .بمستوى اإلنجاز العال للطالب

أهداف االختبارات يي قياس مستوى الطالب، والتعرف على مدى إلمال الطالب بمستوى المادة، 

كما يرى الباسث أن يتح مجال لسماع شكاوى . ات التي أتقنها الطالبويساعد يي الكشف عن المهار

، من شأنهما تسسين ياعلية (Web-camera) الطالب عن االختبارات بشكل سري، وإدخال نمال

سماع شكاوى الطالب من شأنه إعطاء صورة جيدة  السيما وأن ،االختبارات اإللكترونية يي البرنامج

كما أن إدخال  .قائمين عليه من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والفنيينعن مستوى أداء النمال، وال

للتسقق من هوية المختبر سواء أكان من الطالب أو الطالبات، يسهل يي  (Web-camera)نمال

وأن هناك إدارة نسائية مسؤولة عن نمال التعلل  خاصةتسقيق األمان الالزل لالختبارات اإللكترونية، 
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الطالب، وهو ما يسقق األمان  أقسالالطالبات، وإدارة رجالية مسؤولة عن  أقسالعن بعد يي 

 .األخالقي يي مجتمعنا السعودي

ويرى الباسث أن ما أورده أيراد عينة الدراسة من مقترسات تطويرية تعتبر أيكار نوعية، 

ختبارات اإللكترونية ولل تشر لها الدراسات السابقة بشكل مباشر، كما أنها تركز على تسسين نمال اال

بشكل عملي وواقعي، كما ينباي التركيز على تطوير آليات تقييل أداء الطالب، وتنويعها، كي تتالءل 

المركز الوطني للتعلل اإللكتروني والتعليل عن  مة مفهول التقويل الشامل، وهذا ما أكده

-E)لتقويل، مثل ملف االنجاز ، بضرورة استخدال األساليب العلمية السديثة يي عملية ا(ـه1432)بعد

Portfolio) والتقويل الذاتي المستمر، والتقويل السقيقي، وتقويل األداء بما يضمن تسقيق األهداف ،

 .المنهجية

هـ؛ 1418أبا الخيل، ) دراسات وعليه، يإن نتائج الدراسة السالية تتوايق مة

، يي بيان أهمية بعض النمل (2004،وآخرونمهران ؛ ـه1431،لصعيدي؛ اـه1430،العريني

كما تتفق مة نتائج (.Webcat)اإللكترونية يي تسسين ياعلية نمل االختبارات اإللكترونية، كنمال 

، والتي دعت إلى تطوير وتسسين عمليات ( Baird& Monson, 1992 ) بيرد ومنسون دراسة

 .تقديل المقررات لتتناسب مة نمط الدراسة عن بعد
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لإدقاةلقبللمالاقاللص للنظ اللطا ال:لاقلل ال

مستقبلية  وجود تصوراتالنوعي الستجابات أيراد عينة الدراسة، عن  التسليل نتائج كشفت  

والجدول . لتطوير نمال إدارة التعلل واالتصال، يي برنامج التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية

 :يبين نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة (28)

ل(ل28)ل  دال

للنظ الإدقاةلقبللمالاقاللص لال ل  ل الأفاقدلع ن لقبداق  لبلطا ال قبقئا   اقبن ب قبلراقاقا

 النسبة المئوية التكرارات الوضع المستقبلي لنظام إدارة التعلم واالتصال  الرقم
 %2272 2 .  توفير برامج اتصال ذات سرعات عالية 1
 %2272 2 . نشر العناوين اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس على النظام 6
 %1171 1 .تحسين برامج إدارة سجلت الطلب وتقارير المتابعة 4
 %1171 1 .المتنقلتفعيل تطبيقات التعلم  3
 %3373 3 .تفعيل برامج المحادثة الفورية ومنتديات للنقاش خاصة بكل مادة 1
 %4474 4 .اللوح األبيض التفاعليتفعيل تقنية  2
 %4474 4 . إدخال تقنية المنتديات االلكتروني .
 %4474 4 .إنشاء مجموعات عمل تعاوني بين الطلب 5
 %6676 6 .تفعيل برامج التواصل االجتماعي 7
 %1171 1 .تنويع وسائل االتصال باإلدارة 7

اسااتجابات أيااراد عينااة الدراسااة سااول  ، إلااى نتااائج(28)تشااير البيانااات النوعيااة يااي الجاادول 

أن استجابات أيراد عينة  أعاله، وتشير بيانات الجدول. الوضة المستقبلي لنمال إدارة التعلل واالتصال

، %(66.6)بين نسبة استجابة قدرها سول تطوير نمال إدارة التعلل واالتصال كانت موزعة الدراسة 

تنوياة ) للتصاور%( 11.1)، وبين نسبة اساتجابة (تويير برامج اتصال ذات سرعات عالية) للتصور

 (. وسائل االتصال باإلدارة

 وبالتمعن يي استجابات أيراد عينة الدراسة، يتضح للقارئ وجود اتفاق يي بعض التصورات

 تي يي مقدمة هذهالتي من شأنها تسسين مستقبل النمال اإللكتروني إلدارة التعلل واالتصال، وتأ

تويير برامج اتصال ذات سرعات عالية، ونشر العناوين اإللكترونية ألعضاء هيئة : صوراتالت

كما بينت %(. 66.6) بلات على نسبة موايقةهذان التصوران  التدريس على النمال، وقد سصل

تسسين  ن خاللمال إدارة التعلل عن بعد معينة الدراسة يرون أنه يمكن تطوير نأيراد النتائج أن 

، وسصل هذان الرأيان متنقلبرامج إدارة سجالت الطالب وتقارير المتابعة، وتفعيل تطبيقات التعلل ال
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تفعيل ، يليها يي األهمية والترتيب. من إجمالي آراء أيراد عينة الدراسة%( 55.5)على نسبة موايقة 

نسبة موايقة  ية، والتي سصلت علىبرامج المسادثة الفورية ومنتديات النقاش الخاصة بكل مادة دراس

(44.4)%. 

لسصولها على نسبة مئوية  متوايقة وبدرجة كبيرة، نمراً  تصوراتويرى الباسث أن هذه ال

ذات أهمية، السيما وأنها تطرقت لبعض المقترسات التي من شأنها تسسين  د، وبالتالي يإنها تعمقبولة

أشارت النتائج أن هناك ساجة و. امعات السعوديةوتطوير ياعلية نمال إدارة التعلل عن بعد يي الج

ماسة إلى تسسين برامج االتصال، وتويير عنصر السرعة يي تسميل البرامج، وتنزيل الملفات 

الخاصة بالنمال، كما أنها تستاج إلى زيادة سرعة االتصال كي تتناسب مة مجاالت إدارة العمل يي 

طالب، والكثاية االتصالية التي تصاسب ذلك، أو ما نمال التعلل عن بعد، سواء يي تسجيل دخول ال

يتعلق بسرعة االستجابة وإعطاء األوامر، وإرسال البريد اإللكتروني، والرد على االتصاالت 

كما يرى الباسث . االلكترونية، وتفادي مشكلة دخول عدد كبير من الطالب يي وقت واسد على النمال

يئة التدريس على النمال يساعد يي تسسين تواصل الطالب أن نشر العناوين االلكترونية ألعضاء ه

-Follow)مة معلمي المواد، وتسهيل عملية التعلل، وجعلها أكثر ياعلية، كما أن توير تقارير المتابعة

up reports)وسجالت ،Records) )  خاصة بانتمال الطالب يي الدخول للمنتديات والمساضرات

 . المتزامنة، يسهل يي إدارة عملية التعلل عن بعد، وزيادة قدرات النمال التعليمي

يي مجال  (%55.5)ويرى الباسث أن ما أورده أيراد عينة الدراسة واتفقوا عليه بنسبة 

، يعد خطوة بارزة يي تطوير نمال إدارة التعلل عن بعد، وذلك من خالل تفعيل تطبيقات التعلل النقال

والمتمثلة يي  ،( (Mobil Learning Devicesالنقالاالستخدال الفاعل لكثير من تطبيقات التعلل 

، والذي يساعد الطالب يي الدخول إلى  (Wireless Application Protocol )(WAP)برنامج 

باستخدال األجهزة الالسلكية الصايرة المسمولة، وبرامج أخرى متنوعة تساعد يي  اإلنترنت السلكياً 

 SMS–MMS).):تسسين نمال إدارة التعلل عن بعد، وتسهيل التواصل بين اإلدارة والطالب، ومنها

وتعني تقنية  ،((GPRSوالتي اختصارها  (General Packet Radio Service) كما تعد برامج

امتداد للتطبيقات التقنية التي تسهل اتصال الطالب باالنترنت، والقادل  ،عامة للراديوالتراسل بالحزم ال

يبشر بميالد أدوات وتطبيقات للنشر والتأليف للمقررات اإللكترونية على أجهزة النقال، وأجهزة 

للتعلل المركز الوطني  وتتفق النتيجة السالية مة دعوة. الهواتف الذكية، واألجهزة األخرى المسمولة

، بشأن التعاون والتنسيق بين الجهات التعليمية، وشركات (ـه1432)اإللكتروني والتعلل عن بعد

االتصاالت النقالة، يي تكوين أنممة خاصة تسمح بنشر المواد التعليمية، واالختبارات عبر النقال 



 
-196- 

النشر عبر الهواتف وإدارتها من قبل األساتذة، وذلك بالتنسيق مة الشركات الكبرى المنتجة لبرامج 

 .النقالة

وآراء سصلت على نسبة تقدير  تصوراتوجود  يتبين، (28)للجدول مرة أخرىلعودة وبا

يتضح أن هناك بعض و. عينة الدراسةأنها لل تسم بإجماع كبير من قبل أيراد  بمعنىمتوسطة وقليلة، 

يل تقنية تفع: رونية ومنهاات التي يمكن أن تسهل يي تطوير وتسسين نمال االختبارات اإللكتصورتال

ء مجموعات عمل تعاوني بين إنشا، و، وإدخال تقنية المنتديات االلكترونيةاللوح األبيض التفاعلي

كما بينت . من إجمالي آراء أيراد عينة الدراسة%( 33.3)، وقد سصلت على نسبة موايقةالطالب

يل برامج شبكة التواصل ل تفعمقترح يي تسسين نمال إدارة التعلل عن بعد من خال وجودالنتائج 

، ويرى الباسث أن مفهول الشبكة %(22.2) بلات ، وقد سصل على نسبة موايقةاالجتماعي

قد أوجد العديد من البرامج التقنية عالية الجودة والكفاءة، ومن ، (Social Network)االجتماعية 

أن هذه الباسث كما يرى . (Facebook – tweeter - You tube- Blogs- Net log): أمثلتها 

التقنيات قد تكون هي المستقبل السقيقي لكثير من األنممة التعليمية واالجتماعية، والسيما نمال التعلل 

 عن بعد، وسيث إن تلك البرامج تختلف أنواعها، وأشكالها، وتقنياتها، ومكوناتها، يمنها ما يعد بوابة

ومنها ما هو عبارة عن مدونات تستخدل ( (Facebook- Tweeter- Net log: تواصل اجتماعي كـ

، ومنها ما هو خاص (Blogs , WordPress, Google"s,Blogger) كصفسات شخصية كبرنامج

، ولكنها جميعاً قد تسدد نوعية االتصال الواعي بين  (You tube) بالتسجيالت والفيديوهات كبرنامج

وقد . منمومة مكونات نمال التعلل عن بعد، متى ما أسسن استخدامها وتفعيلها يي خدمة المستفيدين

، يدعا الجامعات إلى استخدال، (ـه1432) المركز الوطني للتعلل اإللكتروني والتعليل عن بعد تنبه لهذا

المدونات، والويكي،  :مثل ،والخبرات التربوية، من خالل خدمات الويبونشر، ومشاركة المصادر 

 .ومواقة مشاركة الوسائط، وخدمات المفضالت االجتماعية

ذات أهمية ولكنها قليلة، نمراً د بمثابة اقتراسات ، تعالتصوراتويرى الباسث أن هذه 

أي أن كل ما أشار إليه أيراد  ؛معاتة التعلل عن بعد يي تلك الجاالرتباطها بالواقة الفعلي لنمال إدار

، ال يعدو ممهراً من مماهر التطوير المستقبلي الذي ينباي االهتمال به، نمراً ألن سابقاً عينة الدراسة 

تلك المقترسات هي موجودة يعالً يي نمال إدارة التعلل عن بعد يي بعض الجامعات ذات الخبرة يي 

كما أن كثيراً من أنممة التعلل عن بعد التجارية أو  .المطورتعلل عن بعد، أو االنتساب تطبيق ال

تقنية اللوح : مفتوسة المصدر، تعتبر تلك المتطلبات من البرامج األساسية يي النمال، ومن أهمها

http://ar.netlog.com/
http://ar.netlog.com/


 
-197- 

الرغل من ذلك يإن هذه المقترسات واآلراء تبقى لها وب. األبيض التفاعلي، والمنتديات اإللكترونية

 .يمتها يي منمومة بيانات الدراسة العلميةأهميتها العلمية، وق

تنوية وسائل االتصال كما أشارت نتائج استجابات أيراد عينة الدراسة يي المقابلة سصول 

ويرى الباسث أن هذه . ةواسدوجهة نمر ، وبواقة %(11.1)بلات  ، على نسبة موايقةباإلدارة

 .لالتعلل واالتصا اتالنتيجة متويرة يي كثير من أنممة إدار

وبالرغل مما تقدل، يإن استجابات أيراد عينة الدراسة تؤكد ستمية تطوير نمال إدارة التعلل 

 :واالتصال يي التعلل عن بعد، ولعل االقتباسات اآلتية تؤكد ما ادلى به أيراد عينة الدراسة

نريد االستفادة من خدمات الهواتف المسمولة التي يستخدمها الطالب يي 
ي بأغراض التعلل عن بعد، وعلى األقل خدمة الرسائل القصيرة اتصاالتهل، بما يف

 .يقط

زيادة سرعة االتصال، واستخدال البرامج التي تفي بهذا الارض، من شأنه 
مساعدتنا ومساعدة الطالب يي التالب على الصعوبات التقنية المتعلقة بالتسميل 

 إل ...وتنزيل البرامج واالتصال بمزود الخدمة 

، ويعلل المتخصصون والمستفيدون أهميتها يي برامج التعلل المنتديات المنتديات ثل
 .عن بعد

ال نريد تطوير األنممة من أجل التطوير وكفى، ولكنا نسرص على أن يكون 
التطوير هديه الوصول المباشر للطالب، وتسهيل مهمته التعليمية، وال أجد ما أدلي 

والقائمين على النمال، ومن ثل به سوى أن ذلك يستاج إلى الرجوع للمتخصصين 
 .عمل دراسة بذلك االستياج

أيراد عينة الدراسة، سوف تسهل يي ، يتضح أن االستجابات التي أدلى بها سبقتأسيساً على ما و

