
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد الرابع  واخلمسون - اجلزء  الثالث- ذو القعدة 1441هـ - يوليو 2020 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



1295

1389

1449

1535

1563

1613

1645

محتويات العدد

  اندماج الشباب واملراهقني يف شبكات التواصل االجتماعي وتأثيره على إدراكهم 
للواقع: دراسة حالة على قضية البنا وراجح يف إطار نظرية الغرس الثقايف               
         أ.م.د. سماح محمد محمدي

  تأثير اإلنفوجراف يف إصدارات العالقات العامة على فهم وتذكر 
املستخدمني- دراسة شبه جتريبية          د. محمد فؤاد محمد الدهراوي

   دور اإلنفوجرافيك يف زيادة انقرائية اجلمهور للمحتوى اإلعالمي يف 
مواقع الصحف املصرية والعاملية )دراسة حتليلية وميدانية(                             

    د. سحر عبد املنعم محمود اخلولي 

    اســـتخدامات الشـــباب خلدمـــات البـــث التلفزيونـــي عبـــر اإلنترنـــت ومـــدى 
رضاهـــم عـــن هـــذه اخلدمـــات                                                          د.ريهـــام ســـامي

     املعاجلة اإلخبارية لظاهرة اإلسالموفوبيا يف الغرب يف الصحافة 
اإللكترونية املصرية.. دراسة حتليلية

  د. رالال أحمد محمد عبد الوهاب منصور

    سمات املحتوى اإلعالمي لتطبيق »التيك توك« دراسة مقارنة بني 
املنصات العربية واألجنبية                                    د. محمد فتحي يونس
محمد عبد الغفار عبد الغفار

    تكرار بث الفواصل اإلعالنیة التلیفزيونیة وعالقتها مبستويات متابعة 
املشاهدين للمسلسالت خالل شهر رمضان   د. نهى عادل محمد هريدي



1677

1757

1845

1917

1979

      ممارســة أنشــطة اإلعــالم املدرســي وعالقتهــا بتنميــة الوعــي مبخاطــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي لــدى املراهقني

     د. السيد محمود عثمان أحمد

    اخلريطة الثقافية واالجتماعية جلمهور اإلعالم يف محافظة 
التفاعــل  وآليــات  االســتخدام  ألمنــاط  دراســة  بورســعيد- 
واالحتياجــات اإلعالمــي                        د. والء محمــد محــروس 
 د. هبه مصطفى حسن

     متطلبات رأس املال الفكري لتحقيق األداء املتميز لإلذاعة املدرسية 
وانعكاسها على الصورة الذهنية نحو هذا األداء »دراسة ميدانية«                                           

د. إمام شكري إبراهيم أحمد القطان

    استخدامات شبكة اإلنترنت يف العملية التعليمية: رؤية حتليلية
د. إبراهيم أبو اليزيد الدسوقي أبو اليزيد

     اخلطــاب التنمــوي للصحــف املصريــة يف إطــار اســتراتيجية التنميــة 
املســتدامة 2030                             د. فــوزى عبدالرحمــن الزعبــالوي







The Uses of the Internet in the Educational 
Process: An Analytical Vision

استخدامات شبكة اإلنترنت يف العملية التعليمية: رؤية حتليلية

د/ إبراهيم أبو اليزيد الدسوقي أبو اليزيد

مدرس اإلذاعة والتليفزيون مبعهد اإلسكندرية العالي لإلعالم 

ebrahimaboelyazed@yahoo.com



استخدامات شبكة اإلنترنت يف العملية التعليمية 

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 1918

ملخص الدراسة

ــة  ــى تناولــت  بحــوث االنترنــت فــى العملي ــة الت ــة واألجنبي ــل للدراســات العربي  اســتهدفت الدراســة رصــد وحتلي

التعليميــة خــال الفتــرة مــن 2014 وحتــى 2019 مــن مختلــف املــدارس البحثيــة بأنحــاء العالــم، والكشــف عــن أهــم 

األطــر النظريــة واملنهجبــة التــي اتبعتهــا بحــوث االنترنــت يف العمليــة التعليميــة للوصــول إلــى نتائجهــا، وحتديــد مــدى 

التشــابه واالختــاف بينها.وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التحليليــة والتــي اعتمــدت علــى منهــج 

التحليــل مــن املســتوى الثانــي ومــا يعــرف بإعــادة حتليــل البيانــات، وقــد مت جمــع الدراســات التــي اتيحــت للباحــث 

يف هــذا املجــال حيــث مت ســحب عينــة عمديــة منهــا طبقــا للفتــرة الزمنيــة مــن 2014-2019 وتوصلــت الدراســة إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

-تنوعــت القضايــا البحثيــة يف الدراســات العربيــة لتشــمل تقريبــا كل التخصصــات وكل أبعــاد القضيــة مــع التركيــز 

ــى  ــا واالشــكاليات إل ــة، فتنوعــت القضاي ــة التعليمي ــب واســتخدام االنترنــت يف العملي ــى الطال بشــكل أساســي عل

تعليــم األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن خــال التابلــت واالنترنــت.

- اتســمت االشــكاليات البحثيــة التــي مت معاجلتهــا يف الدراســات األجنبيــة ملحــور االنترنــت واملعلــم لتشــمل قضايــا 

تقييــم قــدرات معلمــي املــدارس الثانويــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات، وفوائــد اليوتيــوب كمصــدر للتعليــم، 

وفوائــد اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي يف بيئــة تعليميــة.

الكلمات املفتاحية: االستخدامات- شبكة االنترنت ) شبكة املعلومات الدولية( - العملية التعليمية.

Abstract
    The study aimed to monitor and analyze Arab and foreign studies that dealt with 
Internet research in the educational process during the period from 2014 to 2019 from 
various research schools around the world, and to reveal the most important theoretical 
and methodological frameworks that Internet research has followed in the educational 
process to reach its results, and determine the extent of similarity and difference 
between them. This study belongs to the descriptive analytical studies, which relied 
on the method of analysis from the second level and what is known as re-analysis of 
data. The studies that were made available to the researcher in this field were collected 
as an intentional sample was drawn from them according to the time period of 2014-
2019 and the study reached a set of results The most important of them are:
- Research issues in Arab studies varied to include almost all disciplines and all 
dimensions of the issue, with a primary focus on the student and the use of the Internet 
in the educational process.
-The research problems addressed in the foreign studies of the Internet and the teacher 
axis were characterized to include issues of assessing the capabilities of secondary 
school teachers to use information technology, the benefits of YouTube as a source 
of education, and the benefits of using social media in an educational environment.
key words: Uses -Internet or International Net Work -Educational process.
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شــهد الواقــع العــاملي اجلديــد الــذي أخــذ يتنــامى خــالل العقــدين األخيــرين مــن القــرن 
العشرين وبداية القرن احلادي والعشـرين تقـدًما هـائًال يف مجـال التكنولوجيـا املعلوماتيـة، 

ــد مــن  ــل، وقــد جــاء بالعدي ــر مــن ذي قب ــوم وبســرعة أكب ــى الي الوســائل ومــا زال ينمــو حت
ا  ا؛ وكـأنهم وجهـً التكنولوجية احلديثة التي جعلت من العالم قرية صغيرة يتفاعـل أهلهـا معـً
لوجه، ويف ظل الثورة االتصالية اجلديدة التي يعيشها العالم اآلن أصبحت شبكة اإلنترنـت 
ظاهرة واسعة االنتشار، ووسيلة اتصال وإعالم جديدة ومؤثرة تربط سكان العـالم بعضـهم 

  وتتميز بالسرعة الفائقة والضخامة الالمتناهية.  ببعض،
ومــع بدايــة التســعينات مــن القــرن املاضــي ومــع التطــور الهائــل يف أجهــزة احلاســب اآللــي، 
وعلى األخص احلاسبات الشخصية، باإلضـافة إلـى ظهـور مـا يسـمى بثـورة املعلومـات مـن 
ــور شــبكة  ــى ظه ــك أدى إل ــل ذل ــدي، ك ــر التقلي ــدي وغي ــا التقلي ــددة منه خــالل وســائل متع

التــي حتتــوي علــى كــم  International Net Workأو  Internetاملعلومــات الدوليــة 
هائل من املعلومات ذات النص الكامل والرسـوم والصـور ولقطـات الفيـديو، باإلضـافة إلـى 

  فهارس املكتبات ومراصد البيانات الببلوجرافية وغير الببلوجرافية.
رق ويرى املتخصصون يف مجال التربية أن اإلنترنت سـوف يـؤدى دورًا كبيـًرا يف تغييـر الطـ

التعليمية املتعارف عليها يف الوقت احلاضر، وقـد أشـار يف هـذا الصـدد مـدير عـام شـركة 
مايكروسوفت العاملية إلـى أهميـة اإلنترنـت يف التعلـيم بقولـه: "إن تـدفق املعلومـات السـريع 
سوف يساعد يف رفع املقاييس التعليميـة لكـل فـرد يف األجيـال القادمـة، حيـث يتـيح ظهـور 

  يدة، كما يتيح مجاًال أوسع لالختيار".طرائق تدريس جد
ولعل من أهم املميزات التي شـجعت التربـويني علـى اسـتخدام اإلنترنـت يف التعلـيم الـوفرة 
الهائلـــة  يف مصـــادر املعلومـــات مثـــل: ( الكتـــب اإللكترونيـــة، الـــدوريات، قواعـــد البيانـــات، 

صــة االختيــار ســواًء كــان املوســوعات، املواقــع التعليميــة )، كمــا يتــيح اإلنترنــت للطــالب فر
متزامًنا أو غير متزامن، ونتيجة لهذه الوفرة الهائلـة مـن املصـادر واإلمكانـات الهائلـة التـي 
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تتيحها شبكة اإلنترنت للمستخدمني؛ فقد زادت أعداد املسـتخدمني يف الفتـرة األخيـرة يف 
ــا املعلومــات  ــه وزارة االتصــاالت وتكنولوجي ا ملــا كشــفت عن ــً ــًدا وفق ــى مصــر حتدي  ٤٠٫٩إل

، %٤٨بنسبة انتشـار مسـتخدمي اإلنترنـت    ٢٠١٨/٢٠١٩مليون مستخدم خالل العام املالي  
ــالي عــدد  ــر صــادر مــن األمم املتحــدة أن إجم ــر تقري ــد ذك ــاملي، فق ــى املســتوى الع ا عل ــَّ أم

مـن  %٤٧مليـار مسـتخدم، مبـا يعـادل   ٤٫٥املستخدمني لإلنترنت على املستوى العـاملي بلـغ  
  .)١(العالم(*) إجمالي عدد سكان

رغم هذا االنتشار، إال أن عـدد الدراسـات العربيـة التـي سـعت لدراسـة اإلنترنـت والعمليـة 
ــى  ــة الدراســات عل ــز غالبي ــث انصــب تركي ــد مــن االهتمــام، حي ــى مزي ــاج إل ــة حتت التعليمي
ــع االفتراضــي، الســبورة  ــل: ( الواق ــيم مث ــة للتعل ــنظم التقليدي ــرات محــددة يف ظــل ال متغي

كتاب اإللكتروني، املواقع التعليمية)، ولكن ظهرت منصات جديدة قد طـورت مـن الذكية، ال
أشـــكالها وطـــرق تقـــدميها للمســـتخدمني عبـــر اإلنترنـــت ومواقـــع الشـــبكات االجتماعيـــة، 
والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي واملحمول، باعتبارهـا أدوات لإلنترنـت أفـاد 

  قات والبرامج التعليمية املختلفة.  منها اجلمهور العام من خالل التطبي
لـــذا؛ حتـــاول الدراســـة احلاليـــة اســـتعراض اجلهـــود العلميـــة والبحثيـــة التـــي بـــذلت يف مجـــال 
اإلنترنــــــت والعمليــــــة التعليميــــــة يف مؤسســــــات التعلــــــيم قبــــــل اجلــــــامعي واجلــــــامعي، وأهــــــم 

  .االجتاهات احلديثة يف بحوث اإلنترنت على العملية التعليمية
  مشكلة الدراسة:

بأدواتهــا املختلفــة علــى  International Net Workحظيــت شــبكة املعلومــات العامليــة 
اهتمام كبير من قبل القـائمني علـى العمليـة التعليميـة، وال سـيما بعـد مـا شـهد العـالم مـن 
تطـــورات تكنولوجيـــة حديثـــة وملموســـة يف جميـــع املؤسســـات العامـــة للدولـــة بشـــكل عـــام 
واملؤسسات التعليمية بشقيها قبل اجلامعي واجلامعي بشكل خـاص، حيـث أضـافت شـبكة 

ت العاملية مزايا وخصائص تفاعلية ومثيرات حركية وضوئية وصوتية جتعلهـا أكثـر املعلوما
واقعية، وذلك من خالل أدوات اإلنترنـت التـى أصـبحت اآلن يف متنـاول جميـع املسـتفيدين 
من تلك التكنولوجيا عبر احلواسيب الشخصية والهواتـف الذكيـة، وغيرهـا مـن تكنولوجيـا 

  االتصال احلديثة.

 
)   (*https://www.youm7.com/story/2019/11/6/4490582 
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اإلنترنــت وتنــوع مجاالتهــا ازداد اهتمــام التربــويني باإلفــادة مــن خــدمات وبتطــور شــبكة 
 Learning Mangmentالشبكة لتخدم العملية التعليمية، فظهرت أنظمة إدارة التعلم 

System  وأنظمــة املحتــوىContent Mangment System  والــتعلم اإللكترونــيe-
Learningعلــوم اإلعالميــة واإلجتماعيــة ، علــى ضــوء مــا ســبق، ونظــًرا ألن البحــوث يف ال

أثبتت عـدم قـدرتها علـى الوصـول إلـى نتـائج مماثلـة يف املوضـوع الواحـد، ومعنـى ذلـك أن 
ا، ومــن هنــا جنــد أن  البحــوث التــي جتــرى حــول موضــوع واحــد قــد ال يــدعم بعضــها بعضــً
القائمني على وضع السياسـات التعليميـة، واتخـاذ القـرارات التربويـة حـائرين بـني طوفـان 

ا نظــًرا للتزايــد املســتمر يف تيــار البحــوث والدراســات يف مجــال  مــن نتــائج متباينــة، وأيضــً
 –تكنولوجيــا التعلــيم –اســتخدام اإلنترنــت يف التعلــيم بــني أكثــر مــن مجــال منهــا (اإلعــالم

علم االجتماع)؛ لذلك استشعر الباحث ضرورة إيجـاد طريقـة مقننـة  –علم النفس  -التربية
ــيم وصــياغة تهــدف إلــى الوصــول للتكا ــائج بحــوث اســتخدام اإلنترنــت يف التعل مــل بــني نت

التعميمــات اجلديــدة، مــن خــالل املقارنــة بــني النتــائج العربيــة واألجنبيــة، ومــن ثــم توجيــه 
  البحوث احلالية واملستقبلية يف مجال استخدام اإلنترنت يف التعليم نحو االجتاه الصحيح.

مــا االجتاهــات احلديثــة ساؤل الرئيس التـالي: ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة احلالية بالت
ــا الــــرؤى املســــتقبلية لتطــــوير  يف بحــــوث اســــتخدامات اإلنترنــــت يف العمليــــة التعليميــــة؟ ومــ

  األجندة البحثية يف هذا املجال ؟
  أهمية الدراسة:

إن لكــل دراســة علميــة أهميتهــا التــي حتــث الباحــث علــى إجرائهــا، وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة 
  وضوع الذي تناقشة، فضًال عن مجموعة من االعتبارات الرئيسة أبرزها:من طبيعة امل

إلقاء الضوء على دراسـات اسـتخدام اإلنترنـت يف العمليـة التعليميـة بشـكل يسـهم  -١
يف تكوين رؤية أكثر شموًال على املستوى العـاملي، كـذلك بنـاء قاعـدة علميـة بحثيـة 

 العمليـة التعليميـة علـى وجـه لإلفادة منها يف تطوير بحوث اسـتخدام اإلنترنـت يف
التحديـد، وهـو مـا يوجــه أنظـار البـاحثني نحـو موضــوعات بحثيـة جديـدة يف هــذا 

 املجال.
تســاعد هــذه الدراســة يف تقــدمي رؤيــة مســتقبلية حــول اســتخدامات اإلنترنــت يف  -٢

العملية التعليمية، واإلفادة من اإلنترنـت يف تطـوير العمليـة التعليميـة؛ مبـا يجعلنـا 
دول العالم املتقدم نتيجة استغالل هذه الوسيلة اإلعالمية اجلديدة يف   يف مصاف

 تطوير منظومة التعليم العام يف مصر والعالم العربي.
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الع التربــويني وصــانعي السياســات التعليميــة ومتخــذي  -٣ تســعى الدراســة نحــو إطــْ
ى القــرار يف الشــأن التعليمــي، كــذلك أوليــاء األمــور علــى أهــم النتــائج املترتبــة علــ

استخدام اإلنترنت يف العملية التعليميـة، واالسترشـاد بنتـائج الدراسـة وتوصـياتها 
 عند الرغبة يف تصميم وإنتاج برامج تعليمية جديدة.

قد يستفيد من نتائج البحث القائمون على وضع السياسـات التعليميـة والبـاحثون  -٤
ــدي يف حتســني  ــل البع ــن التحلي ــدة م ــات املفي ــة يف اســتقراء بعــض التعميم العملي

التعليمية، استناًدا إلى مبـادىء نظريـة موجهـة ملعرفـة األسـلوب األمثـل السـتخدام 
 اإلنترنت يف التعليم.  

  أهداف الدراسة:
  تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق مجموعة من األهداف الرئيسة تتمثل يف:

رصـــد وحتليـــل للدراســـات العربيـــة واألجنبيـــة التـــي تناولـــت بحـــوث اإلنترنـــت يف  -١
مـــن مختلـــف املـــدارس  ٢٠١٩وحتـــى  ٢٠١٤العمليـــة التعليميـــة خـــالل الفتـــرة مـــن 

 البحثية بأنحاء العالم.
ــة واألجنبيــة التــي  -٢ ــة واملنهجيــة للدراســات العربي الكشــف عــن أهــم األطــر النظري

اتبعتها بحوث اإلنترنت يف العملية التعليمية للوصول إلـى نتائجهـا، وحتديـد مـدى 
 التشابه واالختالف بينها.

ــة مســتقبلية،  -٣ ــا يف صــياغة توصــيات ورؤي ــائج البحــوث ومقترحاته ــن نت ــادة م اإلف
واقتراح أجنـدة بحثيـة، ووضـع تصـور مقتـرح يوضـح سـبل تطـور بحـوث اسـتخدام 

 اإلنترنت يف العملية التعليمية.
  تساؤالت الدراسة:

  تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن مجموعة من التساؤالت أهمها:
العربيـة واألجنبيـة التـي أجريـت يف مجـال اسـتخدام اإلنترنـت يف ما أهم البحوث   -١

العملية التعليمية بشكل عام، واستخدامات اإلنترنت مع محـاور العمليـة التعليميـة 
 املعلم)؟ –الطالب  –(املنهج

ما أهم املوضوعات البحثية التي مت معاجلتها مـن خـالل تلـك الدراسـات واألوراق  -٢
 البحثية؟

 ثية التي تندرج حتتها موضوعات هذه الدراسات؟ما االجتاهات البح -٣
مــا أهــم اإلجــراءات املنهجيــة التــي اتبعتهــا تلــك الدراســات يف معاجلتهــا للقضــايا  -٤

 البحثية؟
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 ما أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات؟  -٥
  اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 نوع ومنهج الدراسة:    )١(
ــى مــنهج ُتعــد هــذه الدراســة ضــمن الدراســات الوصــ   ــي اعتمــدت عل ــة، والت فية التحليلي

التحليل من املستوى الثاني وما يعرف بإعادة حتليل البيانات، ويعتمـد علـى وصـف وحتليـل 
 -٢٠١٤البحــوث العلميــة احلديثــة يف بحــوث اإلنترنــت يف العمليــة التعليميــة يف الفتــرة مــن 

٢٠١٩ .  
 مجتمع وعينة الدراسة: )٢(
والدراسات العربية واألجنبيـة املنشـورة وغيـر املنشـورة يتمثل مجتمع الدراسة يف البحوث   

التي تناولـت بحـوث اإلنترنـت يف العمليـة التعليميـة، وقـد مت جمـع الدراسـات التـي أتيحـت 
-٢٠١٤طبًقا للفترة الزمنية من للباحث يف هذا املجال، حيث مت سحب عينة عمدية  منها  

ــى أســلوب احلصــر الشــامل للمج ،٢٠١٩ ــار منــاذج واعتمــد الباحــث عل ــاح يف اختي تمــع املت
ــي  ــاج العلم ــع الدراســة يف اإلنت ــل مجتم ــا يتمث ــة، كم ــة التعليمي ــت يف العملي لبحــوث اإلنترن

  .  املنشور يف بحوث اإلنترنت يف العملية التعليمية مبحاورها املختلفة
  تقسيم العرض التحليلي:  

ا وصــــفًيا ألهــــم االجتاهــــات احلديثــــة يف بحــــوث  )١( ــً املســــتوى األول: ويتضــــمن عرضــ
ــة، ومعاجلــــة حتليليــــة نقديــــة تشــــمل  ــتخدام شــــبكة اإلنترنــــت يف العمليــــة التعليميــ اســ

 القضايا البحثية واألطر النظرية واملنهجية وأهم النتائج.  
  قام الباحث بتقسيم الدراسات والبحوث إلى ثالث محاور تتجلى فيما يلي:      

  املحور األول:  
  الدراسات التي تناولت بحوث اإلنترنت والطالب كأحد محاور العملية التعليمية:

تعليم األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة   )١()٢٠١٩ناقشت دراسة أمين حلمي ( - ١
لك من خالل إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لتعليم  من خالل استخدام التابلت، وذ

ومدى   هدفه،  حتقيق  يف  فاعليته  من  والتحقق  البسيطة،  الفكرية  اإلعاقة  ذوي 
استمرار أثره بعد االنتهاء من فترة املتابعة، استخدمت الدراسة املنهج التجريبي  
عينة   تكونت  جتريبية،  واألخرى  ضابطة  إحداهما  مجموعتني:  على  القائم 

  ٩منهم  باإلسماعيليةتلميًذا وتلميذة من مدرسة التربية الفكرية  ٢٠اسة من الدر
الباحث على اختبار    ١١ذكور و   إلى مجموعتني، اعتمد  من اإلناث مت تقسيمهم 

"ستانفورد بينيه" لقياس الذكاء الصورة اخلامسة، توصلت الدراسة إلى عدد من  
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متو دالة إحصائًيا بني  أهمها وجود فروق  املجموعة  النتائج  أفراد  سطي درجات 
الضابطة والتجريبية باستخدام التابلت وشبكة اإلنترنت يف القياس البعدي على  

 اختبار التعلم لذوي اإلعاقة العقلية البسيطة لصالح املجموعة التجريبية.
٢ - ) املرسي  سعد  نادية  دراسة   طالب  استخدام واقع على  التعرف  )٢()٢٠١٨هدفت 

العملية لإلنترنت الثانوية املرحلة  مبحافظة التجريبية باملدارس التعليمية يف 
  املنوفية، 

ببعض وعالقة املستخدمني  نسبة حيث من  ومحل النوع مثل املتغيرات ذلك 
ومجاالته،   االستخدام أسباب على التعرف إلى  باإلضافة اإلقامة، وأشكاله 

 وفعال، مناسب بشكل اإلنترنت  من الطالب إفادة دون التي حتول واملشكالت
داخل  إفادة على تساعد التي املقترحات تقدمي مع خارجها، أو املدرسة سواء 

 مبحافظة التجريبية الثانوية باملدارس التعليمية  العملية اإلنترنت يف من الطالب
املسح الدراسة استخدمت املنوفية،  الدراسة،   لطبيعة املناسب امليداني منهج 

الشخصية  املراجعة  وقائمة االستبانة على  واعتمدت  املادة  جمع يف واملقابالت 
 الثانوية باملرحلة  املسجلني  التجريبية املدارس وطالبات طالب  عدد العلمية، بلغ

 على  الدراسة بإجراء الباحثة قامت وطالبة)، وقد طالًبا (44مبحافظة املنوفية
 العديد إلى الدراسة  وتوصلت وطالبة، طالًبا )٤٤٥(  والبالغ للطلبة العدد الكلي

 املرتبة يف االجتماعى التواصل ملواقع استخدام الطالب أهمها: جاء النتائج، من
يليها %٢٢،٨٠ بنسبة األولى والترفيه مواقع ،   أكثر ، من%١٧،٦٥ بنسبة التسلية 
  . الفرا وقضاء وقت التسلية  لإلنترنت والطالبات الطالب استخدام أسباب

ــدفت  - ٣ ــة هــ ــات طلبــ ــة اجتاهــ ــة دراســ ــة البنائيــ ــار النظريــ ــات يف إطــ ــولي عرفــ ــمية متــ ســ
اجلامعـــات الدراســـني لإلعـــالم نحـــو كـــل مـــن الـــتعلم اإللكترونـــي والـــتعلم التقليـــدي 

ــات  )٣()٢٠١٧( ــي باجلامع ــتعلم اإللكترون ــق ال ــا تطبي ــى مزاي اســتهدفت الوقــوف عل
لكتروني باجلامعات املصرية، وحتديد الصعوبات والتحديات التي تواجه التعلم اإل

املصرية، ومعرفة تأثير مدى اإلفادة من دراسة مقررات إلكترونيـة علـى اجتاهـات 
طالب اجلامعات نحو التعلم، وتنتمـي الدراسـة إلـى الدراسـات الوصـفية يف إطـار 
املسح االعالمي، ومت استخدام صحيفة استقصاء لقياس مجموعة املتغيرات التي 

الدراسة على عينـة عشـوائية مـن طـالب اإلعـالم   حتقق أهداف الدراسة، أجريت
ا أو أكثـر قوامهـا  مفـردة مـن (طـالب إعـالم بنهـا  ٣٠٠ممن درسوا مقررًا إلكترونيـً

ــة  ــة القــاهرة وطــالب إعــالم بجامع ــة اإلعــالم جامع ــوح بكلي ــيم املفت وطــالب التعل
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فاروس باإلسكندرية)، توصلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج؛ مـن أهمهـا:  أفـاد 
 %٣٦مقابـل    %٦٤ظم أفراد العينة من دراسـتهم ملقـرر إلكترونـي أو أكثـر بنسـبة  مع

استفادوا إلى حد مـا، وتؤكـد هـذه النتيجـة علـى أهميـة الـتعلم اإللكترونـي وقارئـه 
من وجهة نظر الطالب، ذكـر معظـم أفـراد العينـة أنهـم يشـعرون معـه الـتعلم أثنـاء 

ن تطبيق اختبار أن هناك عالقة بـني دراستهم ملقرر إلكتروني أو أكثر، وقد تبني م
  شعور املبحوثني ومتعة التعلم وبني اجلامعة التي ينتمون إليها.

دراسة اجتاهات طلبة كلية التربية تخصص "معلم    )٤() ٢٠١٧حرصت رمي صبري ( - ٤
التعلم   يف  اإلنترنت  استخدام  نحو  التعليم"  وتقنيات  "مناهج  وتخصص  صف" 

اجلامعية، وتعرف الفروق يف مستوى االجتاهات تبًعا ملتغيرات  والتعليم يف املرحلة  
اجلنس والتخصص، وتعرف الصعوبات التي تواجههم عند استخدامهم اإلنترنت  
يف   اإلنترنت  استخدام  لتفعيل  مقترحات  تقدمي  ثم  ومن  اجلامعية،  املرحلة  يف 

) من  البحث  عينة  وتكونت  اجلامعية،  طلب٩٦املرحلة  من  وطالبة  طالًبا  كلية  )  ة 
التربية يف جامعة البعث تخصص معلم صف وتخصص مناهج وتقنيات التعليم، 

) بواقع  األصلي  املجتمع  من  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  و(٢٤مت  طالًبا   (٢٤  (
مستوى   يف  فروق  وجود  عدم  النتائج:  أظهرت  وقد  تخصص،  كل  من  طالبة 

امل  والتعليم يف  التعلم  اإلنترنت يف  تبًعا االجتاهات نحو استخدام  رحلة اجلامعية 
املادية،   التكلفة  أهمها  عديدة  صعوبات  ووجود  والتخصص،  اجلنس  ملتغيرات 

 وعدم توفير مراكز احلاسب اآللي املتصلة باإلنترنت يف اجلامعة.
 نحو  اليرموك طلبة جامعة اجتاهات معرفة   )٥()٢٠١٦دراسة عماد يامني ( هدفت - ٥

االجتماعي شبكات استخدام ذلك   وعالقة التعليمية العملية  دعم يف التواصل 
 توزيعها مت استبانة (100) الدراسة من عينة والكلية، تكونت اجلنس مبتغيرات 

جامعة على وطالبات  حيث بطريقة اليرموك طلبة   نتائج أشارت عشوائية، 
 قبل طلبة من استخداًما اجتماعي تواصل شبكات أكثر ثالث أن إلى الدراسة
بوك، لىع هي اليرموك جامعة وطالبات (فيس   جوجل آب، واتس الترتيب: 