 : تسسين ياعلية نمال إدارة التعلل عن بعد ووسائل االتصال، ومن أهمها

 .تويير برامج اتصال ذات سرعات عالية -

 .لكترونية ألعضاء هيئة التدريس على النمال نشر العناوين اال -

 .تسسين برامج إدارة سجالت الطالب وتقارير المتابعة واإلنجاز -

 .( (Mobile Learningمتنقلالتفعيل تطبيقات التعلل  -

 .تفعيل برامج المسادثة الفورية ومنتديات للنقاش خاصة بكل مادة -

 .((Social Networkتفعيل برامج التواصل االجتماعي  -
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دية عجلة تطوير نمال إدارة التعلل عن بعد، التصالها ويرى الباسث أن ما تقدل يؤكد على 

المباشر بنوعية الخدمات اإلدارية المقدمة للنمال من جهة، وقدرتها على تسقيق اإلدارة الجيدة للنمال، 

ق نتائج وتتف. وتسسين وسائل االتصال بين الطالب وكفاءة منسوبي التعلل عن بعد من جهة أخرى

التي بينت وجود ياعلية لشبكات  ،(Anderson, 2011) اندرسون الدراسة السالية مة دراسة

التواصل االجتماعي يي برامج التعلل عن بعد، السيما لدى الذكور وصاار السن، يي مؤشرات 

تتفق مة  كما. وجيا، والخبرة االجتماعيةلاأليضلية التعاونية، والعمل الجماعي، والمواقف تجاه التكنو

، يي االستفادة من نمل إدارة التعلل عن بعد المتنوعة، والمتويرة يي (2001)نتيجة دراسة الجرف

مهران ؛ 2001،طنطاوي؛ ـه1430،العريني)ائج الدراسات السابقة وتتفق مة نت. الجامعات

ني ، والتي بينت أن االنترنت تستخدل للتواصل من خالل تفعيل البريد اإللكترو(2004،وآخرون

 الرشود والعبدالكريل           مة نتيجة دراسةنتيجة الدراسة السالية  كما تتفق. ومؤتمرات الفيديو

Al-Rashoud &Al-Abdul-Kareem, 2001) ) ، والتي بينت أهمية ترقية البرامج، وتسسين

من سلول لتذليل  (Arome, 2001 )  آرول ومة ما قدمته دراسة. السرعات االتصالية المستخدمة

كما تتفق النتيجة مة . معوقات التعلل واالتصال كالشبكة الطالبية التعاونية، وبرامج التعلل بالتجربة

يي ياعلية استخدال تقنيات التعلل النقال  (Marguerite, et al, 2010)  وآخرون مارجريت دراسة

يي التعلل عن بعد، ودوره يي تسسين نوعية التفاعل يي الدراسات العليا، من خالل التفاعل يي 

المنتديات النقاش، وغرف الدردشة، والويكي، والبلوق، وذلك باستخدال أجهزة المساعدات الرقمية 

 .الشخصية، والهواتف الذكية
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 نتائج الدراسة وتوصياتها ومقرتحاتها

 .خالصة نتائج الدراسة -

 .توصيات الدراسة -

 .مقرتحات الدراسة -
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 مقدمة

، وتسليلها وتفسايرها، ومناقشاتها، الفصل السابق بعرض نتائج الدراسةبعد أن قال الباسث يي 

التاي تال التوصال إليهاا ياي هاذه الدراساة، ثال هذا الفصل ليعرض ييه الباسث خالصًة للنتاائج يقد جاء 

عرض بعض التوصيات التي يمكن تقديمها يي ضوء هذه النتائج ، مة إيراد مقترسات إلجراء  يعقبها

 .بعض الدراسات والبسوث الالسقة 

 خالصة نتائج الدراسة  

نتائج الدراسة، وتفسيرها ومناقشتها، يقد تل استخالص النتاائج ياي ضاوء التسليال  بعد عرض

  -:السابق، ويمكن عرض نتائج الدراسة كما يلي

  فاعلية نظام القبول والتسجيل: أواًل

 عاة الملاك عبادالعزيزعان بعاد ياي جام التعللدرجة ياعلية نمال القبول والتسجيل يي تل قياس 

  : ، وهيعبارات( 7)على  "عالية"ولوسم وجود استجابة بدرجة عبارة، ( 14)من خالل 

 .يتل التسجيل يي برنامج التعلل عن بعد الكترونياً  .1

 .يوضح مواعيد القبول والتسجيل .2

 .يوير تقنيات متعددة لتسهيل عملية االلتساق .3

 .يوضح شروط القبول وآلياته .4

 .يتل تسجيل المواد الدراسية إلكترونياً  .5

 .تأجيل الدراسةيساعد الطالب على  .6

 .يوير عمليات السذف واإلضاية للمواد إلكترونياً  .7

 : ، وهي"متوسطة"استجابة بدرجة عبارات على ( 7)إلى سصول  النتائج كما توصلت

 . يسمح بالتسويل من تخصص آلخر .1

 .يتيح تقديل إرشاد طالبي قبل االلتساق بأي تخصص .2

 .يمكن من  تقب ل شكاوى الطالب واقتراساتهل .3

 .سؤولو القبول من الرد على استفسارات الطالب وتساؤالتهليمك ن م .4

 .يتل عقد لقاءات تعريفية الكترونية للطالب المستجدين بداية كل يصل .5
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 .يوير  هاتفاً مجانياً للتواصل وتقديل الدعل .6

 .يتل تسديد الرسول الدراسية واستردادها إلكترونياً  .7

أن أيراد عينة الدراسة شير إلى يوهو  ،(3.31)انت قيمة المتوسط السسابي العال تساوي وك 

 ."متوسطة"يرون أن ياعلية نمال القبول والتسجيل جاء بدرجة 

 فاعلية نظام املقررات اإللكرتونية: ثانيًا

عااة الملااك يااي جامعاان بعااد  الااتعللدرجااة ياعليااة نمااال المقااررات اإللكترونيااة يااي تاال قياااس 

 :وهي  عبارات،( 7)على  "عالية"عبارة، ولوسم وجود استجابة بدرجة (14)، من خالل عبدالعزيز

 .يوير خطة دراسة المقرر أثناء الفصل الدراسي .1

 .يساعد على تفعيل مهارات التعلل الذاتي .2

النص والصوت )يوير مقررات الكترونية تفاعلية تمكن الطالب من التفاعل مة المستوى  .3

 (.والصورة 

ا هو مطلوب من الطالب تسقيقهيوير   .4  .تعليمات تفصيلية عم 

 .يستوي على توصيف شامل للمقرر قبل البدء يي دراسته .5

 .يسقق الموضوعية يي اختيار مستوى المقرر االلكتروني .6

 . يساعد على تفعيل مهارات التعلل التعاوني والتشاركي .7

 : ، وهي"متوسطة"عبارات على استجابة بدرجة ( 7)توصلت النتائج إلى سصول ذلك ك

 .يوير مراجة علمية ومصادر للتسقق من مستوى المقررات االلكترونية .1

تنااوع  -تعاادد األمثلااة )يراعااي تصااميل المستااوى االلكترونااي الفااروق الفرديااة ماان خااالل  .2

 (.األسئلة

 (.WORD - PDF- HTML)يوير مقررات الكترونية غير تفاعلية يي شكل  .3

 .مهارات الطالب وخبراتهليوير نشاطات تعليمية لتعزيز نمو  .4

 .يدعل المستوى التعليمي بروابط لمواقة تعليمية تعطي إثراءات تعليمية .5

 .سلقات تعاونية -ورش عمل-مساضرات )يستخدل استراتيجيات تعليل متنوعة  .6

 .يوير ملخصات عند نهاية كل وسدة تعليمية .7
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ن أياراد عيناة الدراساة أشاير إلاى يوهاو  ،(3.33)انت قيمة المتوسط السسابي العال تسااوي وك

  ."متوسطة"يرون أن ياعلية نمال المقررات اإللكترونية يأتي بدرجة 

 فاعلية نظام االختبارات اإللكرتونية: ثالثًا

عااة الملااك يااي جامتاال قياااس درجااة ياعليااة نمااال االختبااارات اإللكترونيااة يااي الااتعلل عاان بعااد 

واسادة ( عباارة)علاى  "عالية جاداً "عبارة، ولوسم وجود استجابة بدرجة ( 16)من خالل  ،عبدالعزيز

 (.يوير الخصوصية الالزمة لنتائج كل طالب)وهي  يقط

 : وهي ،"عالية"درجة عبارات على ( 7)كما تبينت النتائج سصول 

 . يتل تصسيح االختبارات يورياً والكترونياً  .1

 .ومشاركاتهل وواجباتهل واختباراتهليسفم آلياً أعمال الطالب  .2

 .يمكن الطالب من معرية مستواه التسصيلي ونتائجه يي االختبارات .3

 .ياطي جمية مفردات المقرر .4

 .يساعد يي تشخيص مستوى الطالب بدقة .5

 .يتيح تاذية راجعة بعد نهاية كل اختبار .6

 .يوير معلومات عن األساليب المستخدمة يي االختبار االلكتروني .7

 : ، وهيعبارات( 8)على  "متوسطة"بدرجة  اتاستجاببينت النتائج وجود كذلك  

 .يوير نمال االختبارات  االلكترونية وسائل تقويل متنوعة .1

 (.PRE – REQUISITES)يوير يرصاً للتقويل القبلي لمهارات المتطلبات السابقة  .2

 (.بنوك األسئلة)يوير قاعدة بيانات لألسئلة  .3

 .هوية المختبريوير آليات للتسقق من  .4

 .يراعي االختبار الفروق الفردية .5

 .يسدد الوقت المناسب لإلجابة على كل سؤال يي االختبار .6

 .يعطي للطالب  وقتاً لمراجعة االختبار وتنقيسه قبل تسليمه للتقويل .7

 .يستخدل تقنيات صوتية ومرئية مة األسئلة .8

أن أياراد عيناة الدراساة يارون شير إلاى يوهو  ،(3.52)انت قيمة المتوسط السسابي العال تساوي وك 

  ."عالية"ت اإللكترونية يأتي بدرجة أن ياعلية نمال االختبارا
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 لية نظام إدارة التعلم واالتصال اعف: رابعًا

عااة الملااك يااي جامعاان بعااد  الااتعلليااي  واالتصااالدرجااة ياعليااة نمااال إدارة الااتعلل تاال قياااس 

واسدة يقط ( عبارة)على  وجود استجابة بدرجة عالية جداً عبارة، ولوسم ( 25)من خالل  عبدالعزيز،

 (.يقدل المساضرات عن بعد عن طريق الفصول االلكترونية)وهي 

 :، وهي "عالية"درجة عبارة على (18)كما بينت النتائج سصول 

 .يوير خاصية إتاسة المستوى للطالب على مدار الساعة .1

 .يتميز بالسهولة يي االستخدال .2

 .توزية الواجبات واألعمال واستالمهايسه ل عملية  .3

 .يدعل اللاة العربية واالنجليزية بشكل كامل .4

 .يقدل جدولة مناسبة للبث السي للمساضرات .5

 .يوير قائمة بريدية معتمدة على البريد االلكتروني .6

 .يوير خاصية النقاش االلكتروني بين الطالب والمعلل .7

 .يسجل دخول الطالب للمساضرات المتزامنة .8

 .منتدى الكتروني لتسهيل التواصل وطرح األيكار واالستياجاتيوير  .1

 .يسجل أنشطة الطالب ومشاركاتهل آلياً  .10

 .يقول بإدارة المقررات  والفصول بفاعلية .11

ل تقنيات متعددة لتواصل الطالب مة أستاذ المقرر .12  .يقد 

 .يوير قاعدة بيانات عن الطالب .13

 .ينمل عمليات إدارة تسجيل الطالب واتصاالتهل .14

 .يراعي استخدال التقنيات األكثر شيوعاً  .15

ل تقارير الكترونية متنوعة للطالب واإلدارة .16  .يقد 

 .يساعد عضو هيئة التدريس على إدارة العملية التعليمية بكفاءة .17

لتواصااال الطاااالب  INTERNET RELAY CHATياااوير خاصاااية المسادثاااة السياااة   .18

 .المتزامن مة بعضهل ومة معلمهل

 : ، وهي"متوسطة"درجة عبارات على ( 6)ل كما أوضست النتائج سصو

 .يوير االستشارات األكاديمية طوال الوقت .1
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 .، للسصول على الملفات المتاسة ونسخهاFTPيوير خدمة نقل الملفات  .2

 .يوير تقنية اللوسة البيضاء لمشاركة الطالب يي الدرس .3

االهتمامات يوير خدمات اللوسات اإلخبارية للمشاركة يي المعلومات للطالب ذوي  .4

 .المشتركة

 .يوير ساعات مكتبية الكترونية أو ايتراضية لتواصل الطالب مة عضو هيئة التدريس .5

ل مؤتمرات الفيديو  .6  .يي االجتماعات واللقاءات  VIDEO CONFERENCEيفع 

أن أياراد عيناة الدراساة شاير إلاى يوهاو ( 3.61)كانت قيمة المتوسط السسابي العاال تسااوي و

  ."عالية"نمال إدارة التعلل واالتصال يأتي بدرجة  يرون أن ياعلية

 معوقات نظام التعلم عن بعد: خامسًا

 المعوقات اإلدارية واألكاديمية: أوالً 

 عة الملك عبدالعزيز،يي جامعن بعد  التعللدرجة المعوقات اإلدارية واألكاديمية يي تل قياس   

 وبدرجااة ،عبااارات( 4)علااى  "عاليااة جااداً "عبااارة، ولااوسم وجااود اسااتجابة بدرجااة ( 21)ماان خااالل 

كانت قيمة المتوسط السسابي  وبالتالي. على عبارتين "ضعيفة"وبدرجة ،عبارة( 15)على  "متوسطة"

أن أيراد عيناة الدراساة يارون تاوير عادد مان المعوقاات بدرجاة شير إلى يوهو ( 3.08)العال تساوي 

   ."متوسطة"

 المعوقات الفنية : ثانياً 

مان خاالل  عاة الملاك عبادالعزيز،ياي جامعان بعاد  الاتعللياي  الفنياةدرجة المعوقاات تل قياس 

كانات قيماة المتوساط و. على جمياة العباارات "متوسطة"لوسم وجود استجابة بدرجة عبارة، و( 11)

أن أيراد عينة الدراسة، يرون أن المعوقات الفنية لنمال شير إلى يوهو ( 3.16)السسابي العال تساوي 

 ."متوسطة"التعلل عن بعد كانت جميعها بدرجة 

 اجتاهات الطالب حنو الدراسة وفق نظام التعلم عن بعدنتائج : سادسًا

عة الملك في جامتل قياس درجة اتجاهات الطالب نسو الدراسة ويق نمال التعلل عن بعد 

عبارات، ( 4)على  "موايق بشدة"بارة، ولوسم وجود استجابة بدرجة ع( 26)من خالل  ،عبدالعزيز

على  "ال أوايق"عبارات، وبدرجة ( 4)على  "مسايد"عبارة وبدرجة ( 17)على  "موايق"وبدرجة 