 الوقت  االجتماعي وإضاعة التواصل شبكات استخدام على اإلدمان وأن ، )بلس
معرفة   أن حني  االجتماعي، يف التواصل استخدام شبكات سلبيات أكثر  من كانا

غايات هما للتسلية إضافة جديد هو ما وكل األخبار  شبكات استخدام أكثر 
التحتية   البنية أن إلى  إضافة اليرموك، جامعة قبل طلبة  من االجتماعي التواصل

 التكنولوجيا، مع  التعاطي التدريسية على الهيئة  أعضاء وقدرة  اإلنترنت، لشبكة
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نحو  أكبر  من كانتا يف التواصل شبكات استخدام تطبيق العقبات   االجتماعي 
 التواصل شبكات استخدام إمكانيةالنتائج   بينت  وقد اليرموك،  جامعة يف التعليم

دعم االجتماعي اليرموك، طلبة نظر  وجهة من  التعليمية العملية  يف   جامعة 
 يستخدمون ال اليرموك جامعة يف هيئة التدريس أعضاء أن إلى اإلشارة وجتدر

 بينت  كما جًدا بشكل خفيف إال التعليمية العملية  يف االجتماعي شبكات التواصل
حتصيل   على االجتماعي التواصل لشبكات التأثير السلبي أظهرت   كما الدراسة،

إلى أشارت كما  العام، ومعدلهم  الطلبة  داللة  ذات فروق وجود عدم الدراسة 
البعد اجلنس ملتغير (α = 0.05 ) داللة  عند مستوى  إحصائية  اخلاص على 

 طلبة نظر وجهة  من التعليم، يف التواصل االجتماعي شبكات بإمكانية استخدام
 مستوى على داللة إحصائية ذات فروق الكلية  ملتغير كان بينما جامعة اليرموك،

البعد ( α = 0.05 ) داللة التواصل   شبكات استخدام بإمكانية اخلاص على 
 لدينا ظهرت  حيث جامعة اليرموك، طلبة نظر وجهة من التعليم يف االجتماعي
الكليات مجموعتان كلية   الصيدلة، كلية الطب، كلية (األولى من 

 التواصل شبكات استخدام تعتقد بصعوبة العلوم)، وكانت  كلية ،)الهندسة(حجاوي
 كلية التربية، اآلداب، كلية كلية( والثانية   التعليمية، العملية دعم االجتماعي يف

تكنولوجيا  كلية  واإلعالم، الصحافة  كلية والعلوم اإلدارية، االقتصاد كلية الشريعة، 
 دعم يف االجتماعي شبكات التواصل استخدام بسهولة  تعتقد علومات)، وكانتامل

  .التعليمية العملية
ضرورة قياس تأثير دافعية التعلم وتقريـر الـذات   )٦()٢٠١٦هدفت دراسة عزة الكحكــي ( - ٦

يف مقـررات  D2Lلدى طالبات اإلعالم وعالقته باستخدام برنامج الـتعلم اإللكترونـي 
ا علـى مقـرر تقنيـات البــرامج التعليميـة، وُيعـد البحـث مـن البحــوث  التخصـص، تطبيقـً

لدافعيــة الوصــفية، واعتمــدت الباحثــة علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي للتعــرف علــى ا
للتعلم واملستمدة من نظرية  تقرير الذات لدى عينة من طالبات قسم اإلعـالم جامعـة 
أم القرى، ومت تطبيق البحث علـى عينـة عمديـة تتمثـل يف طالبـات اإلعـالم الدارسـات 

طالبـة، واعتمـدت الباحثـة   ١٤٥ملقرر تقنيات البرامج التعليمية، حيث بلغ حجم العينة  
ة كــأداة بحثيــة جلمــع املعلومــات، ومقيــاس الدافعيــة املرتبطــة علــى اســتمارة االســتبان

بنظريــة تقريــر الــذات، وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج؛ أهمهــا: ثبــت وجــود 
فــروق دالــة إحصــائًيا بــني متوســطات اجتاهــات عينــة البحــث نحــو اســتخدام برنــامج 

D2L تغيــرات معــدل يف دراســة مقــرر تقنيــات البــرامج التعليميــة، وذلــك يف كــل مــن امل
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ــاع نســبة  ــي، ارتف ــتعلم اإللكترون ــامج ال االســتخدام، ســهولة االســتخدام اســتخدام برن
 الطالبات ذوات مستوى الدافعية األعلى لتعلم مادة تقنيات البرامج التعليمية. 

ــانوي  )٧()٢٠١٦هــدفت دراســة العســاف ( - ٧ ــة الصــف األول الث ــّرف اجتاهــات طلب ــى تع إل
ت يف العمليـــة التعليميـــة، وكانـــت أبـــرز نتائجهـــا أنَّ بـــاألردن نحـــو اســـتخدام اإلنترنـــ

ــت بشــكل عــام  ــة كان ــة التعليمي ــة نحــو اســتخدام اإلنترنــت يف العملي اجتاهــات الطلب
ــائج دالــة إحصــائًيا يف اجتاهــات الطلبــة نحــو اســتخدام  ه ال يوجــد نت ــَّ متوســطة، وأن

نتـائج أنَّ هنـاك اإلنترنت يف العملية التعليمية يعزى إلى اجلنس، وباملقابـل أظهـرت ال
ــة  ــتخدام اإلنترنـــت يف العمليـ ــو اسـ ــة نحـ ــات الطلبـ ــائًيا يف اجتاهـ ــة إحصـ ا دالـ ــً فروقـ
التعليمية تعزى إلى مستوى اخلبرة يف التعامل مع اإلنترنت. وفيما يتعلق بالصـعوبات 
التــي تواجــه عمليــة ربــط التعلــيم باســتخدام اإلنترنــت داخــل املــدارس، فقــد ظهــرت 

ــة التطــو عوبات: مواكب ــى صــُ م عل ــِّ ــدرة املعل ــات احلاســوب، وضــعف ق ر الســريع لتقني
استخدام اإلنترنت، وشمول اإلنترنت على مواقع غير أخالقية؛ وأشارت النتـائج إلـى 

 ارتقاء مستوى التعليم وتقّدمه بسبب كثرة املعلومات التي تدعم املنهج املدرسي.
 الثانويـة املرحلـة طالبـات اسـتخدام واقـع معرفـة )٨()٢٠١٥( هبــة املتبــولي اســتهدفت - ٨

امليـداني  املسـح مـنهج الباحثـة اسـتخدمت وقـد منها، إفادتهن ومدى ملعامل اإلنترنت
 مراحـل مـن مدرسـة  )٣٦  (قوامهـا عمديـه عينـة اختيار مت حيث طريق العينة، عن

 كمـا الغربية، مبحافظة التعليمية واإلدارات املراكز مختلف الثانوي العام من التعليم
 الباحثـة واسـتخدمت طالبـة،  ٢٣٧٤ بلغـت مـن الطالبـات عينـة الباحثـة حـددت

 مجتمـع عـن العلميـة املـادة جلمـع واملقـابالت الشخصـية املراجعـة وقائمـة االستبانة
 اإلنترنـت خدمـة تقـدم  إليهـا الدراسـة: توصـلت التـي النتـائج أهـم الدراسـة، ومـن

 يكـون املـدارس نترنـت داخـلاإل واسـتخدام الدراسـة، عينـة املـدارس داخـل باملجـان
 عن واألقارب االتصال بالزميالت وجاء ،%٤٤,١٣ بنسبة املدرسية الفسحة يف غالًبا

 لشـبكة اسـتخدام الطالبـات وأغـراض دوافـع أهـم مـن اإللكترونـي البريـد طريـق
 شـبكة الطالبات علـى بها تهتم التي املوضوعات أكثر ومن ،%٣٦,٥٧ بنسبة اإلنترنت
الدراسـة ضـرورة:  هـذه توصـيات أبرز %، ومن ٤٩,٨٠ وبنسبة والفنان الفن اإلنترنت

 الغربيـة، وتغييـر مبحافظـة للبنات الثانوية املدارس جميع يف اإلنترنت خدمة إدخال
خطـوط  أو (DSL) طريقـة إلـى املـدارس جميـع يف باإلنترنـت االتصـال طريقـة

 واسـتخدام اإلنترنـت، شـبكة السـتخدام املخصـص الوقـت وزيـادة املـؤجرة، االتصـال
 .مستمر بشكل التعليمية اإلنترنت يف العملية
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 السـتخدامات التعليميــة اآلثــار معرفــة )٩()٢٠١٥دراســة خالــد العجلــوني ( هــدفت - ٩
الدراسة  مجتمع األردن، تكون فرع  املفتوحة العربية اجلامعة طلبة قبل من اإلنترنت

 ( 2300 ) عددهم والبالغ -األردن فرع -املفتوحة العربية اجلامعة طلبة جميع من
 اإلجنليزيـة، اللغـة املعلومـات، تقنيـة) تخصصـات أربعـة مـوزعني إلـى وطالبـة طالـب
 ،LMS 2013الدراسي  للعام األول الدارسي للفصل وذلك (التربية األعمال، إدارة

 علـى عرضـها خالل من املجتمعجميع أفراد  على(االستبانة  الدراسة أداة توزيع مت
 ( 787 ) علـى احلصـول مت إلكتروني)، وبشكل باجلامعة التعلم اخلاص إدارة موقع

 وقد األربعة، على التخصصات موزعني اجلامعة طلبة من عليها اإلجابة مت استبانة 
 مرتفعة بدرجة اإلنترنت الستخدامات آثارًا تعليمية هناك أن الدراسة نتائج أظهرت

 أشـارت كمـا التعليميـة، األبعـاد مـن بُعد لكل الفرعية الكلية والدرجات الدرجة على
 التعليميـة السـتخدامات لآلثار إحصائًيا دالة فروق توجد ال أنه الدراسة إلى نتائج 

ا هنـاك أن حـني يف اجلـنس، ملتغيـر تعـزى اإلنترنـت  اآلثـار يف إحصـائًيا دالـة فروقـً
 تعـزى الفرعيـة األبعـاد وبعـض الكليـة الدرجـة اإلنترنت على الستخدامات التعليمية

 .الطلبة تخصص ملتغير
 الفعلـي السـتخدام الواقـع علـى معرفـة )١٠()٢٠١٥يف دراستها ( العزيز عبد هند وتؤكد -١٠

والتعـرف  أسـيوط، محافظـة يف اإلنترنـت لشـبكة الثانويـة املـدارس وطالبـات طـالب
 أسـيوط محافظـة يف الثانويـة املدارس طالب تواجه التي واملعوقات الصعوبات على

 االسـتبانة واسـتخدمت أداة الوصـفي، املـنهج علـى وكيفية حلهـا، واعتمـدت الباحثـة
الشخصـية،  واملقـابالت املراجعـة قائمـة جلمـع البيانـات، باإلضـافة إلـى رئيسة كأداة
ا مدرسة، ٢٨  عمدية قوامها عينة اختيار مت وقد  فقـد والطالبـات الطـالب عينة أمَّ

 وجـود عـدم الدراسة: إليها توصلت التي النتائج ومن أهم طالب وطالبة، ٤٠٠ بلغت
 األكبـر العـدد وأن باملـدارس، الدراسية داخل املناهج اإلنترنت لشبكة دراسية حصة

 ثـم املعلمـني ثـم الطـالب مـن املـدارس الثانويـة يف اإلنترنـت شـبكة مسـتخدمي مـن
 جـاءت كمـا اسـتخداًما، أعلـى املحركـات مـن" "يـاهو البحـث محـرك وجاء اإلداريني،

 الطـالب وامـتالك الطـالب زيارتهـا، يكثـر التـي املواقـع قمـة علـى التعليميـة املواقـع
 الطـالب دوافـع مـن أهـم والترفيه التسلية وجاءت ،%٤٧,٨ بنسبة اإللكتروني للبريد

 .%.٧٣,٨ بنسبة اإلنترنت استخدام نحو
 توجيـه يف الثانويـة املدرسـة دور على )١١()٢٠١٤الشرقاوي  يف دراسته ( محمد ويؤكد  -١١

 الدراسـة اسـتخدمت، الدقهليـة مبحافظـة اإلنترنـت ألخالقيـات اسـتخدام الطـالب
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 األولـى موجهـة استبانتني: يف البيانات جمع ومتثلت أدوات الوصفي امليداني، املنهج
 إلى وجهت والثانية الدقهلية، مبحافظة باملدارس الثانوية اآللي احلاسب معلمي إلى

  على الدراسة عينة مبحافظة الدقهلية، واشتملت الثانوية املدارس وطالبات طالب
 الثانويـة املـدارس وطالبـات مـن طـالب ٣٩٣ اآللـي، معلمـي احلاسـب مـن  ١٦٢

 تعـوق وقـاتمع وجود: النتائج؛ مثل من العديد إلى الدراسة توصلت وقد الصناعية،
 اإلنترنت، شبكة ألخالقيات استخدام الطالب توجيه يف بدورها القيام عن املدرسة
 الطـالب توجيه بدورهم يف القيام عن اآللي احلاسب مدرسي تعوق معوقات ووجود

لشـبكة اإلنترنـت،  مفيـدة اسـتخدامات وتوجـد اإلنترنـت، شبكة استخدام ألخالقيات
 مقترحـات ومـن سلبًيا، استخداًما الشبكة استخدام على مساعدة عوامل توجد كما

 علـى والعمـل اإلنترنـت، شـبكة السـتخدام املدرسـة مقومـات هـذه الدراسـة: تطـوير
 الطـالب توجيـه يف بـدورها القيـام عـن املدرسـة تعـوق مواجهـة املعوقـات التـي

  .استخدام الشبكة ألخالقيات
التعرف على اجتاهات الطـالب السـعوديني   )١٢()٢٠١٤وكشفت دراسة محمد احلربــي ( -١٢

ــة  ــة الالزمــ ــاتهم التدريبيــ ــم وحاجــ ــت يف تعلمهــ ــتخدام اإلنترنــ ــو اســ ــني  نحــ املبتعثــ
) ١٠٥الستخدامه. واتبعـت الدراسـة املـنهج الوصـفي املسـحي، وتكونـت عينتهـا مـن (

وقد أظهرت نتائج  West Virginia طالب وطالبات من الطالب املبتعثني بجامعة
ا يلــي: جــاءت اجتاهــات الطــالب الســعوديني املبتعثــني نحــو اســتخدام الدراســة مــ

، ) ٢. ٥) مـن أصـل (٣٫٨٥اإلنترنت يف تعلمهم إيجابية، وبدرجـة عاليـة، ومبتوسـط (
ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني متوســط اجتاهــات الطــالب الســعوديني 

ؤهـــل الدراســـي، املبتعثـــني نحـــو اســـتخدام اإلنترنـــت يف تعلمهـــم تعـــزى ملتغيـــرات (امل
جـاءت  والتخصص، والعمر، واجلنس، والدورات التدريبية، ومكان الدراسة احلالي)،

درجة احلاجات التدريبية للطالب السعوديني املبتعثـني الالزمـة السـتخدام اإلنترنـت 
. ، كمـا ال توجـد فـروق ذات ٥) من أصـل  ٣٫٦٥يف تعلمهم بدرجة عالية، ومبتوسط (

ط درجة احلاجات التدريبيـة للطـالب السـعوديني املبتعثـني داللة إحصائية بني متوس
ــي،  ــل الدراســ ــرات (املؤهــ ــزى ملتغيــ ــم تعــ ــت يف تعلمهــ ــتخدام اإلنترنــ ــة الســ الالزمــ

ال  والتخصــص، والعمــر، واجلــنس، والــدورات التدريبيــة ومكــان الدراســة احلــالي)،
تعثني نحـو توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائًيا بني اجتاهات الطالب السعوديني املب

 استخدام اإلنترنت يف تعلمهم وحاجاتهم التدريبية الالزمة الستخدامه. 
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ــاطف ( -١٣ ــامت عـ ــة حـ ــي  )١٣()٢٠١٤حاولـــت دراسـ ــتعلم اإللكترونـ ــوذج الـ ــة منـ ــار فاعليـ اختبـ
لطالب اإلعالم إلخراج جريدة إلكترونية لألطفال باستخدام الوسائط املتعددة علـى 
اإلنترنت، ومشاركة طـالب اإلعـالم يف نظـام الـتعلم اإللكترونـي عـن بُعـد عبـر شـبكة 

مـن   تويتر كهدف رئـيس، تنتمـي الدراسـة إلـى الدراسـات املسـحية التجريبيـة، والتـي
ــم  خاللهــا مت مســح طــالب قســم اإلعــالم بجامعــة املنوفيــة، وتســعى إلــى اختبــار تعل

طالب اإلعالم عن بُعـد عـن طريـق اإلنترنـت لتصـميم وإخـراج الصـحف اإللكترونيـة 
لألطفال باستخدام املنهج التجريبي، وقد مت اختيار عينة عمدية مـن طـالب الفرقـة 

طالًبا وطالبة، مت تقسيمهم إلى   ٣٠فية بواقع  الرابعة إعالم بكلية اآلداب جامعة املنو
ــة بواقــع  ــة يف كــل مجموعــة،  ١٥مجمــوعتني ضــابطة واألخــرى جتريبي ا وطالب ــً طالب

على   WEBاعتمد الباحث على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي، وتصميم موقع  
، اإلنترنت، ومنوذج تعليمي لصحف األطفـال اإللكترونيـة وإكسـابهم املهـارات الالزمـة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: إزدياد معرفة طالب اإلعـالم مبوضـوع 
الصحف اإللكترونية وإكسابهم املهارات الالزمة، وفاعلية التعلم عـن بُعـد يف إكسـاب 

  املهارات عند استخدام النموذج التعليمي.
  ثانًيا: الدراسات األجنبية: 

 ,Kurucova, Zuzana; Medová, Janka; Tirpakovaتناولـــت دراســـة  -١٤
Anna )تــأثير أوضــاع التعلــيم املختلفــة عبــر اإلنترنــت علــى تعلــم اللغــة  )١٤( )٢٠١٨

عالميــة، ُيعــد تطبيــق أســاليب التعلــيم اإللكترونــي اإلجنليزيــة لطــالب الدراســات اإل
وكفاءتهــا يف عمليــة تــدريس اللغــة اإلجنليزيــة ألغــراض محــددة، وخاصــة اإلعــالم 
والصــحافة، ظــاهرة جديــدة إلــى حــد مــا يف أوروبــا الوســطى، ركــزت التجربــة التــي 

نشـأ أجريت يف هذه الدراسة على كفاءة أساليب التعلم اإللكتروني والتعلم املختلط، أ
ثالث مجموعات من الطالب مع أمناط متنوعة من التعليم عبر اإلنترنت املستخدمة 

ا) مــن خــالل طريقــة التعلــيم  ١٨يف كــل مجموعــة، مت تعلــيم املجموعــة األولــى ( طالبــً
ا) مـن خـالل الطريقـة   ٢٠اإللكتروني البحت، بينما مت تعليم املجموعـة الثانيـة ( طالبـً

طالًبا) مـن خـالل نهـج الـتعلم املخـتلط،   ١٨وعة الثالثة (التقليدية وجًها لوجه، واملجم
تضمن وضع التعليم عبر اإلنترنت ندوات إلكترونية تفاعلية مع متحدث أصلي يقـدم 
مالحظـــات مباشـــرة عـــن مهـــام الطـــالب، ضـــمن برنـــامج دراســـة وســـائل اإلعـــالم( 

ئج الصـــحافة)، يبـــدو وضـــع الـــتعلم املخـــتلط هـــو األكثـــر كفـــاءة، مكنتنـــا مقارنـــة نتـــا
االختبـــارات الســـابقة لالختبـــارات الالحقـــة مـــن حتديـــد املهـــارات اللغويـــة التـــي مت 
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حتســـينها يف مجموعـــات االختبـــار الـــثالث، زاد عـــدد الطـــالب يف جميـــع املجـــاالت 
األربعــة التــي مت التحقيــق فيهــا (أي القــراءة والتحــدث واالســتماع واملفــردات) زيــادة 

املفـردات هـي أفضـل مهـارة لغويـة لوحظـت كبيرة يف مجموعة التعلم املختلط، كانـت  
يف كلتا املجموعتني؛ مما يعني التعلم اإللكترونـي واملجموعـة الكالسـيكية، مـن ناحيـة 
أخرى، نتج عن األسلوب عبـر اإلنترنـت حتسـن ملحـوظ يف أداء الطـالب فيمـا يتعلـق 

 مبهارات االستماع والتحدث ألنها قد حتاكي مكان عملهم يف املستقبل.
حــول  )١٥()٢٠١٨(  Sakina Bashir & Khalid & Farzana Shafiquدراســة   -١٥

اســـتخدام اإلنترنـــت بـــني طـــالب اجلامعـــة: دراســـة استقصـــائية يف جامعـــة البنجـــاب 
بالهــور، حيــث اســتعرض الباحــث نتــائج اســتطالع الــرأي للطــالب اجلــامعيني وطــالب 

ــة البنجــاب الهــور  ــا جامع ــد، واســتهدفت البكــالوريوس وطــالب الدراســات العلي بالهن
ــائج أن  ــى اإلنترنــت، وأظهــرت النت الدراســة استكشــاف ســلوك اســتخدام الطــالب عل
معظم من يستخدمون هذه التقنيـة مـن أجـل احتياجـات القـراءة والبحـث ذات الصـلة، 
فالطالب يسـتخدمون هـذه التقنيـة مـن أجـل وحـدة املختبـرات الرقميـة التابعـة ملكتبـة 

ومنــازلهم وتعلــم عــدد كبيــر مــنهم يســتخدمون اإلنترنــت اجلامعــة، وكــذلك يف إدارتهــم 
بأنفسهم أو عن طريق االعتماد على املسـاعدة مـن األصـدقاء دون حضـور أي برنـامج 
تدريب رسمي، وتعتبر سهولة العمل وتوفير الوقت هي أسباب استخدام اإلنترنـت بـني 

ثـر شـعبية طالب اجلامعة، ويعتبر محرك البحث جوجل وخدمـة البريـد اإللكترونـي أك
بـــني الطـــالب، ويوصـــي البحـــث إدارة اجلامعـــة بعقـــد دورات تدريبيـــة للطـــالب علـــى 

 استخدام اإلنترنت.
يف   What's upتـأثير اسـتخدام  )١٦( )٢٠١٧( Levant Cetinkayaتناولت دراسة   -١٦

 What's upعملية التعليم بأنقرة، كما استهدفت الدراسة استكشاف آثار اسـتخدام 
مية، اعتمد الباحث يف دراسته على األساليب النوعيـة والكميـة، كمـا فى العملية التعلي

اعتمد على املنهج شبه التجريبي، واعتمد الباحث علـى حتليـل التبـاين للحصـول علـى 
املعامالت اإلحصائية لدراسته، أوضحت نتائج الدراسـة أن بيئتـي الـتعلم لهـا تـأثيرات 

، What's upفاعليـة لزيـادة جنـاح  مختلفة على جناح الطالب، وأن دعم البيئـة أكثـر
كما أوضحت النتائج أن أفراد العينة يرون أن الـتعلم ميكـن أن يحـدث  دون وعـي، وأن 
الرسائل التي حتتوي على صور ميكن أن تكون أكثر فاعليـة يف تعلمهـم، وتصـور أفـراد 

 ميكن أن يكون داعًما للعملية التعليمية. What's upالعينة أن 
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 املــدارس الثانويــة طــالب اجتــاه معرفــة )١٧()٢٠١٦( henLong Gwo Cهــدفت  -١٧
علـى  الدراسـة واعتمـدت الدراسـية، الفصـول يف اإلنترنـت اسـتخدام نحـو واملعلمـني

اسـتبانة  توجيـه ومت البيانـات، جلمـع واملقابلـة؛ االسـتبانة معتمدة علـى املسحي، املنهج
جمـع  يف لإلنترنـت الطـالب رئيسـة: اسـتخدام محـاور ثالثـة مـن مكونـة للطـالب

نحـو  الطـالب اجتـاه التعليميـة، العمليـة يف لإلنترنـت الطـالب اسـتخدام املعلومـات،
  ٤٥١  مـن الدراسـة وتكونـت عينـة التعليميـة، املواقـف عـن بعيـًدا اإلنترنـت اسـتخدام

 النتـائج أهـم جنـوب تركيـا، ومـن مبنطقـة مـدارس ثالث من معلًما ٣٧و وطالبة، طالًبا
 نحو إيجابية مواقف الطالب واملعلمني من كل أظهر  :الدراسة هذه إليها توصلت التي
 موقف هناك يزال ال على الكمبيوتر، تعتمد التي احلديثة، التقنيات على الطلب زيادة

 كـأداة التعليميـة العمليـة اإلنترنـت يف اسـتخدام نحـو والطالـب املعلم جانب من متردد
 يف حيـاة واإلنترنت الكمبيوتر دور التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت للتعلم، حيث

 العاشـر الصـف طـالب مـن عينة الدراسة على بتركيا، ُطبقت الثانوية املدارس طالب
 على الدراسة واعتمدت الثانوية التركية، باملدارس وطالبة طالًبا ١٦٨  عددهم والبالغ

 البيانـات تتنـاول مـن األسـئلة مجموعـة علـى واشـتمل البيانـات، جلمـع االسـتبانة
 املفضـلة لالسـتخدام، وأسـباب واألوقـات االسـتخدام سـاعات للطـالب، الشخصـية
 مبجموعة التعليمية، وخرجت الدراسة العملية يف اإلنترنت ودور ودوافعه، االستخدام

 يف املرتبـة جـاء التعليميـة يف العمليـة اإلنترنـت اسـتخدام أن أهمهـا: مـن النتـائج؛ مـن
النـواحي  يف جـاء لـه األكثـر االسـتخدام وأن االسـتخدام، مجـاالت بـني مـن األخيـرة

   .الترفيهية
 Gelmez Burakgazi, Sevinc; Yildirim, Ali; Weeth تناولــت دراســة -١٨

Noah ,Feinstein)توصيل العلم لتأثير التعلم؟ بحث ظاهري يف تصـورات  )١٨()٢٠١٦
التــي  -ذه الدراســةطــالب الصــف الرابــع واخلــامس ملصــادر معلومــات العلــوم، تقــوم هــ

ــوم واالتصــال العلمــي ــيم العل ــد جــذورها يف دراســات تعل ــى دراســة تصــورات  -متت عل
) واسـتخدامها يف SISطالب الصف الرابع واخلامس حـول مصـادر معلومـات العلـوم (

ــة  ــتعلم ونظريـ ــة الـ ــني نظريـ ــع بـ ــو يجمـ ــا، فهـ ــأنقرة بتركيـ ــالب بـ ــوم للطـ ــيل العلـ توصـ
ــل  ــات مــن خــالل االســتخدامات واإلشــباعات يف حتلي ــوعي، مت جمــع البيان ظــاهري ن

املالحظــات الصــفية واملقــابالت يف أربــع مــدارس ابتدائيــة تركيــة، وأجريــت مقــابالت 
ا، واملقــابالت الفرديــة مــع  ٤٧مجموعــة التركيــز مــع  ا و ١٧طالبــً مــن اآلبــاء،  ١٠مدرســً

ــن  ــعة مـ ــة واسـ ــاركون مجموعـ ــدد املشـ ــون واملجـــالت SISوحـ ــك (التليفزيـ ــا يف ذلـ ، مبـ
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صـحف واإلنترنــت واألقــران واملعلمــني واألســر ومراكــز العلــوم، واملتــاحف واملعــارض وال
ــغ الطــالب عــن  العلميــة والكتــب املدرســية والكتــب العلميــة واملعســكرات العلميــة)، أبل

املختلفــة يف الســياقات املدرســية وغيــر املدرســية لتلبيــة احتياجــاتهم  SISاســتخدام 
لــدورات  SISالتكامليــة املعرفيــة والعاطفيــة والشخصــية واالجتماعيــة، واســتخدمت 

العلـــوم، والواجبـــات املنزليـــة/ املشـــروع، والتحضـــير لالمتحـــان/ االختبـــار، والبحـــوث 
من حيث إمكانية الوصول املتصـورة   SISاملتعلقة بالعلوم الفردية، وقام الطالب بتقييم  

للمصادر وجودة املحتوى وعرض املحتـوى، علـى وجـه اخلصـوص، أدت بعـض املصـادر 
ــز/  ــب املدرســية واملراك ــوم والكت ــون ومجــالت العل ــائالت والتليفزي ــل: املعلمــني والع مث
ــل  ــى مصــادر أخــرى مث ــع الطــالب إل ــى توق ــه")، إل ــة ("مصــادر التوجي ــاحف العلمي املت

العائالت واإلنترنت والكتب العلميـة (املصـادر املوجهـة)، عبـر عـدد قليـل مـن املعلمني و
املصــادر حــدود الســياق، كونهــا مفيــدة يف كــل مــن املدرســة وخارجهــا، وتلقــي النتــائج 

 الضوء على العالقة بني تعليم العلوم والتواصل العلمي من حيث تشجيع تعلم العلوم.
بـني   Twitterالوقـوف علـى تـأثير  )١٩()٢٠١٥(  Armend Bwzzellaهدفت دراســة  -١٩