 ."موايق"يشير إلى اتجاه بدرجة و( 3.80)وكانت قيمة المتوسط السسابي العال تساوي . عبارة واسدة
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 نتائج حتليل الفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة :سادبعًا

 متاير الكلية  -1

، (0.05) اللة إسصائية، عند مستوى الداللةأوضست نتائج الدراسة، أنه توجد يروق ذات د  

عينة الدراسة بين المتوسطات السسابية لنتائج استجابات طالب وطالبات التعلل عن بعد، يي الجامعة 

تعزى لمتاير الكلية، وكانت الفروق لصالح طالب كلية اإلدارة واالقتصاد يي بعد نمال القبول 

نمال المقررات اإللكترونية، نمال )والتسجيل، ولصالح طالب كلية اآلداب يي جمية األبعاد األخرى

 (.االختبارات اإللكترونية، نمال إدارة التعلل، المعوقات، االتجاهات

 ير الجنسمتا -2

، (0.05)أوضست نتائج الدراسة، أنه توجد يروق ذات داللة إسصائية، عند مستوى الداللة 

بين المتوسطات السسابية لنتائج استجابات طالب وطالبات التعلل عن بعد، يي الجامعة عينة الدراسة 

وكانت الفروق المقررات اإللكترونية، وإدارة التعلل واالتصال، : تعزى لمتاير الجنس، يي بعدي

 .لصالح الطالبات يي كال البعدين

 يي الساسب اآللي واالنترنت المهارةمتاير  -3

، بين (0.05)نتائج الدراسة، أنه توجد يروق ذات داللة إسصائية، عند مستوى الداللة  بينت   

 المتوسطات السسابية لنتائج استجابات طالب وطالبات التعلل عن بعد، يي الجامعة عينة الدراسة

يي الساسب اآللي واالنترنت، وكانت الفروق لصالح الطالب والطالبات ذوي  المهارةتعزى لمتاير 

الكبيرة يي استخدال الساسب اآللي واالنترنت، ويي جمية أبعاد الدراسة، ما عدا بعد  المهارة

 .المتوسطة والضعيفة المهارةالمعوقات يقد كانت الفروق ييه لصالح الطالب والطالبات ذوي 

 الرؤى التطويرية لنظام التعلم عن بعد يف جامعات اململكة العربية السعودية  : ًاثامن

أوضست نتائج التسليل اإلسصائي، ألداة المقابلة مة عمداء التعلل عن بعد ومسؤوليها يي 

جامعات المملكة العربية السعودية ، وجود عدد من الرؤى والتصورات التطويرية لمستقبل العمل يي 

 :ات التعلل عن بعد، ونمامها اإللكتروني، وجاءت النتائج كما يليعماد

، أوضسوا أن عمادات %100أن جمية المستجيبين وبنسبة إلى نتائج تسليل المقابلة  توصلت -1

، وأن هذه الخطط سوف ترسل طبيعة التطوير المستقبلي خطط مستقبليةالتعلل عن بعد لديها 

ض أيراد عينة الدراسة أن منهجية التخطيط التي اتبعوها لبرامج وأنممة العمادة، كما أشار بع

هي التخطيط االستراتيجي بعيد المدى، وبينوا أن خططهل تتراوح بين ثالث سنوات، وعشر 
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سنوات، وقد أكدوا أن هذه المنهجية هي األيضل نمراً لطبيعة مجال التعلل عن بعد، وطبيعة 

  .من اإلداريين، أو أعضاء هيئة التدريساألدوار التي يقول بها العاملون يي العمادة 

الخطط المستقبلية لعمادات التعلل عن بعد سوف تتناول العديد من المساور األساسية المتعلقة   -2

ببرنامج التعلل عن بعد، والتي تهدف إجماالً إلى تسسين وتطوير مستقبل التعلل عن بعد يي 

  -:وكانت المجاالت األساسية كما يلي. الجامعات

 .تسسين تقنيات التعلل االلكتروني  -

 .تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يي النمال االلكتروني -

 .تطوير المناهج الدراسية والمقررات االلكترونية -

 .رية وعي المستخدمين لنمال التعلل االلكتروني -

 .التوسة يي قبول الطالب يي نمال التعلل عن بعد -

 .تسسين العمليات اإلدارية بالعمادة -

 .دعل العمادة بالمومفين اإلداريين -

 .إنشاء وسدات تعليل الكترونية يي الكليات -

 . تطوير مهارات قيادات عمادة التعلل عن بعد -

أوضست النتائج أن هناك تخصصات نوعية بين أيراد عينة الدراسة أنها سوف تكون ساضرة   -3

العلول اإلدارية   -علومات تقنية الم: يي برامج التعلل عن بعد مستقبالً ، ومن تلك التخصصات 

 .وغيرها...التسويق -العلول الصسية -التجارة االلكترونية -المساسبة واالقتصاد -والمالية  

توصلت النتائج إلى أن أكثر التصورات المستقبلية المتعلقة بتطوير نمال القبول والتسجيل  -4

 : تتركز على عدة مساور، منها

 .سول الدراسيةإتاسة التسديد الفوري والمباشر للر -

 .إرسال وثائق القبول والتسجيل مباشرة من خالل النمال -

 .إصدار الوثائق وشهادات إتمال الدراسة إلكترونياً  -

 .تويير نمال سماية لبرامج التسجيل والقبول -

 .عرض لوائح وأنممة التعلل عن بعد على موقة القبول والتسجيل -

 . الطالب تويير هاتف مجاني ونمال للرد اآللي على اتصاالت -
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توصلت النتائج إلى أن أكثر التصورات واآلراء المستقبلية المتعلقة بتطوير نمال المقررات  -5

 :اإللكترونية، هي ما يلي

 .بناء المقررات اإللكترونية التفاعلية -

 .تعزيز نمال الفصول االيتراضية -

 .تنوية طرق تقديل المقرر اإللكتروني، وتدريسه -

 .اصة بالمقرر الدراسيزيادة الروابط التعليمية الخ -

 .تويير سبورة إلكترونية للشرح -

النتائج أن أكثر التصورات المستقبلية، والمتعلقة بنمال االختبارات اإللكترونية، هي ما  بينت  -6

 :يلي

 .اعتماد الئسة االختبارات اإللكترونية يي نمال التعلل عن بعد -

 .إنشاء بنوك أسئلة متكاملة للمواد الدراسية اإللكترونية -

 .تفعيل نتائج االختبارات الفورية  -

 .تويير تقارير متنوعة للطالب وعضو هيئة التدريس والعمادة -

 .تنوية االختبارات بين موضوعية ومقالية -

 .للتسقق من هوية المختبر (Web-Camera)إدخال نمال -

النتائج أن أكثر التطورات المستقبلية، والمتعلقة بنمال إدارة التعلل واالتصال، هي ما  أوضست -7

 :يلي

 .تويير برامج اتصال ذات سرعات عالية -

 .نشر العناوين اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس على النمال -

 .تسسين برامج إدارة سجالت الطالب وتقارير المتابعة -

 .ومنتديات النقاش الخاصة بكل مادة دراسية ،ةتفعيل برامج المسادثة الفوري -

 . (Mobile Learning)متنقلالتفعيل تطبيقات التعلل  -

 .(Social Network)تفعيل برامج التواصل االجتماعي  -

 



 
-218- 

 توصيات الدراسة

، يمكن تقديل عدد من التوصيات، والتي يمكن أن تسهل يي تسسين يي ضوء نتائج الدراسة

تطوير نوعية العمل المستقبلي يي عمادات التعلل وياعلية نمال التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية، 

وهذه التوصيات . عن بعد، وصوالً لألهداف المرجوة، وتسقيقاً للتطلعات المستقبلية لهذا النمال الفعال

  -:إيرادها على النسو اآلتييمكن 

العمل على تسسين ياعلية أنممة القبول أن تقول عمادات التعليل اإللكتروني والتعلل عن بعد ب .1

بالتسويل من تخصص السماح للطالب : والتسجيل، يي برامج التعلل عن بعد، وذلك من خالل

على استفساراتهل آلخر،  والعمل على تقديل إرشاد أكاديمي للطالب الملتسقين، والرد 

وتساؤالتهل، وعقد لقاءات تعريفية الكترونية للطالب المستجدين بداية كل يصل، وتويير 

هاتٍف مجاني ، وتويير خدمات الرد اآللي للتواصل وتقديل الدعل واإلرشاد للطالب، وربط 

 .عملية تسديد الرسول الدراسية بنمال القبول والتسجيل

تويير مراجة : ية نمال المقررات اإللكترونية، وذلك من خالل تسسين ياعلأن تقول العمادات ب .2

علمية ومصادر للتسقق من مستوى المقررات االلكترونية، ومراعاة الفروق الفردية عند بناء 

 -WORD - PDF)المقررات، وتويير مقررات الكترونية غير تفاعلية يي شكل 

HTML)الب وخبراتهل، ودعل المستوى ، وتويير نشاطات تعليمية لتعزيز نمو مهارات الط

 يةالتعليمي بروابط لمواقة تعليمية تعطي إثراءات تعليمية، واستخدال استراتيجيات تعلم

 (.سلقات تعاونية، ورش عمل، وومساضرات)متنوعة 

تويير وسائل : إدخال بعض التسسينات يي نمال االختبارات اإللكترونية، ومنها ضرورة .3

، وتسسين آليات التسقق من هوية (بنوك األسئلة) تقويل متنوعة، وتويير قاعدة بيانات لألسئلة 

 . المختبر

تويير خدمة نقل : إدخال بعض التسسينات على نمال إدارة التعلل واالتصال، ومنهاضرورة   .4

، وتويير تقنية اللوسة البيضاء، وتويير خدمات اللوسات اإلخبارية، وتسديد FTP))تالملفا

ساعات مكتبية الكترونية أو ايتراضية لتواصل الطالب مة عضو هيئة التدريس، وتفعيل 

 .يي النمال اإللكتروني ((VIDEO CONFERENCEمؤتمرات الفيديو 

ة نمال التعلل عن بعد، ييوصي الباسث بما نمراً لوجود عدد من المعوقات التي تسد من ياعلي  .5

 :يلي

 .تويير سوايز ومكايآت للطالب المتميزين يي نمال التعلل عن بعد -
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 %.50إلى ما يقارب تخفيض رسول الدراسة يي برامج التعلل عن بعد  -

تبني عمادات التعلل عن بعد، إعداد برامج توعوية وتثقيفية، عن طبيعة برامج التعلل عن  -

ها، وكيفية الدراسة بها، وتوعية المجتمة بهذا النمال التعليمي وأدواره تجاه بعد، وأنممت

 .المجتمة، وأيراده

تكثيف برامج التوجيه األكاديمي، واإلرشاد الطالبي، قبل البدء يي القبول، وأثناءه، وعند  -

 .انتهاء الطالب من الدراسة

راسية، ووضة سلول العمل على مساعدة الطالب من خالل التعرف على مشكالتهل الد -

 .لها

 .عمل بعض الملخصات للمواد الدراسية، وتبسيط عرض المستوى العلمي -

  خطط للمساضرات المتزامنة عند بداية الدراسة، وزيادة عدد المساضرات المتزامنة إعداد -

 .الدراسية المقرراتيي جمية 

وتدريبهل على تدريب أعضاء هيئة التدريس على أساليب التواصل الفعال مة الطالب،  -

 .أساليب التدريس عن بعد

 .االهتمال بالبيئة التقنية لنمال التعلل عن بعد، وبرامجه، واستخدال البرامج األكثر شيوعاً  -

إعداد خطة لتسسين الدعل الفني للنمال، وتسديث الموقة اإللكتروني للعمادة، وتسديث نمال  -

 .التعلل عن بعد

وتدريبهل على آليات تقديل الدعل الفني للنمال  تأهيل المومفين التقنيين يي العمادة، -

 .وللطالب

نمراً لوجود يروق ذات داللة إسصائية تعزى لمتاير الكلية والجنس، يإن الباسث يرى   .6

أهمية أن يكون هناك توسيد إلجراءات العمل بين الكليات، وذلك من خالل عمل ندوة علمية 

ن بعد يي الجامعات، ووضة استراتيجيات، يسضرها عدد من القيادات المسؤولة عن التعلل ع

ورسل سياسات ضابطة للعمل، تكفل سق كل كلية، وسق كل طالب وطالبة، يي السصول 

 .على الخدمة التقنية بمستوى عالي من الجودة

نمراً لوجود يروق ذات داللة إسصائية تعزى لمتاير الخبرة يي استخدال الساسب اآللي  .7

هود العمادات يي سبيل تدريب الطالب على استخدال النمال واالنترنت، يينباي أن توسد ج

كما يوصي الباسث أن . اإللكتروني للتعلل عن بعد، وذلك باستخدال تقنيات التدريب عن بعد

يكون من ضمن شروط القبول يي برنامج التعلل عن بعد، سصول الطالب على الشهادة 



 
-211- 

مهارات )آخر، وهو أن تكون مادة يار أو قد يلجأ لخ. (ICDL)الدولية لقيادة الساسب اآللي

 .، ضمن المواد األساسية يي السنة التسضيرية للنمال(الساسب اآللي

على  يي الجامعات السعودية، بالتركيز أن تقول كل عمادة من عمادات التعلل عن بعد  .8

عند بنائها الخطط المستقبلية، ويأتي يي مقدمة تلك  اإلستراتيجيةمجموعة من األهداف 

 :، ومنهاهاومسؤولي تعلل عن بعدها عمداء اليداف ما أشار إلاأله

 .تسسين تقنيات التعلل اإللكتروني -

 .تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس يي النمال اإللكتروني -

 .تطوير المناهج الدراسية، والمقررات يي األقسال -

 .رية وعي المستخدمين لنمال التعلل عن بعد -

 .نمال التعلل عن بعدالتوسة يي قبول الطالب يي  -

   .تسسين العمليات اإلدارية بالعمادة -

أن تقول عمادات التعلل عن بعد، بفتح تخصصات نوعية يي جمية الكليات، باية تسقيق  .1

ق بنمال التعلل عن بعد، اتسالمتاسة للطالب الراغبين يي االل التوسة األيقي يي التخصصات

. د ال يكون لها سم مستقبالً يي سوق العملوعدل االقتصار على التخصصات السالية التي ق

 –المساسبة واالقتصاد  -العلول اإلدارية والمالية –تقنية المعلومات : ) ومن تلك التخصصات

إدارة الخدمات  -نمل المعلومات اإلدارية -التسويق -العلول الصسية -التجارة اإللكترونية

  (.الصسية والمستشفيات

ورات المستقبلية، التي أدلى بها عمداء التعلل عن بعد يي أن تستفيد الجامعات من التص .10

، الفوري والمباشر للرسول الدراسيةإتاسة التسديد ) : تطوير نمال القبول والتسجيل، ومنها

شهادات إتمال إصدار الوثائق و، والتسجيل مباشرة من خالل النمال إرسال وثائق القبول

عرض لوائح وأنممة التعلل ، لبرامج التسجيل والقبولال سماية تويير نم، الدراسة إلكترونياً 

ل للرد اآللي على اتصاالت تويير هاتف مجاني ونما، عن بعد على موقة القبول والتسجيل

 .السماح للطالب بالسذف واإلضاية للمواد الدراسية، الطالب

ستفادة أن تقول الجامعات بتطوير نمامها التقني للمقررات اإللكتروني، وذلك من خالل اال .11

 .التعلل عن بعد، ومن تلك التصوراتمن تصورات وآراء عمداء 

تقول عمادات التعلل عن بعد، بتطوير نمال االختبارات اإللكترونية، من خالل بعض  .12

 .قبالً المرئيات والتصورات التي أدلى بها عمداء التعلل عن بعد، لتسقيقها مست
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لرؤى التطويرية لنمال إدارة التعلل أن تستفيد الجامعات من التصورات المستقبلية، وا .13

واالتصال، والتي أوردها عمداء التعلل عن بعد، ومسؤولي العمادات من خالل المقابلة، 

 :ومنها

 تويير برامج اتصال ذات سرعات عالية. 

  نشر العناوين االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس على النمال. 

 ابعة واإلنجازتسسين برامج إدارة سجالت الطالب وتقارير المت. 

 تفعيل تطبيقات التعلل النقال(Mobile Learning ). 

 تفعيل برامج المسادثة الفورية ومنتديات للنقاش خاصة بكل مادة. 

  تفعيل برامج التواصل االجتماعي(Social Network). 

 ات الدراسةمقرتح

ينباي الباحث أن هناك مجموعة من المقترحات،  يرى، الحالية في ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة

، بايااة تسقيااق أهااداف الااتعلل عاان بعااد يااي ةعلمياابطاارق  لدراساااتها ، وبسثهاااتربااوي توجيااه البسااث ال

- :اآلتيويقترح الباسث . الجامعات السعودية

 .أثر التعلل عن بعد يي تسسين مهارات المومفين العاملين يي القطاعات السكومية والخاصة -1

 .تطبيق نمال التعلل عن بعد يي المدارس السكومية يي المملكة العربية السعوديةآياق  -2

دور المقررات اإللكترونية يي التعلل عن بعد يي إكساب مهاارات التفكيار اإلباداعي والتفكيار  -3

 .الناقد

 .التسديات المستقبلية لبرامج التعلل عن بعد وبرامج االنتساب المطور -4

 .نمال التعلل عن بعد يي الجامعات السعودية اتجاهات أيراد المجتمة نسو -5

 .دراسة تجريبية. ياعلية استخدال شبكات التواصل االجتماعي يي نمال التعلل عن بعد -6

 .يي تسسين المستوى التسصيلي لطالب التعلل عن بعد المتنقلأثر استخدال تقنيات التعلل  -7

 .د، والتعلل الذاتيدور القنوات التعليمية الفضائية يي نشر ثقاية التعلل عن بع -8
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 املصادر واملراجع  

 املصادر: أولا 

 .القرآن الكريل  -

 املراجع العربية: ثانيا

المفتوساة ياي المملكاة العربياة الساعودية  الجامعةإقامة  مقترح"(.هـ1418).سليمان ،أبا الخيل -

التعلدديم  ندددوة . "اآللااي كوساايلة أساسااية للتعلاايل والساساابواسااتخدال تقنيااات الوسااائط المتعااددة 

وزارة التعلاايل : الرياااض.هااـ1418شااوال  28-25 .السددعوديةالعددالي فددي المملكددة العربيددة 

 .العالي

دور االنترنات ياي إعاداد الخاريجين وتعلايل اللااات ماة تقاديل "(.2003.)أبو الساعود ،إبراهيل -

حدول  اإلقليميدةالنددوة  ورقة عمدل مقدمدة إلدل ."ية للتعليل يي األقطار العربيةرؤية استراتيج

 . دمشق.  توظيف تقنيات المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعليم عن بعد

المددمتمر  ."ضاامان الجااودة يااي التعلاايل عاان بعااد المعااايير والتقااويل"(.2006).، مساالل أبوسلااو -

 .ة السلطان قابوس عجام :مسقط .مارس 21-27 .الدولي للتعليم عن بعد

الددوطني لتطددوير التعلدديم عددن بععددد والددتعل م المركددز " .(هااـ1424).عبااد الاارسمن، أبااو عمااة -

 .وزارة التعليل العالي. الرياض. هـ007/1424تقرير رقل  ." اإللكتروني في التعليم العالي

ورقدة عمدل مقدمدة  ."التعلايل عان ب عاد الساجاة إلياه وكيفياة تطبيقاه".(هـ1425).، مسمد أسمد -

 .الرياض  .ةللملتقل الثاني للجمعية السعودية لإلدار

صاااالت يااي البنيااة التستيااة السااتخدال تكنولوجيااا المعلومااات واالت ".(2003).، ياااديماعيلإساا -

حددول توظيددف تقنيددات  اإلقليميددةالندددوة  ورقددة عمددل مقدمددة إلددل ."التعلاايل والااتعلل عاان بعااد

 . دمشق .المعلومات واالتصاالت في التعليم والتعليم عن بعد

 .للنشر والتوزية دار العلول .الكويت. "التعليماالتجاهات الحديثة في " .( 2002)أسمد  ،أنور -

بحوث  ."رؤية مستقبلية للتربية والتعليل يي المملكة العربية السعودية" .(1111).البدر، سمود -

األمانة العامة لالستفال بمرور مائة عال على . ممتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام

 .الرياض .تأسيس المملكة
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مجلددة التربيددة  ."التعلاايل عاان بعااد والجامعااة المفتوسااة"(. 1188) .الوهاااب عبااد البرلسااي، -

 .60-43، 9 ،المعاصرة

دار الكتااب .القاااهرة."التعلدديم اإللكترونددي والتعلدديم الجددوال"(.2007).عبااد السميااد، بساايونى -

 .العلمية للنشر والتوزية

دار الوياااء لاادنيا  .اإلسااكندرية. "قددراءات فددي التعلدديم عددن بعددد" .(2001).باادالجوادبكاار، ع -

 .الطباعة والنشر

مجلدة  ."استشراف دور التعليل عان بعاد ياي جامعاة سائال" .(2010).سليمان ناصر ،الثويني -

  .32-1،23 ،اتحاد الجامعات العربية بالمملكة األردنية الهاشمية

االنترنات متاوير علاى . "عمادة خدماة المجتماة والتعلايل المساتمر"(. 2011.)جامعة أل القرى -

 .10/10/2011 االطالع يي تل.http://uqu.edu.sa/page/ar/3652على الرابط

على متوايرعلى شبكة االنترنت  ."عمادة التعلل عن بعد" .(ل2011) .الجامعة اإلسالمية  -

تل اإلطالع يي  .=http://www.iu.edu.sa/web/content.aspx?id الرابط

 .هـ22/11/1432

 االنترنتير على متو. "عمادة التعلل عن بعد".(2011). جامعة اإلمال مسمد بن سعود -

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/e_learn/e_learning/Pages/tadars_s

zys.aspx.   هـ12/10/1432تل اإلطالع يي. 

متااااااواير علااااااى االنترناااااات  ."عمااااااادة الااااااتعلل عاااااان بعااااااد" .(2011) .جامعااااااة جااااااازان -

http://deanships.jazanu.edu.sa/eld/Pages/Default.aspx . تااااااااااال اإلطاااااااااااالع ياااااااااااي

 .ل11/11/2011

متاااوير علاااى االنترنااات علاااى الااارابط . "عماااادة الاااتعلل عااان بعاااد"(. 2011. )جامعاااة الااادمال -

http://www.ud.edu.sa/web/college/51/958 . ل12/10/2011تمت االطالع يي. 

ير علاى االنترنات امتاو ."ة خدمة المجتمة والتعليل المساتمرعماد" .(2011). جامعة الطائف  -

-http://web.tu.edu.sa/tu/ar/colleges/community-college-and  علااااااااااااااى الاااااااااااااارابط

continuious-education/2009-11-03-09-39-31.html  .  ل17/11/2011تل اإلطالع يي. 

 متواير على االنترنت ."عمادة التعلل عن بعد" .(2011).أ/ة الملك عبدالعزيزجامع -

http://uqu.edu.sa/page/ar/3652).تم
http://www.iu.edu.sa/web/content.aspx?id=627
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/e_learn/e_learning/Pages/tadars_szys.aspx
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/e_learn/e_learning/Pages/tadars_szys.aspx
http://deanships.jazanu.edu.sa/eld/Pages/Default.aspx
http://www.ud.edu.sa/web/college/51/958
http://web.tu.edu.sa/tu/ar/colleges/community-college-and-continuious-education/2009-11-03-09-39-31.html
http://web.tu.edu.sa/tu/ar/colleges/community-college-and-continuious-education/2009-11-03-09-39-31.html
http://web.tu.edu.sa/tu/ar/colleges/community-college-and-continuious-education/2009-11-03-09-39-31.html
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http://elearning.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=214&lng=AR.  تااال اإلطاااالع ياااي

  .هـ 12/10/1432

 اير على االنترنت متو ."عمادة التعلل عن بعد" .(2011).ب/جامعة الملك عبدالعزيز  -

http://admission.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=201&lng=AR&SYS_ID 

 .11/11/2011تل اإلطالع يي .      

متاااواير علاااى الااارابط . "عماااادة الاااتعلل عااان بعاااد"(. 2011.)ج/جامعاااة الملاااك عبااادالعزيز -

http://elearning.kau.edu.sa/404.htm . هـ1/8/1432تمت االطالع يي. 

 ."الساساوبتصميل نمال معلوماتي لتدريس مقرر عن بعد باستخدال " .(2003) .، ناهدجداع -

مركز تقنيات التعليل  ،مسقط  .سلطنة عمان .التعليم عن بعد لل ممتمر تقنياتدراسة مقدمة إ

 .بجامعة السلطان قابوس

الممتمر  ."يي الجامعات العربية االلكتروني والتعليل عن بعد التعليل".(2008) .، ريماالجرف -

 .ياس ،المارب  .العربي الخامس آلفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم

مجلددة العلددوم  ."تجديااد العمليااة التعليميااة يااي جامعااة المسااتقبل" (.1113. )عباادالفتاحجااالل،  -

 .85-76.مركز البسوث التربوية والتنمية :القاهرة  .1 .التربوية

رمية حول واقع التعليم مدن  -اجتماعيات التعليم من بعد في" .(2002) .نجوى ،الدين جمال -

 .، مكتبة اآلدابالقاهرة ."المجتمعبعد ودوره في مواجهة مشكالت 

مجلدة  ."ه ياي دعال بارامج التعلايل الجاامعيرالتعليل عن ب عاد ودو" .(1114.)معين ، الجمالن -

 .273-251 ،5 ،التربية والتنمية

المشدكالت األكاديميدة فدي برندامج االنتسداب " .(هاـ1421).، نبيلاة والتونسايخديجاة  ،ساجي -

. كلياة التربياة. "التعلم االلكتروني تجاههدا لدى عينة من طالبات جامعة طيبة ودور تطبيقات

 .جامعة طيبة

التعلديم فدي " .(هاـ1428).نبيال متاولي ،و وعبدالقادر، مصاطفي والعتيبي،بادر ، مسمدالسامد -

 .مكتبة الرشد.الرياض ."رمية الحاضر واستشراف المستقبل–المملكة العربية السعودية 

مجلدددة التعلدددديم  ."اإللكترونياااة والتومياااف الساااليلاالختباااارات "(. 2011.)السامااادي، خالاااد -

 .50-45،جامعة المنصورة ،4 ،اإللكتروني

http://elearning.kau.edu.sa/Default.aspx?site_id=214&lng=AR
http://admission.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=210&lng=AR&SYS_ID
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نمال إداري مقترح لتعليل جامعي عن بعد ياي المملكاة العربياة " .(1111).، يائقة سعيدسبيب -

 80-68 ،4،مجلة رسالة الخليج العربي  ."دية يي ضوء بعض الخبرات المعاصرةالسعو

التعلدديم الجددامعي المفتددو  عددن بعددد مددن التعلدديم بالمراسددلة إلددل " (.2003.)سجااي ، أسمااد -

 .عالل الكتب: القاهرة  . "الجامعة االفتراضية

مطالب استخدام التعلم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة " (.2006.)السربي،  مسمد -

جامعاة أل . كلياة التربياة. رساالة دكتاورة . "الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصدين

 .القرى

أنممة إدارة التعلل اإللكتروناي ودورهاا ياي تسقياق االتصاال ياي "(.هـ1428.)السربي، مسمد -

ورقة عمل مقدمة للقاء الثداني عشدر لإلشدراف التربدوي بمنطقدة  ."العملية التعليمية التربوية

 .هـ1428-14-12خالل الفترة . تبوك

أهدافه وخصائصه –التعليم الجامعي عن بعد في عصر المعلوماتية " (.2002).سربي، منير -

  . كلية التربية: جامعة طنطا. "بين القبول والرفض

ورقدة عمدل مقدمدة  ."ياعلية استخدال االنترنت يي مجال التدريس ".(ل2006).، أشرفسسن -

 .جامعة قطر. كلية اآلداب والعلول . ضمن فعاليات أسبوع التجمع التربوي الثاني

دور التعليل عن بعد يي تسسين العملية التعليمية بجامعة " .(2002).ونور،سسين ، ناجحسسن -

 .136-122، 118،مجلة كلية التربية  ."األزهر

فعالية استخدام شبكة االنترندت فدي تددريس مقدرر طدرق تددريس " .(هـ1427).عبيرسسين،  -

في إطار منظومة التعليم عن بعد   الرياضيات لطالبات كلية التربية للبنات في المدينة المنورة

جامعااة الملااك . كليااة التربيااة للبنااات. غياار منشااورة هرسااالة دكتااورا ."وأثددره علددل التحصدديل

 .عبدالعزيز

دددة السدددعودي ة" .(هاااـ 1427).مانسااالي، السقياال - . "نظددام وسياسدددة التعلددديم فددي المملكدددة العربي 

 .بدون ناشر .الرياض

، يلساافته، مفهومااه: المفتااوح والتعلاايل عاان ب عااد التعلاايل" .(ل2001/هااـ1422).مسمااد، سماادان -

 .87 – 57 ،39 ،مجلة اتحاد الجامعات العربي ة ." أهدايه وأهميته يي التنمية
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 . عباد هللا، إباراهيل والضالعان، آل عباد هللاوعباد الارسمن ، الطريريو عبد الرسمن، السميدي -

ددةأنمدداط التعلدديم العددالي فددي دول مجلددس التعدداون " .(هااـ1420)  :الرياااض."الخليجددي العربي 

 .وزارة التعليل العالي

معددايير الجددودة النوعيددة فددي التعلدديم المفتددو  والددتعلم عددن " .(2004).السنيطااي، عباادالرسيل -