طالب اجلامعات على التفاعـل بيـنهم  بشـأن املحتـوى التعليمـي، ولـذا سـعت الدراسـة 
مت إرســالها مــن جانــب أســاتذة أحــد املقــررات إلــى  Tweetsإلــى حتليــل عــدة تويتــات 

ا لالجتـــاه، مت توزيعهـــا علـــى  طالبـــه، باإلضـــافة إلـــى تصـــميم اســـتبانة حتـــوى مقياســـً
وضــحت النتــائج: أن التــويتر كــأداه فعالــة ملســاعدة الطــالب علــى اســتيعاب الطــالب وأ

املفاهيم األساسية يف املقرر، ولكن أبدوا رغبتهم يف نقل التفاعـل بيـنهم وبـني األسـتاذ 
من التويتر إلى داخل الفصول التقليديـة، مبعنـى وجـود تكامـل بـني الوسـائل التقليديـة 

 خالل مناقشة موضوعات التويتر بداخل الفصول.واحلديثة يف العملية التعليمية، من  
علــى تقــدمي دراســة حالــة لثالثــة  )٢٠()٢٠١٥( Sunanda A.Mareواعتمــدت دراســة  -٢٠

مراكز تعليمية لبرامج هندسية بالهند، وقد ركزت على دراسة تأثير الـتعلم باسـتخدام 
نهج الوسائط املتعددة من خالل منـاذج لفصـول افتراضـية، اعتمـدت الدراسـة علـى املـ

التجريبي، وقد خلصت الدراسة إلى أهمية استخدام تلك الوسـائط يف عمليـة التعلـيم 
عن بُعد والتعليم املفتوح، وكذلك إلـى أهميـة تقـدمي اإلرشـاد األكـادميي إلثـراء التعلـيم 

 والتعلم بنظام التعليم املفتوح والتعلم عن بُعد.
ت الطالب للفيس بـوك يف تصورا )٢١()٢٠١٤( Sanchez ,Arteags ,Rتناولت دراسة   -٢١

ــة  ــبكة االجتماعيـ ــع الشـ ــر مواقـ ــوك أكثـ ــيس بـ ــر الفـ ــث ُيعتبـ ــة، حيـ ــراض التعليميـ األغـ
جماهيرية وانتشارًا على مستوى الطلبة يف التعليم العـام واجلـامعي، إال أنـه لـم يحقـق 
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ا  جناًحا كبيًرا يف استخدامه يف الفصول الدراسية حتى اآلن، استهدفت الدراسة أيضـً
إذا كان هناك إمكانية من إفادة موقع الفيس بوك واستغالله من قبل الهيئة معرفة ما  

طالًبا وطالبـة   ٢١٤التدريسية لألغراض التعليمية، أُجريت الدراسة على عينة قوامها  
يف جامعة هويلفا يف أسبانيا، كما مت تطبيق منـوذج املعادلـة الهيكليـة املصـمم لتحديـد 

الب علـى اسـتخدام الفـيس بـوك ومواقـع الشـبكات العوامل التي قد حتفـز هـؤالء الطـ
االجتماعية لألغراض التعليمية، أوضحت النتائج أن التـأثير االجتمـاعي للفـيس بـوك 
ا  هــو العامــل األكثــر أهميــة وحيويــة يف إقامــة العالقــات االجتماعيــة بــني األفــراد، أمــَّ

مباشــر اســتخدام الفــيس بــوك بهــدف األغــراض التعليميــة فيجــب أن يــتم بشــكل غيــر 
 وغير مخطط له.

اإلفــادة مــن نظــام مخصــص  )٢٢()٢٠١٤(   Kim & Evern& Roganتناولــت دراســة -٢٢
لتحسني التعلم الذاتي يف البيئات التعليميـة عبـر اإلنترنـت، وأكـدت أن الطـالب الـذين 
يشاركون يف الدورات التدريبية عبر اإلنترنت يعـانون حالـة إحبـاط وفشـل؛ ألنهـم غيـر 

ه ميكــن أن يســاعد يف مســتعدين لتجربــة الــ ا التعلــيم املوجــَّ تعلم الصــعبة واملعزولــة، أمــَّ
إنشـــاء ميـــزات لنظـــام شخصـــي يســـاعد الطـــالب علـــى حتســـني قـــدراتهم علـــى إدارة 
أنشطتهم التعليمية الشاملة ومراقبة إدارتهم، باإلضافة إلى ذلك ميكن النظام التعاون 

ــر مــن ال ــذي يعتب ــدعم ال ــدة وال ــة املرت ضــروريات امللحــة للمدرســني والتفاعــل والتغذي
وأقرانهم، أوضحت نتائج الدراسة أن قدرات الطـالب ميكـن أن تتحسـن عنـدما متكـن 

ا ميكـن الطـالب أن يكونـوا أكثـر   SDLالدورة   التعليمية نظاًما تعليمًيا شخصـًيا تعاونيـً
 نشاًطا يف تخطيط أنشطة الدورة التدريبية وتنظيمها وترقبها.  

إلـى الوقـوف علـى أثـر تصـميم ألعـاب  )٢٣()٢٠١٤( doNiamboue Baوهــدفت دراســة  -٢٣
الفيــديو جــيم واســتخداماتها يف العمليــة التعليميــة خاصــة يف تعلــم اللغــات، ولــذا قــام 

مفـردة مـن طـالب التعلـيم الثـانوي   ١١١الباحث بإجراء دراسة جتريبية على عينة مـن  
سـابيع ومـن خـالل أ  ٣بوالية بوركينافاسو، ومت تعريضهم على فيديوهات تعليميـة ملـدة  

ملناقشــة إدركــاتهم  Focus Group Interviewsإجــراء مقــابالت متعمقــة معهــم 
واجتاهاتهم اإليجابية نحو جتربة التعلم من خالل ألعاب الفيديو جيم، أوضحت نتائج 
الدراسة أن عوامل الثقة والرضا وجـذب االنتبـاه التـي شـعر بهـا هـؤالء الطـالب أثنـاء 

الدافعيــة واالجتاهــات اإليجابيــة نحــو تعمــيم تلــك األلعــاب  التجربــة كانــت وراء وجــود
 واستخدامها يف العملية التعليمية.
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ومن البحوث الكمية التي حاولت دراسة تأثير استخدام اإلنترنت ووسائل اإلعالم  -٢٤
حيــث ســعت الدراســة إلــى ) ٢٤()٢٠١٤(  .Shilpa Jاالجتماعيــة يف التعلــيم دراســة

القــائم علــى املعرفــة ودراســة أدوات اإلعــالم اجلديــد إعــادة تصــميم االقتصــاد 
ا دراســة كــل مــن فوائــدها ومخاطرهــا بــني طــالب  املســتخدمة يف التعلــيم، وأيضــً

مفــــردة  مت اختيــــارهم  ٣٠٠اجلامعــــات، أُجريــــت الدراســــة علــــى عينــــة قوامهــــا 
عشــوائًيا، باســتخدام أداة االســتبانة جلمــع البيانــات، وأســفرت نتــائج الدراســة أن 

تلجأ إلى اإلنترنت ووسائل االتصـال   %٩١بية العظمى من أفراد العينة بنسبة  الغال
 االجتماعي للتعلم، كما أن املعلمني يستخدمونها لزيادة فعالية األداء األكادميي.

رؤية نقدية للدراسات العربية واألجنبية التي تناولت بحوث اإلنترنت والطالب كأحد  
 محاور العملية التعليمية 

 : يوضح أهم األطر املنهجية والنظرية والقضايا البحثية لدراسات املحور )١جدول (

  األجنبية  العربية    الدراسات 
  
  
  
  
  
  
  

األطر  
  املنهجية

  
  

  املنهج

اعتمــدت غالبيتهــا علــى املــنهج الوصــفي 

والتنوع يف استخدام مـنهج املسـح بشـقيه 

التحليلــــــي وامليــــــداني، كــــــذلك املــــــنهج 

ــفي  ــبه التجريبـــي، والوصـ التجريبـــي وشـ

التحليلي ولكـن لـم تظهـر يف بحـوث هـذا 

املحور دراسـات تناولـت املـنهج التـاريخي 

  أو املقارن. 

ث هذا املحور لتشـمل تنوعت املناهج البحثية املستخدمة يف بحو

املنهج التجريبـي وشـبه التجريبـي يف عـدد كبيـر مـن الدراسـات، 

  واملنهج والوصفي واملسحي بشقيه امليداني والتحليلي.

  

  
  

  األدوات

اعتمدت بشكل أساسي على االختبـارات 

ــة،  ــتبانات الورقيــــــ ــاييس واالســــــ واملقــــــ

ــة  ــى املقابلـ ــاد علـ ــى االعتمـ ــافة إلـ باإلضـ

ا  ــة يف دراســة واحــدة فقــط، وأيضــً املقنن

االعتمــــاد علــــى املالحظــــة العلميــــة يف 

ــارات  ا، واالختبـــ ــً ــدة أيضـــ ــة واحـــ دراســـ

ــذا  ــة، هـــ ــة والبعديـــ ــيلية القبليـــ التحصـــ

ــاه ــاس لالجتـ ــى مقيـ ــافة إلـ ــو   باإلضـ نحـ

  الفصول االفتراضية. 

ــاحثون يف هــذا  ــا الب ــي اعتمــد عليه ــة الت تنوعــت األدوات البحثي

املحور، كما متيزت تلك األساليب بالتنوع والتجديد واجلمـع بـني 

أكثـر مــن أداة يف الدراسـة الواحــدة، هـذا باإلضــافة إلـى اعتمــاد 

بعض الدراسات على أدوات بحثية ملـنهج وصـفي يف ذات الوقـت 

ات بحثية ملنهج جتريبي، هذا التنوع يف استخدام األدوات مع أدو

البحثيـة تعكــس خبـرات البــاحثني وقـدرتهم علــى تطويــع األدوات 

ــزت األدوات  ــا متيـ ــة، كمـ ــدافهم البحثيـ ــدم أهـ ــا يخـ ــة مبـ البحثيـ

البحثية يف الدراسات األجنبية بالتنوع مبا يتفق مـع املوضـوعات 

  killer البحثيـــة حيـــث اســـتخدمت بعـــض الدراســـات منـــوذج

لقياس الدافعية وأيًضا منوذج روجرز، ومنـوذج املعادلـة الهيكليـة 

املصمم، باإلضافة إلى أداة املالحظة واملقابلـة التـي مت االعتمـاد 

  عليهم يف عدد من الدراسات

  
  العينات 

ــا  ــدت عليهـ ــي اعتمـ ــات التـ ــت العينـ تنوعـ

الدراســـــــات امليدانيـــــــة يف الدراســـــــات 

ــن طــــالب  ــا بــــني عينــــات مــ العربيــــة مــ

اعتمدت الدراسات على عينات متنوعة حسـب املوضـوع واملـنهج 

بحجمهــا الصــغير نســبًيا ألنهــا يف املســتخدم، واتســمت العينــات 

ــة  ــات امليدانيـ ا الدراسـ ــَّ ــة، أمـ ــات جتريبيـ ــت دراسـ ــا كانـ معظمهـ



 

 
١٩٣٦ ١٩٣٦ 

  األجنبية  العربية    الدراسات 
املـــــدارس الثانويـــــة وطـــــالب اجلامعـــــة، 

باإلضــافة إلــى عينــة مــن األطفــال ذوي 

  االحتياجات اخلاصة.  

فاعتمــــدت علــــى عينــــات كبيــــرة نســــبًيا، كمــــا رصــــدت بعــــض 

  الدراسات عينات وثائقية للدراسات التحليلية.

  
  

  األطر النظرية 

هنـــــاك ضـــــعف شـــــديد يف اســـــتخدام 

ــايا  ــرة للقضــ ــة املفســ ــات العلميــ النظريــ

البحثية يف الدراسـات العربيـة؛ حيـث لـم 

ترصد نتائج األطر النظرية سوى منـوذج 

قبول التكنولوجيا يف دراسة واحدة فقط 

ا بقيـــــة  ونظريـــــة تقريـــــر الـــــذات، أمـــــَّ

ا مـــــن األطـــــر  الدراســـــات خلـــــت متامـــــً

  النظرية. 

بيـة علــى عـدد مـن النظريـات املفســرة اعتمـدت الدراسـات األجن

نظريــــة  -نظريــــة الــــتعلم –مثــــل نظريــــات النظريــــة البنائيــــة

منــوذج قبــول التكنولوجيــا، نظريــة  –االســتخدامات واإلشــباعات

  تقرير الذات. 

  

  

  اإلشكاليات البحثية 

ــة يف الدراســات  تنوعــت القضــايا البحثي

العربيــة لتشــمل تقريبــا كــل التخصصــات 

ع التركيــز بشــكل وكــل أبعــاد القضــية مــ

أساســـــي علـــــى الطالـــــب، واســـــتخدام 

اإلنترنــت يف العمليــة التعليميــة، فتنوعــت 

القضايا واإلشكاليات إلى تعليم األطفـال 

ذوي اإلعاقـــــــة مـــــــن خـــــــالل التابلـــــــت 

واإلنترنت، إعداد االختبـارات مـن خـالل 

برنــــــامج الوســــــائط املتعــــــددة، تنميــــــة 

ومهـــــــــــارات اســـــــــــتخدام الشـــــــــــبكات 

ــا ت ــة، مزايــــ ــتعلم االجتماعيــــ ــق الــــ طبيــــ

اإللكترونــــــــي يف اجلامعــــــــات، مواقــــــــع 

التواصــل ودعــم عمليــة التعلــيم، اختبــار 

ــالم،  ــة اإلعـ ــتعلم لطلبـ ــوذج الـ ــة منـ فاعليـ

تــــأثير دافعيــــة الــــتعلم وتقــــدير الــــذات، 

 What'sاستخدام الفصول االفتراضية،

up  ا اســـــــــتخدامه والـــــــــتعلم، وأيضـــــــــً

  لألغراض األكادميية. 

والطالب والكثيـر مـن املتغيـرات جمعت الدراسات بني اإلنترنت   

 -Facebook-(Twitterأهمها مواقع التواصل االجتماعي ( 

What's up  

ــتعلم باســـتخدام الوســـائط املتعـــددة،  واألغـــراض األكادمييـــة، الـ

ــدمج ، ــتعلم املـ ــيم  الـ ــديو جـ ــاب الفيـ ــية، ألعـ ــول االفتراضـ الفصـ

والعملية التعليمية، اجتاهات الطلبة نحـو اسـتخدام اإلنترنـت يف 

الفصول الدراسية، دمج الويـب مـع بيئـة الـتعلم، اإلنترنـت وإدارة 

التقومي، املدونات التعليمية يف منهج الصـحافة، تـأثير اسـتخدام 

علــيم، التفاعــل مــع اإلنترنــت ووســائل اإلعــالم االجتماعيــة يف الت

اإلنترنــت مــع وجــود أســتاذ املــادة، اســتخدامات الويــب ودافعيــة 

   املتعلمني لتعلم اللغة. 

  مقارنة االجتاهات العربية باالجتاهات العاملية املعاصرة يف هذا املحور: 
الدراسات الوصفية كانت السمة املشتركة بني الدراسـات العربيـة واألجنبيـة يف هـذا  -

ددت الدراســات التــي قامــت مبســح فئــات اجلمهــور مــن قطاعــات املحــور، حيــث تعــ
مختلفة من الطلبة، ما بني طالب الصف الرابـع والصـف اخلـامس، وطـالب املرحلـة 

 الثانوية وطالب اجلامعات باختالف تخصصاتهم.  
أفــادت الدراســات العربيــة مــن املنهجيــة التــي اتبعتهــا الدراســات األجنبيــة العامليــة،  -

ــى اال ســتبانة الورقيــة، حيــث كثــر اســتخدامها بكــال االجتــاهني، بينمــا واالعتمــاد عل



          ١٩٣٧ 

اســتخدمت الدراســات األجنبيــة عــدًدا مــن النمــاذج واملقــاييس مثــل: منــوذج املعادلــة 
 الهيكلية، ومنوذج روجرز، ومنوذج كيللر للدافعية واالجتاهات.

ا ملوضـــوع البحـــث ومجتمعـــه، فتميـــزت الدراســـات األجنبيـــة  - اختلفـــت العينـــات وفقـــً
بالتركيز على عينات تنوعت ما بني العشوائية والطبقية والعمدية وغيرها من طالب 

ــات:  ــان،  ٤٤٨اجلامعـ ــا باليونـ ــة أثينـ ا بجامعـ ــً ــات  ٣٠٠طالبـ ــدى اجلامعـ ــردة بإحـ مفـ
ا بكــل جامعــة مــن جــامعتني بجنــوب إفريقيــا  ١٥٠طالــب بواقــع  ٣٠٠بــالنرويج،  طالبــً

ــة بوركينافاســو،  ١١١ ا بوالي ــً ا ٢٤١طالب ــً ا  ٢٩٩بجامعــة هويلفــا بإســبانيا،  طالب ــً طالب
بهــوجن كــوجن ..، واتســمت العينــات يف الدراســات العربيــة بصــغر حجمهــا، فيمــا عــدا 

ــة ٢٠١٥( دراســـة هبـــة املتبـــوليدراســـتني لكـــل مـــن  ــم العينـ ا  ٢٣٧٤) بلغـــت حجـ ــً طالبـ
ا وطالبــة،  ٤٤٥) بلغــت حجــم العينــة ٢٠١٨( ودراســة ناديــة ســعد مرســيوطالبــة،  طالبــً
اإلشارة إلى وجود تشابه كبير بـني العينـات يف كـل مـن الدراسـات العربيـة   كما جتدر

 واألجنبية، واتفقت مع موضوع البحث ومجتمع البحث أيًضا.
تنوعت األدوات البحثية يف الدراسات األجنبيـة بحسـب القضـية التـي يـتم معاجلتهـا  -

واملنهج املستخدم؛ لتشمل عدًدا من األدوات البحثية التي تخدم البحث العلمي منها: 
( أداة املالحظة، أداة املقابلة، مجموعة من املقاييس التحصيلية لقياس األثـر القبلـي 

سة، باإلضافة إلى األداة األساسية يف معظم الدراسات والبعدي للظاهرة محل الدرا
األجنبية وهي االستبانة، باإلضافة إلى عدد من النماذج منها كيللر لقياس الدافعية، 

 ومنوذج إعادة الهيكلية لقياس اإلجناز.
اتسمت الدراسات العربية بالنمطية وعدم التجديد يف موضوعاتها البحثية؛ فمعظـم  -

اهتمــت باملهــارات والتحصــيل الدراســي، علــى عكــس الدراســات الدراســات العربيــة 
األجنبيــة، التــي اتســمت بــالتنوع يف املتغيــرات التــي يســعى البــاحثون للتحقــق منهــا، 

 فتنوعت األدوات البحثية بتنوع املوضوعات واألهداف البحثية. 
 يالحظ اهتمام الباحثني الغربيني بتوظيف األطـر النظريـة احلديثـة التـي تنوعـت مـا -

بني نظرية االستخدامات واإلشباعات، نظرية تقرير الذات، النظرية البنائية، منوذج 
يف اإلشـكاليات البحثيــة، مقارنــة روجـرز، نظريــة الـتعلم، ومنــوذج قبـول التكنولوجيــا) 

بالبحوث العربية التي لم تهتم بابتكار مداخل فكرية جديدة تتفق مع طبيعة القضـية 
 .نت والعملية التعليميةالبحثية محل الدراسة اإلنتر

ــور،  - ــذا املحـ ــأن هـ ــة بشـ ــوعات البحثيـ ــالتنوع يف املوضـ ــة بـ ــوث األجنبيـ ــمت البحـ اتسـ
ــويتر واألغــراض  ــل: (ت ــة مث ــائج الدراســة عــدًدا مــن املوضــوعات البحثي فــأظهرت نت



 

 
١٩٣٨ ١٩٣٨ 

االكادمييـــة، الفـــيس واألغـــراض التعليميـــة، الفصـــول االفتراضـــية، بعـــض املقـــررات 
اإلعـــالم)، علـــى عكـــس البحـــوث العربيـــة، فركـــزت الدراســـة، يف مجـــال الصـــحافة و

كمــا يف دراســات مــرمي صــبري جميعها على االجتاهـات واملهـارات وواقـع االسـتخدام؛   
 .)٢٠١٧)، ودراسة سمية عرفات (٢٠١٦)، ودراسة العساف (٢٠١٧(

ا اجلمـع بـني أكثـر  - متيزت الدراسات األجنبية باجلمع بني أكثر من أداه بحثية، وأيضـً
مــنهج علمــي، فأوضــحت نتــائج التحليــل وجــود دراســات جتمــع بــني املــنهج شــبه مــن 

 التجريبي واملنهج الوصفي التحليلي.
اتسمت البحـوث العربيـة بالنمطيـة، فتشـابهت األدوات البحثيـة يف جميـع الدراسـات  -

العربيـــة لتشـــابه املوضـــوعات البحثيـــة، علـــى عكـــس الدراســـات األجنبيـــة فتميـــزت 
 بالتجديد والتنوع.

عض الدراسات العربية اعتمدت علـى عينـة صـغيرة جـًدا مقارنـة بـاملجتمع األصـلي ب -
 ٤٨، حيـث اعتمـدت علـى عينـة قوامهـا )٢٠١٧دراســة مــرمي صــبري (للدراسة، كمـا يف 

ا فقــط، ودراســة   ١٠٠اعتمــدت دراســته علــى عينــة قوامهــا  )٢٠١٦عمــاد يــامني (طالبــً
دراسات يف مثل هذه املوضـوعات مبحوث، ويرى الباحث أن صعوبة التعميم لنتائج ال

 البحثية التي ال تراعي أن العينة تكون مملثة للمجتمع األصلي. 
أغفلت الدراسات العربية واألجنبية أيًضا شريحة طفـل املرحلـة االبتدائيـة يف قطـاع  -

 وهــيدراسات استخدام اإلنترنت يف العملية التعليمية سوى يف دراسة أجنبية واحدة  
 Burakgazl Celmz  )التــي ُطبقــت علــى طــالب الصــف الرابــع واخلــامس ٢٠١٦ (

االبتــدائي ملقــرر العلــوم، علــى الــرغم مــن أهميــة إجــراء دراســات جتريبيــة علــى هــذه 
الشــريحة العمريــة، لقيــاس فاعليــة اإلنترنــت ودوره يف العمليــة التعليميــة لــدى هــذه 

 الشريحة العمرية.
ا   - ، حيـث لـم لتعلــيم الفنــي والتــدريباأغفلت جميع الدراسات العربية واألجنبية أيضـً

يرصد الباحث أًيا من الدراسات التي أجريت على هذه الشريحة مـن الطـالب، علـى 
ــالتعليم الفنــي والتــدريب بشــكل عــام، ويف املجتمعــات  الــرغم مــن االهتمــام العــاملي ب
العربية أصبحت احلكومات تولي كل االهتمام لهذا النوع مـن التعلـيم التقنـي والفنـي 

 اري.وامله
بعــد حتليــل أهــم املوضــوعات واإلشــكاليات البحثيــة تبــني بــروز ألعــاب الفيــديو جــيم  -

واســتخدامها يف العمليــة التعليميــة كــأهم الدراســات األجنبيــة التــي تناولــت العمليــة 
التعليمية، فعلى الرغم أن الهـدف األساسـي الـذي صـممت مـن أجلـه ألعـاب الفيـديو 
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جيم؛ إال أن الباحثني طوعوا ألعاب الفيديو جيم إلكساب الطالب مهارات تعلم اللغة 
  االجنليزية.  

  املحور الثاني:  

  الدراسات التي تناولت بحوث اإلنترنت واملعلم كأحد محاور العملية التعليمية:

  أوًال: الدراسات العربية:

ــع  )٢٥()٢٠١٩تناولـــت دراســـة منيـــرة شـــقير ( -١ ــى واقـ ــرف علـ ــات التعـ ــتخدام معلمـ اسـ
احلاسب اآللي للمنصات التعليمية اإللكترونية يف التدريس، كمـا هـدفت الدراسـة 
للتعرف على املعوقات التي تواجه معلمات احلاسب اآللي نحو اسـتخدام املنصـات 
ا ملتغيـــري اخلبـــرة التدريســـية واملســـتوى  التعليميـــة اإللكترونيـــة يف التـــدريس، تبعـــً

دراسة؛ استخدمت الباحثة املـنهج الوصـفي التحليلـي، العلمي، ولتحقيق أهداف ال
ا، حيـث  كما اعتمدت علـى أداة االسـتبانة التـى مت توزيعهـا علـى املعلمـات إلكترونيـً

معلمة باململكة العربية السعودية، لكن عدد الـذين اسـتجابوا   ٨٧٠بلغ حجم العينة  
وافقــات معلمــة، توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج؛ مــن أهمهــا: م ٨٠فقــط 

بدرجــة كبيــرة علــى واقــع اســتخدام معلمــات احلاســب اآللــي للمنصــات التعليميــة 
اإللكترونيــة، كمــا أبــرزت النتــائج أن أكثــر املعوقــات التــي تعــوق اســتخدام املعلمــات 

 للمنصات التعليمية كانت اإلدارة املدرسية، تليها املناهج وتصميمها.
التعــرف علــى درجــة توظيــف  )٢٦()٢٠١٨هــدفت دراســة محمــود محمــد عمــر عســاف ( -٢

معلمي الصف احلادي عشـر يف مـدارس غـرب غـزة احلكوميـة لشـبكات التواصـل 
االجتماعي يف التدريس من وجهة نظـرهم وسـبل تعزيزهـا، واتبـع الباحثـان املـنهج 

ا ومعلمـة للصـف ١٦٦الوصفي التحليلي؛ حيث تكونـت عينـة الدراسـة مـن ( ) معلمـً
ا ٧٠غـرب غـزة احلكوميـة؛ مـنهم (  احلادي عشر الذين يعملـون يف مـدارس ) معلمـً

) معلمة، ومتثلت أداة الدراسة يف استبانة موجهة للمعلمـني؛ حيـث مت التأكـد ٩٦و(
مــن صــدقها وثباتهــا، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن درجــة توظيــف معلمــي الصــف 
احلــادي عشــر لشــبكات التواصــل االجتمــاعي يف التــدريس كانــت متوســطة، كمــا 

ا ملتغيـر   أظهرت النتائج وجود فروق دالـة إحصـائًيا بـني املتوسـطات احلسـابية تبعـً
ــطات  ــني املتوسـ ــائًيا بـ ــة إحصـ ــروق دالـ ــود فـ ــدم وجـ ــاث، وعـ ــالح اإلنـ ــنس لصـ اجلـ
احلسابية تعزى ملتغيرات املؤهل العلمي، واخلبرة التعليمية، والتخصـص، وأوصـت 
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ــرات حاســوبية  ــة حاجــات املــدارس مــن أجهــزة ومختب ــى تلبي الدراســة بالعمــل عل
 .وشبكات إنترنت لتوظيف شبكات التواصل يف العملية التعليمية

دراســـة هـــدفت إلـــى تعـــّرف واقـــع اســـتخدام  )٢٧()٢٠١٧وأجـــرى ســـلطان القرشـــي ( -٣
احلاســوب وشــبكة املعلومــات الدوليــة (اإلنترنــت) يف تــدريس الرياضــيات للصــف 
األول املتوسط يف محافظة الطائف، إذ استخدم الباحـث املـنهج التحليلـي، وكانـت 
أبرز نتائجها: عدم تـوفر أجهـزة العـرض، وعـدم تـوافر املكـان املناسـب السـتخدام 

ة التـــدريب علـــى أوجـــه اســـتخدامه يف التـــدريس، وضـــعف اللغـــة احلاســـوب، وقلـــ
)، وعــدم تــوفر املــواد التعليميــة املكتوبــة %٨٤٫٤اإلجنليزيــة، حيــث بلغــت النســبة (

%)، ووجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية يف اســـتخدام  ٧٩٫٢٤بالعربيـــة بنســـبة (
ــروق ذات  ــدارس اخلاصــة، ووجــود ف ــدريس الرياضــيات لصــالح امل ــت يف ت اإلنترن

اللــة إحصــائية بــني معلمــي التعلــيم احلكــومي والتعلــيم اخلــاص إزاء اســتخدامهم د
ــتهم  ــيم اخلــاص، ويف رؤي ــي التعل ــدريس لصــالح معلم ــت يف الت للحاســوب واإلنترن

 ملعوقات االستخدام لصالح التعليم احلكومي. 
التعــرف علــى اجتاهــات  )٢٨()٢٠١٧تنــاول محمــد أحمــد محمــد احلــداد يف دراســته ( -٤

 –مبراحلهـا الـثالث (ابتـدائي  مات املعاهد األزهرية مبحافظة سـوهاجمعلمي ومعل
ثانوي) نحو استخدام اإلنترنت باملعاهد األزهرية، وإمكانية اإلفادة منها   -إعدادي

يف العمليـــة التعليميـــة، باإلضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى املشـــكالت واملعوقـــات التـــي 
لعملية التعليميـة، وتكونـت تواجههم عند استخدامهم للشبكة، خاصة فيما يتعلق با

معلمـني ومعلمـات، شـملت املراحـل الـثالث بكافـة املعاهـد   ٩٠٣عينة الدراسة مـن  
األزهريــة، وتوصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج، أهمهــا: حاجــة املعلمــني إلــى 
دورات تدريبية على استخدام شـبكة اإلنترنـت، باإلضـافة إلـى مطـالبتهم بتوصـيل 