 .الشبكة العربية للتعليل المفتوح والتعليل عن بعد.عمان  ."بعد

ماان."تكنولوجيا التعليم بين النظريدة والتطبيدق" .(هـ1423.)مسمد ، السيلة - المسايرة دار  .ع 

 .للنشر

دار  .ساوريا. ترجماة علاي الموساوي. "استراتيجيات التعلم اإللكتروندي".(2005.)بدرخان،  -

 .الشعاع

 ."وعالقته ببعض المتايرات النفساية التعليل عن بعد".(2002).، سمير ومسمد، عطيةخطاب -

 .(119)2، جامعة األزهر ،التربية مجلة كلية 

دراسة خلفية عن التعليل عن بعاد وتطوراتاه والوضاة الاراهن لاه " .(1118.)الخطيب، مسمد -

 . تونس .الندوة الدولية للتعليم عن بعد ."يي المساسة الدولية

ة بدين الطمدو  "(. هاـ1411).خضير، الخضير - دة السدعودي  التعلديم العدالي فدي المملكدة العربي 

 .مكتبة العبيكان .الرياض. "واإلنجاز

الجامعااة االيتراضااية وتقنيااات التعلاايل عاان " (هااـ1421)مسمااد  ،وبلسبيااب عبااد العزيااز، داود  -

تاال االطااالع ، http://www.infosys-sy.com/drassat/uver.doc متااوير علااى الاارابط ."ب عااد

 .هـ12/10/1432يي 

 .دار القرطاس .الكويت. "دول الخليج والعولمة" .(2000).عبد العزيز، الدخيل -

 .  السفيرمطبعة  .الرياض ."العولمة والتربية" .(هـ 1423).الدباسي، صالح -

الاتعل ل بطريقاة التعلايل المفتاوح مقابال الاتعل ل "(. هاـ1413. )عاادل، أينان وأبو عمشاة، دروزة -

اة بمساتوى السانة  األولاى بطريقة التعليل التقليدي وذلك لدى استخدال موضوع يي اللااة العربي 

 .115 – 153 ،28،مجلة اتحاد الجامعات العربي ة. "الجامعي ة

 التعلديم" .(هاـ 1425).عبادالعزيز الجندي،عادل ودسوقي، أسمد والجبياري،، السيد والربيعي -

 . مطابة السميضي .الرياض. "بعد وتقنياته في األلفية الثالثةعن 

http://www.infosys-sy.com/drassat/uver.DOC
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وتوطين التقنية ومستقبل التربية والتعليل األثر المتبادل بين نقل " .(هـ1411).عبد هللا، الرشيد -

 . 83 – 74 ،35،مجلة المعرفة ".يي المملكة العربي ة السعودي ة

التحصديل ل ثر استخدام التعليم عدن بعدد علدأ".(هـ1431).والعسيري ،صفية ، شوقالرشيدي -

 خميسط مشيط.لية المجتمة للبناتك."الدراسي لطالبات قسم المحاسبة

مجلدة مسدتقبل  ."التدريب عن بعد عن طرياق شابكة الماؤتمرات" .( 1111).، عقيلالرياعي -

 .77-61 ،(16)4 ،القاهرة  ،العربيةالتربية 

 . دار الشروق .جدة. "التربوية و النفسية المصطلحات معجم".( هـ1311).مسمد زيدان، -

 . مكتبة الرشد .الرياض ."تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني" .(هـ1424).، أسمدسالل -

ورقدة  ."رؤية جديدة للتعلل باساتخدال التقنياات الالسالكية:التعلل الجوال"(. 2006.)سالل، أسمد -

 . عمل مقدمة إلل الممتمر العلمي الثامن عشدر للجمعيدة المصدرية للمنداهج وطدرق التددريس

 .2006يوليو  26 -25الفترة من  يي

 .الندوة الدوليدة للتعلديم عدن بعدد.  "اتجاه عالميالتعليل المفتوح  " .(1118).السباعي، زهير -

 .تونس

مكتبااة  .الرياااض ."كنولوجيددا التعلدديممنظومددة ت" .(هااـ1424).وسااالل ، أسمااد ساارايا ، عااادل -

 .الرشد

إنشاء مركز للتعليل عن ب عد يي جامعة الملك ساعود مان وجهاة "(. هـ1423).خليل، السعادات -

 .10 – 55، 18،وعلم النفس رسالة التربية. "نمر أعضاء هيئة التدريس

درسدددي فدددي القدددرن الحدددادي و المدددنهج الم".(1117).و إباااراهيل ، عباااد هللا ادة ، جاااودتساااع -

 . مكتبة الفالح للنشر و التوزية .الكويت."العشرين

، مصاااااااطفى وعباااااااد الجاااااااواد، متاااااااوليومسماااااااد ، الخطيااااااابوعباااااااد العزياااااااز ، السااااااانبل -

دار الخريجي للنشر  .الرياض. "السعودي ةنظام التعليم في المملكة العربي ة ".(هـ1411).نور

 .والتوزية

استشااراف مسااتقبل التعلاايل عاان بعااد يااي المملكااة العربيااة " .(هااـ1422).، عباادالعزيزالساانبل -

 .أبها.لملك فهد بن عبد العزيزا ندوة التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين ."السعودية

الجودة النوعية ياي أنمماة التعلايل عان مبادئ وإجراءات ضبط ".(2001).السنبل، عبدالعزيز -

  .67-33 ،1،مجلة تعليم الجماهير. "بعد
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تجرباة  تساتسق   الكمبياوتر ياي التعلايل باساكتلندا إدخاالبرناامج " .(1188).يتح البااب  ،سيد  -

 .43-37 ،19،مجله تكنولوجيا التعليم . "الدراسة

مجلدددة التددددريب . "التااادريبتقنياااات التعلااايل وتقنياااات "( . هاااـ1424.)عباااد الااارسمن، الشاااعر -

 .44 – 40 ،53، والتقنية

القوى االستراتيجية الدافعدة إلنشداء كليدة تجدارة جامعيدة للمجتمدع ".(هـ1421).، مسمدشطا -

جامعااة أل . كليااة التربيااة .رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة ."السددعودي بنظددام التعلدديم عددن بعددد

 .القرى

التعلاايل المفتااوح اسااتيعاب الطلااب علااى كليااات توميااف نماال ".(2007).، عباادالرسمنالش ااالش -

مددمتمر مسددتقبل التعلدديم الجددامعي  ".إطااار تصااوري "العربيااة السااعودية  البنااات يااي المملكااة

 . جامعة عين شمس  ."رمى تنموية "العربي 

: عمان. "أساسيات التعلم اإللكتروني في العلوم"(.ل2001.)سسن، قسيل وبني دومي، الشناق -

 .دار وائل

الشابكة  ."التعليم المفتدو  والدتعلم عدن بعدد والتشدريعات العربيدة"(.2007.)طالب ،الصرية -

 .العربية للتعليل المفتوح والتعلل عن بعد

جدودة المقدررات االلكترونيدة علدل  االنترندت فدي ضدوء  تقدويم"(.هـ1431.)الصعيدي، عمر -

 .معة أل القرىجا. تربيةكلية ال.رسالة دكتوراة غير منشورة. "معايير التصميم التعليمي

ااان. "التكنولوجيددا الحديثددة والتربيددة والتعلدديم".( هااـ1422).عبااد هللا، الصااويي - مؤسسااة .عم 

 .الوراق للنشر والتوزية

مطبعاة  .مكاة. "المفداهيم – التنظيمدي السدلوك".(2000).هللا عاوض ،والساواط هللا الطجل،عبد -

 .التقوى

للتعليل عن بعد التشاخيص ومتطلباات مشروع الجامعة المصرية "(.ل2001.)طنطاوي، مسمد -

 الزقددازيقجامعددة ،مجلددة كليددة التربية ".ء بعااض الخباارات المسليااة والعالميااةالنجاااح يااي ضااو

،36. 257-311. 

عدن بعدد لطلبدة اإلعدالم إلخدراج  اإللكترونديفعالية نموذج للتعليم ". (2010). ، ساتلعاطف -

دراسااة  ."وموقددع علددل اإلنترنددتجريدددة إلكترونيددة للطفددال باسددتخدام الوسددائط المتعددددة 

 .جامعة عين شمس .غير منشورة هدكتورا
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ان."التعليم عن بعد والتعليم المفتو " .(2007).، طارق عامر -  .دار اليازوري العلمية .عم 

تطددوير وتقيدديم نظددام التعلدديم االلكترونددي التفدداعلي للمددواد "(. هااـ1421.)عبدالمجيااد، سذيفااة  -

األكاديمياااة العربياااة . رساااالة ماجساااتير غيااار منشاااورة. "الدراسدددية الهندسدددية والحاسدددوبية

 .بالدنمارك

 ،المعاصددرةمجلددة التربيددة  ."إدارة التعلاايل العااالي عاان بعااد" (.1114.)ساامير ، المجياادعبااد  -

 .78 -52 ،33 ،القاهرة

ة خاصة إلى من قضايا إدارة وتمويل التعليل العالي مة إشار" .(1111) .مسمد، عبد الموجود -

الندوة الخاصة بالممتمر العالمي لليونسكو حول التعليم العالي بين . "العربيجامعات الخليج 

ة  .64-61:الدوسة.الواقع والتفعيل في دول الخليج العربي 

معايير بناء المواد التعليمية يي التعليل عان بعاد ياي ضاوء مادخل ".(2006).، صابرعبدالنبي -

جامعاة السالطان  .مر الدولي للتعليم عن بعدالممت ."دراسة تطبيقية لتعليل اللاة العربية .النمل

 .قابوس

: البحددث العلمددي ".(هااـ1422).كايااد، وعبااد السااقعبااد الاارسمن ، عاادسوذوقااات ، عبياادات -

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزية .األردن ".مفهومه وأدواته وأساليبه

-12 ،21،مجلة واحة الحاسب . "نمل إدارة التعلل اإللكتروني "(. هـ1424.)العبيدي، علي  -

31. 

 ."مشروع الجامعة المصرية للتعليل من بعد دراساة تسليلياة نقدياة" .(2001).مسمد ، العدوي -

 .104-8 ،(24)9 ،التربية والتنميةمجلة 

نموذج مقترح للتعليل عن بعد يي المملكة العربية السعودية ياي " .(هـ1430).، سارة العريني -

والجامعااة العربيااة  لجامعااة الماليزيااة المفتوسااةالبريطانيااة المفتوسااة واضااوء تجربااة الجامعااة 

 .الرياض. تعليم االلكتروني والتعلم عن بعددراسة مقدمة إلل الممتمر األول لل ."المفتوسة

تعلاايل عاان بعااد داخاال االنترناات وساايلة وأساالوب للااتعلل المفتااوح وال" .(1111). ، ناااديعزيااز -

 .46 -37 ،31،يةوالتربمركز البحوث مجلة  .الكويت. "سجرة الدراسة

مكتبااة .الرياااض ."المدددخل إلددل البحددث فددي العلددوم السددلوكية" .(هااـ1416).صااالح ، العساااف -

 .العبيكان
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فدي الجواندب العمليدة التغييرات التي تحددثها تقنيدة الحاسدب اآللدي " .(2002).، عوضهعلو -

والتخطااايط الترباااوي بالجامعاااة كلياااة اإلدارة .رساااالة ماجساااتير  ."التعليميدددة دراسدددة تحليليدددة

 .اليمن. الوطنية

دار  .عمددان."قبللماا ال ا اا ئللقاللصاا للالرنابا  اا" .(م1777).محمددد، والدددبس ربحددي ، عليددان -

 .صفاء للنشر والتوزيع

 .الكتاب السديث دار :القاهرة. "التعليم عن بعد" .(هـ1425).العلي، أسمد -

مددمتمر مسددتقبل التعلدديم الجددامعي  ."نسااو رؤيااة لجامعااة المسااتقبل" .(2007).عمااار، سامااد -

 . جامعة عين شمس  ." رمى تنموية "العربي 

اسدتخدام شدبكة اإلنترندت فدي إدارة ممسسدات التعلديم العدالي فدي " .(هاـ1424).يدوى، عمر -

ة ة السعودي    .كل ية التربية للبنات بجدة. منشورة هرسالة دكتورا. "المملكة العربي 

تددريس  فدي التعداوني الدتعلم إسدتراتيجية اسدتخدام فاعليدة" . (هاـ1423).عبادالعزيز العمارو، -

 رساالة ."المتوسدطة المرحلدة طدالب لددى الفندي اإلنتداج مهدارات تنميدة علدل الفنيدة التربيدة

 .المكرمة مكة. القرى أل جامعة . منشورة غير ماجستير

 ،91 ،المعرفدةمجلدة  ."التعليل عن بعد باستخدال االنترنت". (هـ1423).، عالء الدينالعمري -

66-77. 

فددي بيتنددا جامعددة تكنولوجيددا التعلدديم عددن بعددد ونظددام التعلدديم " .(2003).الااماادي ، سااعيد -

ة ."الجامعي المفتو  حول العالم  .مكتبة المأمون .جد 

العاين . "تربويدات الحاسدوب وتحدديات القدرن الحدادي والعشدرين"(. 2000.) إبراهيل، الفار -

 .دار الكتاب الجامعي .

 مصاار ".بعااد يااي خدمااة التعلاايل األساسااي يااي مصاار عاان التعلاايل(." 2000) نااادر ،فرجااانيال -

تاال  http://www.aii-t.org/a/arabic/5.htm: متااواير علااى الااربط .مركااز المشااكاة للبسااث

 .هـ23/12/1432االطالع يي 

 .مجلة التدريب والتقنية،عدد شهر صفر ".التعليل اإللكتروني ."(هـ1425)يريسات، عصال  -
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جدوى بعض أساليب التعليم عن بعد في جامعات وكليات المملكدة "(.1185).الفه اد ، عيسى  -

بيااة بجامعااة الملااك كليااة التر. الرياااض.رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة  . "العربيددة السددعودية

 .سعود

خدمات المعلومات فدي بدرامج التعلديم عدن بعدد واقعهدا ومسدتقبلها " .(2001).، عاطفقاسل -

 .كلية اآلداب بجامعة المنويية .رسالة ماجستير غير منشورة  ."المصريةبالجامعات 

  .25 – 18 ،47 ،المجلة الثقافي ة ."رؤى مستقبلي ة للتعليل العالي"(. هـ1420.)مروان، كمال -

 ."الجددودة الشدداملة فددي التعلدديم االلكترونددي" .(هااـ1431).عباادهللا عطار،و إسسااان، كنسااارة -

   .مؤسسة بهادر لإلعالل المتطور 

 .عالل الكتب.القاهرة. "التكنولوجيا الحديثة في تعليم الفائقين عقليا ا " .(ل2011.)زكريا، الل -

الريااض  .مقدمدة فدي االتصدال وتكنولوجيدا التعلديم .(ل1114).علياء  والجندي،الل ، زكريا  -

  .مكتبة العبيكان .