 لإلفادة منها يف العملية التعليمية.كافة املعاهد بالشبكة 
علــى معرفــة واقــع اســتخدام  )٢٩()٢٠١٧ركــزت دراســة محمــد أمــني بــن عبــد الصــمد ( -٥

العضوات لشبكة اإلنترنت، والكشف عـن أهـم دوافـع اسـتخدامها وأكثـر املجـاالت 
املســــتخدمة، باإلضــــافة إلــــى تنــــاول املشــــكالت والصــــعوبات التــــي حتــــول دون 

ة اإلنترنـت، وقـد اعتمـدت الدراسـة يف جانبهـا التطبيقـي االستخدام األمثل لشـبك
ــاهج مالءمــة ملوضــوع الدراســة، وقــد مت جمــع  ــر املن ــاره أكث ــنهج املســحي باعتب امل
البيانات من خالل استبانة مت توجيهها إلى جميع عضوات هيئة التـدريس بالكليـة 

تـدريس،   ) عضو هيئة٩٩الالتي ميثلن املجتمع األصلي للدراسة، والبالغ عددهن (
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وقد خلصت الدراسة إلى عدد مـن النتـائج؛ مـن أهمهـا: ارتفـاع نسـبة مسـتخدمي 
ــى قســم العلــوم  ــي ينتمــني إل ــدريس الالت ــة الت ــن عضــوات هيئ ــت م شــبكة اإلنترن

%)، كـذلك كشـفت الدراسـة أن حداثـة املعلومـات  ٣٥٫٣والرياضيات، حيث بلغت (
%)، كمــا  ٦٦٫٧م بنســبة (املتــوفرة علــى شــبكة اإلنترنــت مــن أهــم دوافــع االســتخدا

أوضحت النتائج أن البحث عـن مصـادر املعلومـات احلديثـة هـي األولـى مـن حيـث 
%)، وكشفت الدراسة عـن مجموعـة مـن املشـاكل   ٥٢٫٩أكثرية االستخدام بنسبة (

والصعوبات عنـد اسـتخدام الشـبكة، يف مقـدمتها االنشـغال وضـيق الوقـت بنسـبة 
وفرة لالتصـــال بالشـــبكة يف الكليـــة بنســـبة %)، يليـــه قصـــور األجهـــزة املتـــ ٥٤٫٩(
ــة  ٣٣٫٣( ــع (كــاي) عنــد مســتوى املعنوي ــار مرب ــائج اختب  ٠٫٠٥%)، كمــا كشــفت نت

للفــروض العلميــة للدراســة عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني كــل مــن 
ــة  ــة لعضــوات هيئ ــة العلمي اســتخدام شــبكة اإلنترنــت وبــني القســم العلمــي والرتب

الدراسة مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة تـوفير التدريس، وقد قدمت  
البنى التحتية الالزمة لتقدمي خدمات شبكة اإلنترنت، كذلك ضرورة عقـد دورات 
تدريبية لعضوات هيئة التدريس حول كيفيـة اسـتخدام اإلنترنـت واإلفـادة منهـا يف 

العلمـي تيسير أعمـالهن، وتطـوير األداء والكفـاءة لـديهن خاصـة يف مجـال البحـث  
 .وطرق التدريس

التعــرف علــى واقــع اســتخدام شــبكة  )٣٠()٢٠١٧هــدفت دراســة فاطمــة عبــد العزيــز( -٦
اإلنترنـــت) يف البحـــث العلمـــي لـــدى أعضـــاء هيئـــة التـــدريس (املعلومـــات العامليـــة 

بكليــات مجمــع شــهداء اجلبــل بجامعــة عمــر املختــار بالبيضــاء، وذلــك مــن خــالل 
ــ ــتخدام لإلنترنـ ــع االسـ ــى واقـ ــرف علـ ــم التعـ ــة، وأهـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــدى أفـ ت لـ

استخداماتهم لها وفق أغراض معينة حددتها الدراسـة، كـذلك التعـرف علـى أهـم 
معوقات استخدامها يف البحث العلمي، والوقوف على أهم املقترحات أفـراد عينـة 

) عضـو هيئـة ٦٠الدراسة لتجاوز تلك املعوقـات، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن (
ــع ــات مجمـ ــدريس بكليـ ــة (اآلداب تـ ــة يف كليـ ــل املتمثلـ ــهداء اجلبـ ــاد -شـ  –االقتصـ

)، وقــــد ٢٠١٧ -٢٠١٦القــــانون)، القــــائمني علــــى التــــدريس للعــــام اجلــــامعي (
استخدمت الدراسة املنهج الوصـفي، واعتمـدت علـى العينـة العشـوائية البسـيطة، 
كما استخدمت أداة االستبانة كأداة رئيسية جلمع بيانـات الدراسـة، وقـد توصـلت 

اسة إلى عدد من النتائج؛ كان أهمها: أن معظم أعضـاء هيئـة التـدريس عينـة الدر
)، وأن الغرض مـن اسـتخدامهم لـه هـو %٩٥الدراسة يستخدمون اإلنترنت بنسبة (
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)، كما أن أبـرز مـا يعيـق اسـتخدامهم لإلنترنـت %٨٩لغرض البحث العلمي بنسبة (
ــة الد ــات عينـ ــال الكليـ ــدم اتصـ ــبب عـ ــان بسـ ــي كـ ــة يف البحـــث العلمـ ــة بخدمـ راسـ

اإلنترنــت، وعــدم جتهيــز مكتبــة الكليــات مبجمــع شــهداء اجلبــل بخدمــة االنترنــت، 
وتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات؛ كان أبرزها: تطوير البنية التحتية يف كافة 
كليــات جامعــة عمــر املختــار وتزويــدها مبختلــف التجهيــزات الســتخدام اإلنترنــت، 

لوماتيـة والـوعي املعلومـاتي عـن طريـق إقامـة وكسر حاجز اللغة  ومحو األميـة املع
الــدورات التدريبيــة، وإنشــاء مكتبــات إلكترونيــة مبكتبــات اجلامعــة للمســاعدة يف 

 .تدريب املستفيدين على أساليب البحث فيها
وعـــي  )٣١()٢٠١٦تناولــــت دراســــة أمــــل ســــفر القحطــــاني ومــــرمي عبــــد اهللا املعيــــذر ( - ٧

ــوير التجســـيمي  ــة التصـ ــورة بتقنيـ ــرة نـ ــة األميـ ــدريس بجامعـ ــة التـ أعضـــاء هيئـ
(الهولوجرام) يف التعليم عن بُعد واجتاههم نحوه، بهدف التعرف على مدى وعـي 
أعضــاء هيئـــة التــدريس بجامعـــة األميــرة نـــورة بتقنيــة التصـــوير التجســـيمي يف 

ضاء هيئة التـدريس، عضو من أع  ١٠٠التعليم عن بُعد، تكونت عينة الدراسة من  
استخدمت الدراسة املـنهج الوصـفي التحليلـي، حيـث يـتم تصـميم اسـتبانة كـأداه 
جلمع البيانات، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ أهمها: عـدم وجـود فـروق 
يف استجابات عينة الدراسة حول جميع محاور الدراسة باختالف متغير الدرجة 

روق يف اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول محـور العلمية ونوع الكلية، عدم وجـود فـ
 أهمية تقنية الهولوجرام يف التدريس باختالف سنوات اخلبرة.

ــى  درجــة  )٣٢()٢٠١٦هــدفت دراســة أديــب حمادنــة، جميلــة الســرحان( -٨ التعــرف عل
استخدام معلمي اللغة العربيـة لشـبكة اإلنترنـت يف التـدريس يف محافظـة املفـرق 

راسـة مـن (واجتاهاتهم نحوها يف ضوء بعـ نـت عينـة الدِّ ) ١٦٠ض املتغيـرات، وتكوَّ
ر الباحثان أداة تكوَّنت من ( راسـة أنَّ ٦١معلًما، وقد طوَّ ) فقرة، وأشارت نتائج الدِّ

درجة استخدام معلمي اللغة العربية لشبكة اإلنترنت كان بدرجة متوسطة، بينمـا 
ا وجــ ود فــروق يف االجتاهــات نحــو االســتخدام كــان بدرجــة كبيــرة، وأظهــرت أيضــً

درجة استخدام شبكة اإلنترنت تعـزى ألثـر متغيـري املؤهـل العلمـي لصـالح حملـة 
املاجستير ومكـان العمـل لصـالح قصـبة املفـرق، بينمـا ال توجـد فـروق تعـزى ألثـر 
متغيـري اجلـنس، واخلبـرة، وأظهـرت عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا يف محــور 

هـل العلمـي، واخلبـرة يف التـدريس، االجتاهات تعزى ألثر متغيـرات اجلـنس، واملؤ
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راسة اعتبار استخدام شبكة اإلنترنت يف تعليم مبحـث  ومكان العمل، وأوصت الدِّ
 اللغة العربية إحدى الكفايات األساسية ملعلم اللغة العربية.

دراســـة هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن واقـــع اســـتخدام  )٣٣()٢٠١٥وأجـــرْت الطـــالل ( -٩
ة الفكرية لإلنترنت، ومدى إفادتهم منـه يف معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربي

ــرات (اجلــنس،  ــبعض املتغي ــه ب ــاض، وعالقت ــة الري ــة مبدين ــايتهم املهني تطــوير كف
راسـة بـأنَّ  واملؤهل التعليمي، وسنوات اخلبـرة يف التـدريس)، وأوضـحت نتـائج الدِّ
الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة يتمتعــون باجتاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام 

رنت، ويستخدمونه لإلفادة منه يف تطوير كفايتهم املهنية مبعدٍل يـومي، وهـم اإلنت
ميتلكون خبرات جيدة جًدا يف استخدامه، وأشارت النتائج إلى وجـود فـروق ذات 
داللــة إحصــائية يف مــدى اســتخدام اإلنترنــت تعــزى إلــى متغيــر اجلــنس، لصــالح 

راسـة أنَّ مـ  ٩٢٫٩املعلِّمني بنسـبة ( ن أهـم دواعـي اسـتخدام أفـراد %). وبّينـت الدِّ
ة التــي  راســة لإلنترنــت احلاجــة الكبيــرة يف البحــث عــن اخلبــرات املهنيــّ عينــة الدِّ
تســاعدهم يف تطــوير األداء املهنــي، وأظهــرت أنَّ هنــاك معوقــات ذاتيــة ومعوقــات 

 تدريبية تواجههم عند استخدام اإلنترنت.
التعــرف علــى مســتوى توظيــف  )٣٤()٢٠١٥تناولــت دراســة حســن عبــد اهللا النجــار ( -١٠

أعضـــاءهيئة التـــدريس يف اجلامعـــات الفلســـطينية ألنظمـــة التعلـــيم اإللكترونـــي 
وأدواته يف التدريس، ولتحقيـق ذلـك مت بنـاء مقيـاس مكـون مـن محـورين: املحـور 
ــات  ــه يف اجلامعـ ــي وأدواتـ ــيم اإللكترونـ ــة التعلـ ــوافر أنظمـ ــة تـ ــق بدرجـ األول يتعلـ

تعلـــق مبســـتوى توظيـــف أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الفلســـطينية، واملحـــور الثـــاني ي
ألنظمــــة التعلــــيم اإللكترونــــي وأدواتــــه، اســــتخدمت الدراســــة املــــنهج الوصــــفي 

عضـًوا مــن أعضـاء هيئـة التــدريس مت  ١٣٥التحليلـي، تكونـت عينـة الدراســة مـن 
اختيــارهم مــن أربــع جامعــات فلســطينية بالطريقــة العشــوائية، توصــلت الدراســة 

مــن أهمهــا: أن أنظمــة التعلــيم اإللكترونــي متــوافرة يف إلــى عــدد مــن النتــائج؛ 
ا مستوى توظيف أعضـاء هيئـة التـدريس  اجلامعات الفلسطينية بدرجة كبيرة، أمَّ
ــا  ا، كم ــه منخفضــً ــي وأدوات ــيم اإللكترون ــة التعل ــات الفلســطينية ألنظم يف اجلامع
كشفت النتائج عـن وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية يف مسـتوى توظيـف أنظمـة 

تعليم اإللكتروني وأدواته يف التدريس تعزى ملتغير اجلامعـة واخلبـرة املعلوماتيـة ال
 سنوات. ٥لصالح أقل من  
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التعّرف على مدى استخدام املعلمـني   )٣٥()٢٠١٤تناولت دراسة علي عبد الوهــاب ( -١١
راســات االجتماعيــة باملرحلــة الثانويــة،  م الدِّ والطــالب لإلنترنــت يف تعلــيم وتعلــُّ

راسـة تـدني اسـتخدام املعلمـني واملعلمـات واجتاهاتهم   نحوها، وأظهرت نتـائج الدِّ
راسات االجتماعية، ووجود قصـور يف فهـم  لإلنترنت وتوظيفها يف تعليم وتعلُّم الدِّ
العائــد لــدى املعلمــني مــن اســتخدام اإلنترنــت، ممــا يتطلــب تشــجيعهم وتــوفير 

م الظروف املالئمة التي تساعد على استخدامها وتوظيفهـا بك فـاءة يف تعلـيم وتعلـُّ
راسات االجتماعية.   الدِّ

وبشـــكل أساســـي التعـــرف علـــى  )٣٦()٢٠١٤هـــدفت دراســـة أمـــل صـــالح اجلـــار اهللا ( -١٢
الواقع احلـالي لتوظيـف مسـتحدثات تكنولوجيـا يف كليـة التربيـة بجامعـة األميـرة 
نورة بنت عبد الرحمن، وللتعرف على واقع برامج التعليم العام عن بُعد، صـممت 

باحثة استبانة وبعد التأكد من صدقها ثم توزيعها على املفحوصني، استخدمت ال
الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى عدد مـن النتـائج؛ أهمهـا: 
اســتخدام التعلــيم عــن بُعــد يف بــرامج الدراســات العليــا بكليــة التربيــة تــؤدي إلــى 

الشــبكات املعلوماتيــة املرئيــة تنميــة مهــارة احلاســوب واســتخالص املعلومــات مــن 
مثل شبكة اإلنترنت، استخدام التعليم عن بُعد يف بـرامج الدراسـات العليـا جتعـل 
البــرامج تتصــف باملرونــة ومتكــن الطالبــات مــن اختيــار املكــان والوقــت املناســبني 

 لدراستهم.
  ثانًيا: الدراسات األجنبية:

آليــــة  )٣٧()٢٠١٩( Daniel,ceká; TochViktor ,kíFugl تناولــــت دراســــة  -١٣
جلمهوريـة استخدام حافظة إلكترونية يف عملية تعلم تالميـذ املرحلـة الثانويـة يف ا

التشيكية فيما يتعلق باختيارهم الوظيفي، ومت طرح سؤال البحث األساسـي : هـل 
من املمكن اعتبار احلافظة اإللكترونية أداة تعليمية مناسبة لدعم إعداد التالميـذ 
الختيارهم املهني؟ سعى البحـث إلـى (أ) حتليـل العمليـة احلاليـة إلعـداد التالميـذ 

يم مــدى مالئمــة احلافظــة اإللكترونيــة كــأداة تعليميــة الختيــارهم املهنــي؛ (ب) تقيــ
داعمــة لالختيــار الــوظيفي بنــاًء علــى جتربــة الســنوات املاضــية؛ (ج) تقيــيم مــدى 
مالئمة احلافظة اإللكترونية لتنمية التفكير الذاتي والتقييم الذاتي للتالميـذ، (د) 

ــتع ــذها يف ال ــي ميكــن تنفي ــل، والت ــتعلم األمث ــراح ســيناريوهات ال لم مــن خــالل اقت
األنشطة التعليميـة، يف املرحلـة األولـى مـن بحـث العمـل: وصـف التالميـذ مهنـتهم 
املفضــلة ومتطلبــات العمــل الرســمية وغيــر الرســمية املحــددة باســتخدام التقنيــات 
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التكنولوجية، ويف املرحلة الثانية: قام املعلم بتقييم عمل التالميذ مبساعدة محكم 
ــة ــة الثالثـ ــارجي، ويف املرحلـ ــيحية خـ ــالة توضـ ــة ورسـ ــيرة ذاتيـ ــذ سـ ــد التالميـ : أعـ

لصاحب عمل متخيـل يسـتخدم محفظـة مهنيـة، اتبـاع عمليـة التوظيـف وهميـة مت 
 تنظيمه من ِقبل محكم خارجي باستخدام طلبات التوظيف للتالميذ.  