 عالل الكتب.القاهرة. "بين النظرية و التطبيقالمناهج " .(ل1181).اللقاني، أسمد -

ة المعرفدة فدي المنداهج " .(هـ1411.)علي، والجمل أسمد، اللقاني - معجم المصطلحات التربوي 

 .عالل الكتب .القاهرة . "وطرق التدريس

ااة - التطددوير الشددامل للتعلدديم بدددول مجلددس ".(ل2004).مجلااس التعاااون لاادول الخلاايج العربي 

 . 23الدورة  . التوجهات الواردة يي قرار المجلس األعلى دراسة سول. "التعاون

تطوير مؤسسات التعليل العاالي السكومياة واألهلياة ياي المملكاة  "(.هـ 1421.)هللاعبد  ،مسمد -

 المفتوساةالجامعاة العربياة -باستخدال نمال التعلايل المفتاوح والتعلايل عان بعاد السعوديةالعربية 

جامعاة الملاك : الريااض. األهلي في المملكة العربية السدعوديةندوة التعليم العالي  ."كنموذج

 173-161 .سعود

 الاوطن يايعان بعاد  الجاامعيتصاور مقتارح للتعلايل ". (2002).عزة، أسمدو، سليمان مسمد -

رميدة )عن بعدد  العربي الجامعيممتمر التعليم  ."على ضوء بعض التجارب األجنبية العربي

 .مركز تطوير التعليل الجامعي .جامعة عين شمس.(مستقبلية

 .دار الفكر .عمان. األردن. "تكنولوجيا التعليم المفتو " .(2004.)مسمد ، مصطفى -

دار  .عمااان. "أهدافده وأسسده وتطبيقاتده العمليدة: الدتعلم مدن بعدد"(.هاـ1427.)مادني، عطاا -

 .المسرة
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التعلديم عددن بععددد اسددتطالع واقددع  دراسدة" .(2002).مركاز الااتعلل عان بعااد بجامعااة الكويات -

جامعااة . "لددول الخلدديج العربيدة بجامعدات وممسسدات التعلدديم العدالي بدددول مجلدس التعدداون

  .مركز التعليل عن ب عد:الكويت

يات المددمتمر الدددولي توصدد" .(ه1346).م عددن بعددديالمركددز الددوطني للددتعلم اإللكترونددي والتعلدد -

 .هـ، الرياض1432ربية أول  21-18 ."م عن بعديم اإللكتروني والتعلالثاني للتعل

أسئلة عن الجامعة السعودية " .(ل2011). المركز الوطني للتعلل اإللكتروني والتعليل عن بعد  -

                                                                         http://www.elc.edu.sa/portal/index.php?mod=seu  :متاااااواير علاااااى ".اإللكترونياااااة

 .هـ21/12/1432تل اإلطالع يي  . 

توظيف برنامج البالك بورد بنظام التعليم عن بعد في تددريس "(. هـ1428.)، هدىالمزروع -

الرسددم الهندسددي وقيدداس أثددره علددل التحصدديل المعرفددي لطالبددات قسددم التربيددة الفنيددة بكليددة 

 .جامعة أل القرى  .مكة.رسالة ماجستير غير منشورة ."ة أم القرىالتربية بجامع

ورقدة عمدل  ."الدارساات العلياا باالتعليل عان بعاد(.هاـ1422).مصطفى ، خالد وسمد ، صالح  -

جامعااة  .جاادة .توجهددات مسددتقبلية -سددات العليددا بالجامعددات السددعوديةندددوة الدرا إلددل مقدمددة

 .عزيزالملك عبدال

شابكة االنترنات  ير علاىامتاو. "التقاارير اإلسصاائية"(. 2011.)مصلسة اإلسصاءات العامة  -

 .هـ10/1/1432بتاري  تل االطالع  (.http://www.cdsi.gov.sa)على الرابط 

حلقة النقاش السابعة  ."يي جودة التعليل عن بعد مالمح تنميمية".(هـ1431).المقرن، عبدهللا -

جامعااة  .الرياااض .(الممارسددات والتوجهددات –جددودة التعلدديم عددن بعددد فددي التعلدديم الجددامعي )

  .مسمد بن سعود اإلمال

ورقدة  ."التعلايل اإللكتروناي مان التخطايط إلاى التطبياق".(هاـ1425).مندورة، مسماد مسماود  -

عمل مقدمة للقاء الدوري الثاني ألعضاء المجلس التنفيذي المنعقد بدبي في دولة اإلمدارات 

متاااااااااااوير علاااااااااااى الااااااااااارابط . )مكتاااااااااااب التربياااااااااااة العرباااااااااااي .العربيدددددددددددة المتحددددددددددددة

(http://www.mcgsite.com/LinkClick.aspx?fileticket=a7dvHRMRqjc%3D&tabid=7

7&mid=386 ).  هـ10/11/1432تل االطالع يي. 

http://www.mcgsite.com/LinkClick.aspx?fileticket=a7dvHRMRqjc%3D&tabid=77&mid=386
http://www.mcgsite.com/LinkClick.aspx?fileticket=a7dvHRMRqjc%3D&tabid=77&mid=386
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نماوذج : اآللي يي مناهج التعليل العاالدمج تقنية الساسب "(. هـ1421).مسمد عبد هللا، المنية  -

ذي القعااادة  13-10 .الريااااض. المدددمتمر الدددوطني السددادس عشدددر للحاسدددب اآللددي. "مقتاارح

 41 – 21. ل2001يبراير  7-4هـ الموايق 1421

تصميل وتطبيق برنامج باللاتين العربي ة " .(2004).أسمد، د وطهمسم، مسمد وهاشل، مهران -

متاوير .شبكة المعلومات الدولية. "عن ب عد من خالل شبكة اإلنترنت واإلنجليزية إلدارة التعليل

تل  .http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc24-SuezCanalUniv.doc :على الرابط 

 .هـ20/12/1432االطالع يي 

الددددددددتعلم االلكترونددددددددي األسددددددددس "(.2005). والمبااااااااارك، أسماااااااادعبااااااااد هللاالموسااااااااى،   -
 .مؤسسة شبكة البيانات.الرياض."والتطبيقات

التعليل الجامعي التعليل عن بعد ومتطلبات تطبيقه يي " .(2003).، مسمدوعلي، سالل الناعبي  -

 .مركز تقنيات التعليل بجامعة السلطان قابوس .ممتمر تقنيات التعليم عن بعد. "بسلطنة عمان

 .مسقط 

رمية حول واقع التعليم من بعد ودوره في مواجهة مشكالت  ".(2002).الدين جمال، نجوى -

 .مكتبة اآلداب . القاهرة ."المجتمع

النددوة  ."دراسة تسليلياة –البالد العربية  ييواقة التعليل من بعد " (.ل1118.)، يعقوبنشوان -

 .تونس  .للتعليم من بعدالدولية 

(. هاـ1435-1431) "خطة التنمية التاسعة للدولة "(.هـ 1431).وزارة االقتصاد والتخطيط -

 .الرياض

ندوة الرميدة المسدتقبلية لالقتصداد السدعودي لتطدوير "(. 2002.)وزارة االقتصاد والتخطيط -

 ."(2121)هددـ 1441حتددل عددام   التعلدديم العددالي كرحددد روافددد التنميددة البشددرية فددي المملكددة

 .2002أكتوبر  23-11الموايق  ،هـ1423شعبان  17-13الرياض 

اإلدارة  ."مشروع التعليم عن بععد بوكالدة كليدات البندات" .(هـ1424).وزارة التربية والتعليل -

 .العامة للساسب اآللي والمعلومات

. "السدعوديةوثيقدة سياسدة التعلديم فدي المملكدة العربيدة "(. هاـ1318) .وزارة التعليل العاالي -

 .اللجنة العليا لسياسة التعليل. الباب الثالث، الفصل الخامس

وكالااة الااوزارة .اإلصاادار األول ."دليددل التعلدديم العددالي" .(هااـ1425).وزارة التعلاايل العااالي -

 .للعالقات الثقايي ة

http://www.ituarabic.org/E-Education/Doc24-SuezCanalUniv.doc
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متااوير علااى شاابكة . "الجامعااات التااي تشاارف عليهااا الااوزارة"(. 2011.)وزارة التعلايل العااالي  -

 .10/1/2011 :تل االطالع بتاري  .(www.mohe.gov.sa) االنترنت على الرابط

معوقااات التعلاايل الجااامعي المفتااوح يااي ياارع الجامعااة العربيااة ". (2008) .، عفااافالياااور -

  55-34 ،112 ، مجلة رسالة الخليج العربي . "المفتوسة بجدة

اة ، المكتباليونسكو - جادوى تطاوير "(. ل1186/هاـ1407. )اإلقليمي للتربية ياي الادول العربي 

ااة مجلددة اتحدداد . "المبااررات والمقترسااات: نماال التعلاايل العااالي عاان ب عااد يااي المنطقااة العربي 
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 حفظه اهلل/  .................................................. أخي الدكتور 

 :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد 

 : يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

 " تقويم  فاعلية نظام  التعلم عن بعد يف بعض اجلامعات احلكومية السعودية واجتاهات الطالب حنوه" 

ويأتي ضمن أهداف هذه . وذلك استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف ختصص املناهج وتقنيات التعليم  

 :الدراسة ما يلي 

وفق آراء الطالب وأعضاء هيئة . )الكشف عن فاعلية نظام  التعلم عن بعد وفق حماور الدراسة وجماالتها  .1

 (التدريس 

 (وفق آراء الطالب فقط. )بعد يف اجلامعات السعودية الكشف عن معوقات التعلم عن  .2

 ( وفق اجتاهات الطالب فقط.) الكشف عن اجتاهات الطالب حنو التعلم عن بعد  .3

 . الكشف عن الرؤى التطويرية ،والتوجهات املستقبلية حنو حتسني نظام التعلم عن بعد يف اجلامعات السعودية  .4

 :ام الباحث بإعداد أدوات الدراسة ، وفقًا ملا يلي ولتحقيق أهداف الدراسة السابقة ؛ فقد ق

–القبتتول والتستتجيل : استتتبانة للكشتتف عتتن فاعليتتة التتتعلم عتتن بعتتد ، وتتكتتون متتن أربعتتة حمتتاور أساستتية هتتي   .1

وتتكتون متن مقيتا     . إدارة عملية التتعلم واالتصتال عتن بعتد      –االختبارات االلكرتونية –املقررات االلكرتونية 

وأداة مقابلتة متتع أعضتاء هيئتة التتتدريس    (. ضتتعيفة جتدًا   –ضتعيفة   –متوستطة   –عاليتتة  - عاليتة جتداً  )مخاستي  

 .للتعرف على فاعلية التعلم عن بعد

 –ضتعيفة   –متوستطة   –كتبرية   –كتبرية جتدًا   )وتتكتون متن مقيتا  مخاستي     .استبانة للكشف عن املعوقتات   .2

 (. ضعيفة جدًا

موافق بشدة، ثم موافق، حمايد، ال أوافتق، ال  )مقيا  مخاسي وتتكون من . استبانة للكشف عن االجتاهات  .3

 (.أوافق بشدة

أداة املقابلتة متتع مستتاولي التتتعلم عتتن بعتد واملركتتز التتوطرت للتعلتتيم االلكرتونتتي والتتعلم عتتن بعتتد؛ للتعتترف علتتى       .4

 .التوجهات التطويرية ، والتوجهات املستقبلية لربامج التعلم عن بعد يف اجلامعات السعودية 

ظرًا ملا عهتدنا يف خصصتكم الكتريم  متن علتم ودرايتة يف هتذا انتال، فتإن الباحتث يرةتب االستتنارة بترأيكم              ون

مقتتتتدرًا لكتتتتم تعتتتتاونكم  الستتتتديد واالستتتتتفادة متتتتن ختتتتربتكم متتتتن ختتتتالل إبتتتتداء مرئيتتتتاتكم يف االستتتتتبانة املرفقتتتتة ،    

 .مية و الرتبويةالصادق،خاكرًا لكم جهودكم الفعالة يف خدمة البحث العلمي والعملية التعلي

 الشكر وعظيم االمتنان بتفضلكم باحلكم على هذه االستبانة ، خالصولكم 

 .ما كان العبد يف عون أخيه  العبدوكان اهلل يف عون 

 قران الغامدي أمحد بن عبداهلل عطيه/  الباحث                                                                                               

 املناهج وتقنيات التعليم: ختصص             كلية الرتبية-القرى أمجامعة                                                                             
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 :محاور االستبانة 

 فاعلية التعلم عن بعد يف اجلامعات السعودية :  احملور األول
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      . بالنظام إلكرتونيًا تتم عمليات االلتحاق 

      .يوفر النظام تقنيات متعددة لتسهيل االلتحاق   .2

      .يوضح النظام خروط القبول وآلياته   .3

      .د النظام الئحة الدراسة باجلامعة حيد  .4

      .يغرت النظام الطالب عن مراجعة اجلامعة   .5

      .يشري النظام بوضوح إىل مواعيد القبول والتسجيل   .6

      . إلكرتونيًا يتم تسجيل املواد الدراسية   .7

 واإلضافة للمواد يوفر النظام عمليات احلذف  .8

 . إلكرتونيًا

     

      . إلكرتونيًايتم تسديد الرسوم الدراسية واسرتدادها   .9

      .حيدد النظام إجراءات التحويل من ختصص آلخر   .11

      .يساعد النظام الطالب على تأجيل الدراسة   .11

على إمتام عمليات االنسحاب النظام الطالب يساعد   .12

 .من الدراسة 

     

قبل االلتحاق بأي يتيح النظام تقديم إرخاد طالبي   .13

 .ختصص 

     

يتم عقد لقاءات تعريفية الكرتونية للطالب   .14

 .املستجدين بداية كل فصل 

     

      يساعد النظام يف تقبل خكاوى الطالب واقرتاحاتهم   .15
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يرد مساولو القبول على استفسارات الطالب   .16

 وتساؤالتهم 

     

      .عرباهلاتف يتواصل مساولو القبول مع الطالب   .17

      .يوفر النظام هاتفًا جمانيًا لتقديم الدعم  .18
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حيتوي النظام على توصيف خامل وواضح للمقرر 

 .قبل البدء يف دراسته 

     

      يوفر النظام خطة دراسة املقرر أثناء الفصل الدراسي   .21

      .يتضمن توصيفًا ألهداف املقرر وعملية التعلم   .21

يوفر النظام مراجعًا ومصادرًا للتحقق من حمتوى   .22

 .املقررات االلكرتونية 

     

حيقق النظام املوضوعية يف اختيار حمتوى املقرر   .23

 .االلكرتوني 

     

      .حيّدث النظام املقررات بشكل دوري   .24

      .يوفر النظام الكتب واملراجع الالزمة للمقرر   .25

يدعم النظام احملتوى التعليمي بروابط ملواقع تعليمية   .26

 .تعطي تغطية أكثر عمقًا للمقرر  

     

      .يوفر ملصصات عند نهاية كل وحدة تعليمية   .27

      .يستصدم النظام لغة تناسب مستوى الطالب   .28

      .يااعي تنظيم احملتوى  خصائص الطالب   .29

ميم احملتوى االلكرتوني الفروق الفردية يراعي تص  .31

 ( .تنوع األسئلة –تعدد األمثلة )من خالل 
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      يوفر جمتمعات تعليمية بني الطالب يف التعلم عن بعد   .34
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ضعف دافعية أعضاء هيئـة التـدريس للعمـل وفـق نظـام الـتعلم        11

 .عن بعد 

    

     .ضعف املادة العلمية عند بعض أعضاء هيئة التدريس  12

     .ضعف التخطيط للدروس املتزامنة  13

     .قلة الدروس املتزامنة املقدمة يف بعض املقررات  14

     .تأخر إعالن النتائج وتصحيح الواجبات  15

     .كثرة اعتذار األساتذة األكادمييني عن احملاضرات املتزامنة  16
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     .عدم مالءمة أوقات عرض الدروس املتزامنة  17

     .صعوبة أسئلة االختبارات التحريرية النهائية  18

     .تلابه أسئلة االختبارات النهائية باألعوام السابقة  11

     .قلة التعيينات واجبات املنزلية واألنلطة االلكرتونية  20

     .ارتفاع رسوم الدراسةوفق برنامج التعلم عن بعد  21

     .عدم توفر حوافز أو مكافآت للطالب املتفوقني  22

 :أخرى مل ترد سابقا فتكرُّمًا اذكرها ، واذكر اسم اجملال الذي تنتمي له إذا كان هناك معوقات 

21   
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 م
 العبارة

 التعديل املقرتح تعّدل حتذف مالئمة

 نظام التعلم عن بعد يف اجلامعات احلكومية السعودية معوقات (                      يتبع ) 

  الفنية املعوقات : أواًل 

     .ضعف مهارات الطالب يف  احلاسب اآللي   1

     .صعوبة التعامل مع النظام التقين للنظام   2

     .كثرة األعطال يف البوابة  االلكرتونية للنظام   3

     .ضعف جتاوب الدعم الفين مع الطالب  4

     .االلكرتوني للنظام ضعف التحديثات الفنية التقنية للموقع  5

     .كثرة انقطاع االنرتنت أثناء البحث أو التصفح  6

     .عدم وضوح الصوت أثناء الدروس املباشرة  7

     .تقطع الصورة أثناء الدروس املباشرة  8

     .عدم توفر األمان الكايف للنظام  1

     .ضعف التأهيل املهين للفنيني  10

     أعضاء هيئة التدريس يف استخدام التقنيةضعف مهارات  11

     .التكاليف العالية للتقنيات اخلاصة بالتعلم عن بعد  12

     .ضعف برامج التحميل والرتقية  13

 :إذا كان هناك معوقات أخرى مل ترد سابقا فتكرُّمًا اذكرها ، واذكر اسم اجملال الذي تنتمي له 
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 م
 العبارة

 التعديل املقرتح تعّدل حتذف مالئمة

 اجتاهات الطالب حنو التعلم عن بعد

     .أتابع املستجدات املرتبطة بالتعلم عن بعد  1

     .أرغب يف حضور برامج تدريبية حول تقنيات التعلم عن بعد  2

     .أشعر أن نظام التعلم عن بعد يسهم يف زيادة حتصيلي العلمي  3

     .عن بعد عن التعلم اجلامعي النظامي  أفضل التعلم 4

     .التعلم عن بعد ال يصلح جلميع التخصصات اجلامعية  5

     .أعتقد أن نظام التعلم عن بعد يزيد من عزليت االجتماعية  6

أستمتع كثريًا عنـدما أتلقـ  احملاضـرات بالطريقـة التزامنيـة يف       7

 . .التعلم عن بعد 

    

     .عن بعد يف تكوين صداقات مع زمالء الدراسة  يلجعين التعلم 8

     .ينمي التعلم عن بعد مهاراتي يف التفكري والتأمل  1

أعتقــد أن نظــام الــتعلم عــن بعــد يزيــد مــن فرصــة حصــولي علــ         10

 .وظيفة جيدة 

    

     .أرى  أّننا لسنا يف حاجة للتعلم عن بعد  11

     .األعباء عل  الطالب  أعتقد أن التعلم عن بعد يزيد من 12

أشــعر بــأن االعتمــاد علــ  نظــام الــتعلم عــن بعــد يعــد  هــدرًا للمــال     13

 .والوقت واجلهد 

    

ــر مــــن         14 ــن بعــــد أكثــ ــام الــــتعلم عــ ــلبيات اســــتخدام نظــ أرى أن ســ

 . إجيابياته 

    

يســاعدني نظــام الــتعلم عــن بعــد يف االحتفــاظ باملعــارف واملهــارات    15

 .مدة طويلة 

    

     .أفضل دراسة اجلامعة من خالل نظام التعلم عن بعد  16
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 ،،،انتهى ،

 

 

 

     .أدرس بنظام التعلم عن بعد مضطرًا ولست خمّيرًا   17

أشــعر بســعادة ومتعــة عنــدما أقــوم حبــل الواجبــات والتكليفــات يف      18

 .نظام التعلم عن بعد 

    

والزمـان  تساعدني الدراسة بنظام التعلم عن بعد يف اختيار املكان  11

 .املناسبني للتعلم 

    

     .ال أتردد يف سؤال أستاذ املادة عن كل ما أحتاجه منه  20

أحرص دائمًا عل  تلـجيع زمالئـي لالنضـمام للدراسـة اجلامعيـة       21

 .من خالل نظام التعلم عن بعد 

    

أحــس أن الوقــت ميــر بســرعة شــديدة عنــدما أدرس بنظــام الــتعلم      22

 .عن بعد

    

أمتنـ  أن لــو كانــت دراســيت يف املرحلــة الثانويــة عــن طريــق نظــام    23

 .التعلم عن بعد 

    

     .أرى أن مستقبل نظام التعلم عن بعد سيكون ملرقًا ومتطورًا 24

     .أشعر أن التعلم عن بعد يزيد من حيب لعملية التعلم  25

     .يدفعين التعلم عن بعد إىل عدم مساعدة زمالئي الطالب  26

     أفكر يف إكمال دراسيت العليا من خالل نظام التعلم عن بعد  27

 : اجتاهات أخرى ميكن إيرادها إذا كان هناك 
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العايل  
 جامعة أم القرى                 

 كلية الرتبية     

 قسم املناهج وطرق التدريس

         

 :استبانة حبث بعنوان 

تقويم فاعلية نظام التعلم عن بعد يف بعض 

 اجلامعات السعودية واجتاهات الطالب حنوه

 إعداد الباحث

 أمحد عبداهلل عطيه قّران الغامدي 

  

 إشراف األستاذ الدكتور

 بن أمحد الربكات علي

 مكمل لنيل درجة الدكتوراة يف املناهج وتقنيات التعليم  متطلب

 هـ9611/ 9610
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

  طالبة  التعلم عن بعد                                                                             وفقه اهلل / طالب أخي         

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته                                                                 وبعد 

 :  جيري الباحث دراسة  بعنوان    

 ( تقويم فاعلية نظام التعلم عن بعد يف بعض اجلامعات السعودية واجتاهات الطالب حنوه) 

 . كمتطلب مكمل لنيل درجة الدكتوراه يف تقنيات التعليم من كلية الرتبية جبامعة أم القرى  

وتهتتدف هتتذه االستتتبانة إىل استتتطالع رأيتتك فيمتتا يتعلتتق بفاعليتتة نظتتام التتتعلم عتتن بعتتد يف               

فاعلية النظام يف حتقيتق أهدافته، والتعترف علتى اجتاهاتتك       اجلامعة،   واملعوقات اليت حتد من

 .   حنو التعلم عن بعد 

إلجاباتتتك الصتتادقة  وستتيكوناملرجتتو منتتك أختتي الطالتتب  اإلجابتتة علتتى فقتترات االستتتبانة ،       

يف حتقيق أهداف الدراستة ، علمتًا بتأن مجيتع البيانتات ستوف        – اهللمبشيئة  –واملوضوعية دور 

 . وسوف يقتصر استصدامها ألةراض البحث العلمي فقط ،تامة حتظى بالسرية ال

  :  وسوف تكون اإلجابة  وفق املثال اآلتي

 العبارة

 الفاعليةدرجة 

ية
ال

ع
 

دا
ج

 

ية
ال

ع
طة 

وس
مت

فة 
عي

ض
دًا 
 ج

فة
عي

ض
 

1.  
      .يوفر النظام عمليات احلذف واإلضافة للمواد إلكرتونيًا 

                   

 .تعاونكم البناء يف حتقيق الدراسة ألهدافها مقدرًا لكم 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بيانات أولية 

 أخيت الطالبة  /أخي الطالب 

 :يف املربعات املناسبة التالية (  )فضاًل تعبئة احلقول التالية بوضع  

 إدارة واقتصاد        آداب                       :     الكلية  -

 

 طالبة                طالب                          :اجلنس  -

 

 :السنة الدراسية   -

         السنة التحضريية                                  

                                         السنة األوىل 

                                         السنة الثانية 

         السنة الثالثة                                              السنة الرابعة 

 :يف استخدام احلاسب اآللي واالنرتنت  املهارة -

    كبرية                      .   متوسطة                 .   ضعيفة. 

 qeran@hotmail.com:           فضاًل إرسال هذه االستبانة بعد االنتهاء من استكماهلا عل  الربيد التالي  : عزيزي الطالب ، عزيزتي الطالبة  

 شاكرا اهتمامكم ،،،                             
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 الرقم

 

 العبارة احملور

 درجة الفاعلية

دًا
 ج

ية
ال

ع
 

ية
ال

ع
طة 

وس
مت

فة 
عي

ض
دًا 
 ج

ف
عي

ض
 

1.  

يل
سج

لت
وا

ل 
بو

لق
م ا

ظا
ن

 

      .يتم التسجيل يف برنامج التعلم عن بعد الكرتونيًا

      .يوفر تقنيات متعددة لتسهيل عملية االلتحاق  .2

      .يوضح خروط القبول وآلياته  .3

      .يوضح مواعيد القبول والتسجيل  .4

      .يتم تسجيل املواد الدراسية إلكرتونيًا    .5

      .يوفر عمليات احلذف واإلضافة للمواد إلكرتونيًا   .6

      .يتم تسديد الرسوم الدراسية واسرتدادها إلكرتونيًا   .7

      .يسمح بالتحويل من ختصص آلخر  .8

      .يساعد الطالب على تأجيل الدراسة   .9

      .يتيح تقديم إرخاد طالبي قبل االلتحاق بأي ختصص   .11

لقاءات تعريفية الكرتونية للطالب املستجدين يتم عقد   .11
 .بداية كل فصل 

     

      . ميكن من  تقّبل خكاوى الطالب واقرتاحاتهم  .12

ميّكن مساولو القبول من الرد على استفسارات   .13
 . الطالب وتساؤالتهم

     

      .يوفر  هاتفًا جمانيًا للتواصل وتقديم الدعم  .14

15.  

ت 
را

قر
امل

ام 
ظ

ن
ني

رتو
لك

ال
ا

 ة

      .حيتوي على توصيف خامل للمقرر قبل البدء يف دراسته

      .يوفر خطة دراسة املقرر أثناء الفصل الدراسي  .16

يوفر مراجع علمية ومصادر للتحقق من حمتوى املقررات   .17
 .االلكرتونية

     

      .حيقق املوضوعية يف اختيار حمتوى املقرر االلكرتوني   .18

احملتوى التعليمي بروابط ملواقع تعليمية تعطي يدعم   .19
 .إثراءات تعليمية

     

      .يوفر ملصصات عند نهاية كل وحدة تعليمية  .21

يراعي تصميم احملتوى االلكرتوني الفروق الفردية من   .21
 (.تنوع األسئلة –تعدد األمثلة )خالل 

     

ورش –حماضرات )يستصدم اسرتاتيجيات تعليم متنوعة   .22
 ( .حلقات تعاونية -عمل

     

23.  
يوفر نشاطات تعليمية لتعزيز منو مهارات الطالب 
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 الرقم

 

 العبارة احملور

 درجة الفاعلية

دًا
 ج

ية
ال

ع
 

ية
ال

ع
طة 
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مت

فة 
عي

ض
دًا 
 ج

ف
عي
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 .وخرباتهم 

      .يساعد على تفعيل مهارات التعلم الذاتي   .24

      .يساعد على تفعيل مهارات التعلم التعاوني والتشاركي   .25

يوفر  تعليمات تفصيلية عّما هو مطلوب من الطالب   .26
 .حتقيقه 

     

يوفر مقررات الكرتونية تفاعلية متكن الطالب من   .27
 ( .النص والصوت والصورة )التفاعل مع احملتوى 

     

يوفر مقررات الكرتونية ةري تفاعلية يف خكل   .28
(word – pdf- html. ) 

     

29.  

ية
ون

رت
لك

ال
ت ا

را
با

خت
ال

م ا
ظا

ن
 

      يوفر نظام االختبارات  االلكرتونية وسائل تقويم 

      .يغطي مجيع مفردات املقرر  .31

      .يراعي االختبار الفروق الفردية  .31

      .يتم تصحيح االختبارات فوريًا والكرتونيًا   .32

      .يساعد يف تشصيص مستوى الطالب بدقة   .33

      (.بنوك األسئلة ) يوفر قاعدة بيانات لألسئلة   .34

ونتائجه يف ميكن الطالب من معرفة مستواه التحصيلي   .35
 .االختبارات

     

يوفر معلومات عن األساليب املستصدمة يف االختبار   .36
 .االلكرتوني

     

يوفر فرصًا للتقويم القبلي ملهارات املتطلبات السابقة   .37
(pre - requisites.) 

     

يعطي للطالب  وقتًا ملراجعة االختبار وتنقيحه قبل   .38
 .تسليمه للتقويم

     

حيدد الوقت املناسب لإلجابة على كل ساال يف   .39
 . االختبار

     

حيفظ آليًا أعمال الطالب ومشاركاتهم وواجباتهم   .41
 .واختباراتهم

     

      .يوفر اخلصوصية الالزمة لنتائج كل طالب   .41

      . يتيح تغذية راجعة بعد نهاية كل اختبار   .42

      .األسئلةيستصدم تقنيات صوتية ومرئية مع   .43
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 الرقم

 

 العبارة احملور

 درجة الفاعلية

دًا
 ج

ية
ال

ع
 

ية
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طة 
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      .آليات للتحقق من هوية املصترب يوفر   .44

45.  

ن
لم

تع
 ال

رة
دا

م إ
ظا

 
ل 

صا
الت

وا
 

عد
ن ب

ع
 

      . يقّدم تقنيات متعددة لتواصل الطالب مع أستاذ املقرر

يساعد عضو هيئة التدريس على إدارة العملية   .46
 .التعليمية بكفاءة 

     

      .الربيد االلكرتوني يوفر قائمة بريدية معتمدة على   .47

يوفر منتدى الكرتوني لتسهيل التواصل وطرح   .48
 .األفكار واالحتياجات

     

      .يراعي استصدام التقنيات األكثر خيوعًا  .49

      .يدعم اللغة العربية واالجنليزية بشكل كامل  .51

      .يتميز بالسهولة يف االستصدام   .51

طريق الفصول يقدم احملاضرات عن بعد عن   .52
 .االلكرتونية

     

      .يوفر خاصية النقاش االلكرتوني بني الطالب واملعلم  .53

      .يسّهل عملية توزيع الواجبات واألعمال واستالمها   .54

      .يوفر االستشارات األكادميية طوال الوقت   .55

      .يوفر قاعدة بيانات عن الطالب   .56

      يوفر خاصية إتاحة احملتوى للطالب على مدار الساعة   .57

      .يقدم جدولة مناسبة للبث احلي للمحاضرات   .58

      .يقوم بإدارة املقررات  والفصول بفاعلية   .59

      .ينظم عمليات إدارة تسجيل الطالب واتصاالتهم   .61

      .يسجل دخول الطالب للمحاضرات املتزامنة   .61

      .أنشطة الطالب ومشاركاتهم آليًا  يسجل  .62

      .يقّدم تقارير الكرتونية متنوعة للطالب واإلدارة   .63

 يفالطالب  ةيوفر تقنية اللوحة البيضاء ملشارك  .64
 الدر 

     

يوفر خدمات اللوحات اإلخبارية للمشاركة يف   .65
 .املعلومات للطالب ذوي االهتمامات املشرتكة 

     

، للحصول على امللفات FTP نقل امللفات خدمةيوفر   .66
 .املتاحة ونسصها 
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 العبارة احملور

 درجة الفاعلية
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  Video Conference يفّعل مامترات الفيديو  .67
 يف االجتماعات واللقاءات 

     

 Internet Relayاحملادثة احلية  يوفر خاصية   .68
chat  لتواصل الطالب املتزامن مع بعضهم ومع

 معلمهم

     

الكرتونية أو افرتاضية يوفر ساعات مكتبية   .69
 . لتواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس
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 العبارة الرقل

 درجة توافر الصعوبة

ة 
ري

كب
دًا

ج
رية 

كب
طة 

س
تو

م
فة 

عي
ض

ف  
عي

ض
دًا

ج
 

 نظام التعلم عن بعد يف اجلامعات احلكومية السعودية معوقات 

 املعوقات اإلدارية واألكادميية: أواًل

      .التوجيه واإلرخاد األكادميي ضعف   .1

      .ضعف تواصل العمادة مع الطالب   .2

      .قصور يف تعريف الطالب بأنظمة اجلامعة ولوائحها   .3

قلتتتتتة اهتمتتتتتام اإلدارة لتتتتتل مشتتتتتكالت الطتتتتتالب والتتتتترد علتتتتتى       .4
 .استفساراتهم

     

      .عدم وضوح إجراءات العمل وفق نظام التعلم عن بعد   .5

      .إجناز املعامالت اإلدارية اخلاصة بالقبول والتسجيلبطء   .6

      .قلة عدد احملاضرات اإلرخادية واللقاءات التثقيفية   .0

      .كثرة الواجبات الدراسية   .8

      .صعوبة املقررات الدراسية   .9

      . ضعف تواصل أعضاء  هيئة التدريس مع الطالب   .14

التتدريس للعمتل وفتق نظتام التتعلم عتن       ضعف دافعيتة أعضتاء هيئتة      .11
 .بعد 

     

      .ضعف املادة العلمية عند بعض أعضاء هيئة التدريس   .12

      .ضعف التصطيط للمحاضرات املتزامنة  .13

      .قلة الدرو  املتزامنة املقدمة يف بعض احملاضرات  .14

      .تأخر تصحيح الواجبات وإعالن النتائج  .15

      .كادمييني عن احملاضرات املتزامنةاألساتذة األكثرة اعتذار   .16

      .عدم مالءمة أوقات عرض احملاضرات املتزامنة  .10

      .قلة الواجبات املنزلية واألنشطة االلكرتونية  .18

      .ارتفاع رسوم الدراسة وفق برنامج التعلم عن بعد  .19

      .عدم توفر حوافز أو مكافآت للطالب املتفوقني   .24

      .قصور النظرة االجتماعية للتعلم عن بعد  .21

  املعوقات الفنية: ثانيًا

      .صعوبة التعامل مع النظام التقرت للنظام    .22
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      .كثرة األعطال يف البوابة  االلكرتونية للنظام    .23

      .ضعف جتاوب الدعم الفرت مع الطالب   .24

      .االلكرتوني للنظام ضعف التحديثات الفنية التقنية للموقع   .25

      .كثرة انقطاع االنرتنت أثناء البحث أو التصفح   .26

      .عدم وضوح الصوت أثناء احملاضرات املباخرة   .20

      .تقطع الصورة أثناء احملاضرات املباخرة   .28

      .عدم توفر األمان الكايف للنظام   .29

      .ضعف التأهيل املهرت للفنيني   .34

      .التكاليف العالية للتقنيات اخلاصة بالتعلم عن بعد   .31

      .ضعف برامج التحميل والرتقية   .32
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 العبارة الرقم

 درجة االجتاه

ق 
اف

مو
ّدة

ل
ب

ق 
اف

مو
يد 

حما
ق 

اف
أو

ال 
ق  

اف
أو

ال 
ّدة

ل
ب

 

 اجتاهات الطالب حنو التعلم عن بعد

      .أتابع املستجدات املرتبطة بالتعلم عن بعد   .1

      .أرةب يف حضور برامج تدريبية حول تقنيات التعلم عن بعد   .2

      .أخعر أن نظام التعلم عن بعد يسهم يف زيادة حتصيلي العلمي   .3

      .أفضل التعلم عن بعد عن التعليم اجلامعي التقليدي  .4

      .التعلم عن بعد ال يصلح جلميع التصصصات اجلامعية   .5

      .التعلم عن بعد يزيد من عزليت االجتماعية  أعتقد أن نظام  .6

      .أستمتع كثريًا عندما أتلقى احملاضرات بالطريقة االلكرتونية  .7

      .يشجعرت التعلم عن بعد يف تكوين صداقات مع زمالء الدراسة   .8

      .ينمي التعلم عن بعد مهاراتي يف التفكري والتأمل   .9

بعد يزيد من فرصة حصولي علتى وييفتة   أعتقد أن نظام التعلم عن   .11
 .جيدة 

     

      .أرى  أّننا لسنا يف حاجة للتعلم عن بعد   .11

      .أعتقد أن التعلم عن بعد يزيد من األعباء على الطالب   .12

أختتعر بتتأن االعتمتتاد علتتى نظتتام التتتعلم عتتن بعتتد يعتتد  هتتدرًا للمتتال          .13
 .والوقت واجلهد 

     

      . أرى أن سلبيات استصدام نظام التعلم عن بعد أكثر من إجيابياته  .14

      .مدة طويلة علم عن بعد يف االحتفاي باملعلومات يساعدني نظام الت  .15

      .أفضل دراسة اجلامعة من خالل نظام التعلم عن بعد   .16

      .أدر  بنظام التعلم عن بعد مضطرًا ولست خمّيرًا    .17

بستتعادة ومتعتتة عنتتدما أقتتوم لتتل الواجبتتات والتكليفتتات يف   أختتعر   .18
 .نظام التعلم عن بعد 

     

تساعدني الدراسة بنظام التعلم عن بعد يف اختيار املكتان والزمتان     .19
 .املناسبني للتعلم 

     

أحرص دائمًا على تشجيع زمالئي لالنضمام للدراسة اجلامعيتة متن     .21
 .خالل نظام التعلم عن بعد 

     

      بعد أحس أن الوقت مير بسرعة عندما أدر  بنظام التعلم عن  .21

أمتنى أن لو كانت دراسيت يف الثانوية عتن طريتق نظتام التتعلم عتن        .22
 .بعد 
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      .أرى أن مستقبل نظام التعلم عن بعد سيكون مشرقًا ومتطورًا  .23

      .أخعر أن التعلم عن بعد يزيد من حيب لعملية التعلم   .24

      .يدفعرت التعلم عن بعد إىل عدم مساعدة زمالئي الطالب   .25

      أفكر يف إكمال دراسيت العليا من خالل نظام التعلم عن بعد   .26
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 (3)ملحق 

 يف صورتها األولية املقابلةأداة 
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 م
 السؤال

 التعديل املقرتح تعّدل حتذف مالئمة

 (أداة املقابلة)املستقبلية لنظام التعلم عن بعد التوجهات 

 : السؤال األول 

 )              ( ال )         (                       نعم .                                                                   هل توجد خطة مستقبلية واضحة للعمادة 

     رأي احملكم يف السؤال 

 :السؤال الثاني 

 :ما هي رؤيتكم املستقبلية لنظام التعلم عن بعد 

 

     رأي احملكم يف السؤال 

 السؤال الثالث 

 ( )                  ال )             (                       هل توجد أهداف واضحة ملا سوف يتحقق مستقباًل                                            نعم 

 :السؤال الرابع 

 ما األقسام اليت تنون التوسع يف إدخاهلا ضمن نظام التعلم عن بعد ؟

 

     رأي احملكم يف السؤال 

 السؤال اخلامس 

 )                 (ال                     )               (              هل هناك إمكانية لتطوير نظام التعلم عن بعد يف اجلامعات السعودية ؟                             نعم 

 

      رأي احملكم يف السؤال

 السؤال السادس 

 ما هي مالمح تطوير هذا النظام  ؟( : نعم ) إذا كانت إجابتك بـ 

 

     رأي احملكم يف السؤال

 السؤال السابع

 النظام ؟ملاذا ال توجد إمكانية لتطوير هذا (  : ال  )  إذا كانت اإلجابة بـ 

 

     رأي احملكم يف السؤال
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 م
 السؤال

 التعديل املقرتح تعّدل حتذف مالئمة

 (أداة املقابلة)التوجهات املستقبلية لنظام التعلم عن بعد 

 :السؤال الثامن 

 :صف الوضع املستقبلي لنظام التعلم عن بعد يف كل جمال من اجملال التالية 

 نظام القبول والتسجيل  -1

 نظام املقررات االلكرتونية  -2

 نظام االختبارات االلكرتونية  -3

 نظام إدارة التعلم عن بعد ووسائل  االتصال  -4

 

     رأي احملكم يف السؤال 
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 (4)ملحق 

 النهائيةيف صورتها  املقابلةأداة 
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 يف اجلامعات السعودية  التوجهات املستقبلية لنظام التعلم عن بعد 

(1) 

 )          ( ال )         (                       نعم .                                                                   هل توجد خطة مستقبلية واضحة للعمادة 

(0) 

 ما هي مالمح هذه اخلطة ؟

(3) 

 ؟ يف اجلامعة التعلم عن بعد برنامج ما التخصصات  اليت ترون  التوسع يف إدخاهلا ضمن 

(4) 

 )      (ال )    (          نعم                                هل هناك إمكانية لتطوير نظام التعلم عن بعد تقنيًا يف جامعتكم؟     

 .مسيف حال كانت اإلجابة بنعم ينتقل للسؤال اخلا

 .ينتقل للسؤال السادس( ال)يف حال كانت اإلجابة بـ 

(5) 

 :كيف ميكنك وصف الوضع املستقبلي لنظام التعلم عن بعد يف جامعتكم 

 نظام القبول والتسجيل  -9

  نظام املقررات االلكرتونية -0

 نظام االختبارات االلكرتونية  -1

 .نظام إدارة التعلم عن بعد ووسائل  االتصال  -4

(4) 

 هل ترى أن هناك معوقات حتول دون تطوير نظام التعلم عن بعد يف اجلامعة؟
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 (5)ملحق 

 أمساء السادة الفضالء حمكمي أدوات الدراسة
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 أمساء  السادة الفضالء حمكمي أداة الدراسة

 مكان العمل التخصص الدرجة العلمية االسم م

 جامعة أم القرى-كلية الرتبية تعليمتقنيات  أستاذ إحسان حممد كنسارة.د.أ 9

 جامعة اجملمعة-كلية الرتبية تقنيات تعليم أستاذ أمحد حممد سامل.د.أ 0

 جامعة أم القرى-كلية الرتبية علم النفس أستاذ إهلامي إمام عبدالعزيز.د.أ 1

 جامعة أم القرى-كلية الرتبية تقنيات تعليم أستاذ زكريا حيي  الل.د.أ 6

 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية علم النفس أستاذ عبداهلل بن حممد النافع.د.أ 5

 جامعة أم القرى-كلية الرتبية تقنيات تعليم أستاذ ملارك إبراهيم حممد عامل.د 4

 جامعة املنوفية-كلية الرتبية تعليم تقنيات أستاذ ملارك صبحي أمحد سليمان.د 0

 جامعة السلطان قابوس تعليم تقنيات أستاذ ملارك علي شرف علي املوسوي.د 8

 اجلامعة العربية املفتوحة باألردن مناهج وطرق تدريس رياضيات أستاذ ملارك مفيد أمحد أبو موس .د 1

 جامعة أم القرى -كلية الرتبية تعليم تقنيات أستاذ مساعد أمحد حلمي أبو اجملد.د 92

 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية تعليمتقنيات  أستاذ مساعد أمحد عبداهلل الدريويش.د 99

 جامعة امللك عبدالعزيز-كلية الرتبية تقنيات تعليم أستاذ مساعد ربيع عبدالعظيم رمود.د 90

 جامعة الباحة -كلية الرتبية علم النفس أستاذ مساعد سعيد أمحد شويل.د 91

 املفتوحة باألردناجلامعة العربية  تقنيات تعليم أستاذ مساعد مسري حممد الصوص.د 96

 جامعة العلوم املاليزية شبكات حاسبات تعليم الكرتوني أستاذ مساعد عامر سليم األمري.د 95

 جامعة اجملمعة وختطيطإدارة  أستاذ مساعد عدنان حممد قطيط.د 94

 جامعة القصيم تقنيات تعليم أستاذ مساعد فوزية عبداهلل الفرهود.د 90

 إدارة الرتبية والتعليم بالباحة مناهج وطرق تدريس رياضيات دكتوراة إبراهيم حممد الغامدي.د 98

 إدارة الرتبية والتعليم باملدينة تقنيات تعليم دكتوراة عادل بن عايض املغذوي.د 91

 اإلدارة العامة للتخطيط بالوزارة قياس وتقويم دكتوراة عيس  جود اهلل احلربي.د 02

 إدارة الرتبية والتعليم جبدة تقنيات تعليم دكتوراة ظافر أمحد القرني.د 09

 وزارة الرتبية والتعليم بالبحرين تقنيات تعليم دكتوراة فالح أمحد ربيع.د 00
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 (6)ملحق 

 مناذج من اخلطابات الصادرة من  جامعة أم لقرى
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