 Hansson, Henrik; Sultana, Sabiha; Sarwar, Afzal أكــدت دراســة  -١٤
Hossain   )ــ) ٣٨( )٢٠١٨ ة دراســـــــة بوابـــــــة املعلمـــــــني علـــــــى أهميـــــ

)teachers.gov.bd هــــي عبــــارة عــــن منصــــة علــــى اإلنترنــــت للمدرســــني (
البنجالديشــيني مصــممة لتخــزين واســترجاع املحتويــات التعليميــة الرقميــة مــن 
مواضيع مختلفة مفيدة لتدريس الفصول الدراسية وتعلـم الطـالب، تسـهل البوابـة 

يـع أنحـاء الـبالد، وتهـدف هـذه الدراسـة أيًضا التواصل املهني بني املعلمـني يف جم
إلى معرفة فوائد استخدام هذه البوابـة والتحـديات املرتبطـة بهـا مـن وجهـة نظـر 
املعلمني، باتباع مـنهج بحثـي مخـتلط، متـت مقابلـة املعلمـني واملدرسـني الرئيسـيني 
ومعلمي املعلمـني مـن مؤسسـات التعلـيم االبتـدائي والثـانوي، واملـدارس، واملهنيـني، 

 ٤١٠املتخصصني يف بوابة املعلمني، بلغ حجم العينة التي أجريت عليها الدراسـة  و
معلمني، اعتمـدت الدراسـة علـى عـدد مـن األدوات البحثيـة جلمـع البيانـات، منهـا  
ــع  ــائية عبـــر اإلنترنـــت، واملقـــابالت مـ ــة، والدراســـات االستقصـ املقـــابالت الهاتفيـ

ــرين الرئيســيني ( ــة املركــزة ()، واملناقشــات اجلماKIIاملخب )، واملقــابالت FGDعي
ا لوجــه، وورش العمــل التشــاورية الكبيــرة جلمــع البيانــات. تشــير  الشخصــية وجهــً
النتــائج إلــى أن املدرســني متحمســون الســتخدام البوابــة، حيــث حتفــز محتوياتهــا 
إبـــداع الطـــالب، وتشـــجع الطـــالب علـــى املشـــاركة النشـــطة يف تعلـــم الفصـــول 

ــك، ف ــى ذل ــك، فــإن الدراســية؛ عــالوة عل ن املعلمــني بعــدة طــرق، ومــع ذل ّ ــِ هــي ُمتك
االتصال باإلنترنـت، وبـطء سـرعة اإلنترنـت، وتعطـل الطاقـة، واملشـكالت التقنيـة، 
وارتفــاع تكلفــة اإلنترنــت وعــدم تــوفر املعــدات، كلهــا أمــور تشــكل حتــديات كبيــرة، 
، باختصـار فــإن بوابــة املعلمــني هــي املحـرك الــرئيس لتغييــر التعلــيم البنجالديشــي

 وإعداد جيل الشباب من خالل التعليم اجليد.
 )٣٩()٢٠١٨( Tesfamichael,Emily;Getu,Boersma تناولـــــــــت دراســــــــــة -١٥

 ELTتصـــورات املعلمـــني للغـــة اإلجنليزيـــة كلغـــة أجنبيـــة واســـتخدام اإلنترنـــت يف 
) يف إثيوبيا؛ كمـا يحـدد التحـديات والعقبـات التـي حتـول BDUبجامعة بحر دار (

دون االستخدام الفعال لإلنترنت كـأداة وسـاطة، أجـاب واحـد وعشـرون مـدربًا مت 
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ــائج أن  ــى اســتبانة. وتظهــر النت اختيــارهم بشــكل عشــوائي يف جامعــة بنيــامني عل
نهـا املعلمني لديهم تصـورات إيجابيـة عـن الـدور الوسـيط لإلنترنـت؛ ومـع ذلـك، فإ

لإلنترنـت ألغـراض التـدريس، لـذلك، يبـدو   -إلى حد ما  -تظهر استخدام محدود
واملمارسات احلالية،   BDUأن هناك عدم تطابق بني التصورات اإليجابية ملعلمي  

عالوة على ذلك، كان عدم كفاية الوصول إلـى اإلنترنـت، ونقـص مهـارات الطـالب 
، وعـــبء العمـــل ELTرض يف اإلنترنـــت، ونقـــص مهـــارات اســـتخدام اإلنترنـــت لغـــ

اإلضــايف، والقيــود الزمنيــة، العوائــق الرئيســة أمــام االســتخدام الفعــال لإلنترنــت 
كأداة وساطة؛ بناًء على هذه النتائج، ُيقترح زيادة وعي املعلمني بكيفية اإلفادة مـن 

 التحف الفنية عبر اإلنترنت يف هذا السياق التكنولوجي املحدود.  
ــة  -١٦ ــاف  )٤٠()٢٠١٧( Hui Min ,enChi,Chia,Kaoهـــــدفت دراســـ الستكشـــ

العالقات بني مفاهيم ومعلمات مرحلة مـا قبـل املدرسـة ملنـاهج الـتعلم، مـن خـالل 
البحث على اإلنترنت من خالل الكفاءة الذاتية على اإلنترنت، واعتمـدت الدراسـة 

معلًما يف مرحلة ما قبل املدرسة ممن لديهم خبرة سـابقة   ٢٤٢على عينة قوامها   
شاركة يف البحث على اإلنترنت يف تايوان، من خالل حتليل النتائج؛ وجـد يف يف امل

ا  هذه الدراسة أن مفاهيم التعلم من خالل البحث على اإلنترنت تـؤدي دورًا رئيسـً
)، وأشــارت النتــائج إلــى أن ISEيف منــاهج الــتعلم بــدون اإلنترنــت الــذاتي الكفــاءة (

ا قبـل املدرسـة كانـت الوسـيط الـرئيس الكفاءة الذاتية لإلنترنـت ملعلمـي مرحلـة مـ
ملفاهيمهم ومناهجهم يف التعلم، من خالل البحـث علـى اإلنترنـت، وبالتـالي، تشـير 
هذه النتيجة إلى أن حتسني قدرة معلمي مرحلـة مـا قبـل املدرسـة علـى اسـتخدام 
اإلنترنت، وكذلك استخدامهم لألدوات القائمة على الويب قد يزيد مـن أسـاليبهم 

من خالل البحث على شبكة اإلنترنـت، ممـا قـد يـؤدي بـدوره إلـى تعزيـز   يف التعلم
 أدائهم يف التعلم يف البيئات القائمة على اإلنترنت.

اسـتخدام اإلنترنـت  )٤١()٢٠١٧(  Abdulhalim Ali,Alshehriناقشــت دراســة   -١٧
، وغطـت الدراسـة ثـالث مـدن املــدارس الثانويــة الســعوديةيف الواجبات املنزلية يف  

سعودية هي: الرياض وجدة والدمام، تشـعر الورقـة بـالقلق إزاء تصـورات املعلمـني 
وأولياء األمور والطالب جتاه استخدام اإلنترنت يف مسار التعليم مع التركيز على 
ــاتهم،  ــالب ودرجـ ــوء أداء الطـ ــا يف ضـ ــت، وتأثيرهـ ــر اإلنترنـ ــة عبـ ــال املنزليـ األعمـ

املمثلة يف االستبانات املوزعة على عينة الدراسـة واملقـابالت مـع منهجية الدراسة  
ا و  ٩١املشاركني، حيث مت توزيع االستبانات على   ا و  ٤٥طالبـً مـن أوليـاء   ٤٣مدرسـً
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طالب ومدرسني وأحد الوالدين فقـط؛ وأظهـرت   ٣األمور، حيث شملت املقابالت  
اجبـات املنزليـة وأداء الدراسة أن استخدامات اإلنترنت لها عواقب علـى إمتـام الو

ــد  ــر امللتــزمني بفوائ ــاك بعــض املشــاركني غي ــى ذلــك، كــان هن الطــالب، عــالوة عل
ا، وجـــدت الدراســـة اجلوانـــب  Pاســـتخدامات اإلنترنـــت علـــى منـــو الطـــالب أيضـــً

املقترحـــة ذات الصـــلة التـــي يتعـــني دراســـتها وأخـــذها يف االعتبـــار يف الدراســـات 
 املستقبلية.  

 )٤٢()٢٠١٦( Tiberio ,Carmen; Feliz-aíarM ,Ricoyوتناولــت دراســة  -١٨
النظر إلى إمكانات وشعبية وسائل التواصل االجتماعي، وإمكانية اسـتخدامها يف 

مــع  Twitterالــتعلم، ففــي هــذه الدراســة، مت حتليــل تنفيــذ النشــاط الــذي مت يف 
طالب التعليم العالي، وأُجري البحث وفًقا ملنهجية مختلطة، بنـاًء علـى إثنوغرافيـا 

 ٣٠٢٦املنتجة، وقد مت أخذ عينـة مـن    افتراضية مستكملة بتحليل كمي للتغريدات
تغريـــدة لهـــذا الغـــرض، يف اخلتـــام، جتـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مشـــاركة الطـــالب يف 

تزداد تدريجًيا مع حتسن معـرفتهم التقنيـة بهـذه   Twitterالعملية التعليمية عبر  
األداة ويشـعرون بــدافع أكبـر، يعتمــد التفاعــل والـتعلم داخــل املجتمـع علــى جتــارب 

يف عملية الـتعلم لطـالب اجلامعـة أمـر   Twitterالتالي فإن استخدام  مرضية، وب
ممكــن وُينظــر إليــه علــى أنــه جتربــة محفــزة لهــم؛ ومــع ذلــك، يــؤدي املعلمــون دورًا 

يف عملية التـدريس، وكـذلك   Twitterأساسًيا كديناميكيني يف الدمج الرسمي لـ  
 يف تعزيز التفاعل بني املشاركني.

 ;Salmon, Gilly; Ross, Bella; Pechenkina, Ekaterinaدراســة    -١٩
Marie-Anne ,Chase )ــد  )٤٣()٢٠١٥ ــى فوائــ ــرف علــ ــة، نتعــ ــذه الورقــ يف هــ

استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف بيئة تعليمية علـى اإلنترنـت، مـع التركيـز 
من قبـل املشـاركني يف دورة   Twitterو  Facebookبشكل خاص على استخدام   

ــى اإلنترنـــت ( ــة علـ ــة مكثفـ ــا لتمكـــني املعلمـــني مـــن MOOCتدريبيـ ) مت تطويرهـ
عملية تصميم التعلم، نحن نسـتخدم البيانـات التـي  Carpe Diemالتعرف على 

 MOOCمت جمعهــا عبــر املقــابالت والدراســات االستقصــائية مــع املشــاركني يف 
وكذلك منشورات وسـائل التواصـل االجتمـاعي التـي أجراهـا املشـاركون يف جميـع 

لتقدمي رؤى حول كيفية اختالف اسـتخدام املشـاركني وتصـورهم   MOOCأنحاء  
صـــل االجتمـــاعي يف جتـــاربهم التعليميـــة عبـــر اإلنترنـــت وملـــاذا يـــتم لوســـائل التوا

ــوا  ــرون أو رفضـ ــرض آخـ ــة، اعتـ ــادل املعرفـ ــل وتبـ ــرص التواصـ ــع فـ ــتالف، مـ االخـ
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التواصــل مــع وســائل التواصــل االجتمــاعي، واعتبروهــا مضــيعة لــوقتهم، وأوصــت 
ــل  ــة داخــ ــراض تعليميــ ــاعي ألغــ ــل االجتمــ ــائل التواصــ ــتخدام وســ ــة اســ الدراســ

MOOCs  ات التعلم الرقمي الرسمي.  وبيئ 
ا نسـبًيا حـول أغـراض اسـتخدام  )٤٤()٢٠١٥( Ilhan ,Turanتناولت دراسة  -٢٠ بحثـً

الكمبيــوتر واإلنترنــت ملعلمــي اجلغرافيــا املحتملــني يف تركيــا والصــني، وحتقــق يف 
هذه الدراسة استخدام املعلمني اجلغرافيا الصينية والتركية املحتملـني لتطبيقـات 

نترنــت كــأدوات ال غنــى عنهــا فيــه وخــارج التعلــيم، شــارك يف هــذه الكمبيــوتر واإل
طالًبا من معلمي اجلغرافيا املحتملني من شنغهاي، الصني، وأزمير،   ٢٩٢الدراسة  

ــوتر  ــزة الكمبي ــان الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو دراســة اســتخدام أجه ــا. ك تركي
التـالي، هـدفت واإلنترنت من قبل املعلمني املحتملني يف كـل مـن تركيـا والصـني. وب

الدراســـة إلـــى تعزيـــز أوجـــه التشـــابه والتفـــاوت بـــني طـــالب اجلغرافيـــا التركيـــة 
والصـينية يف اســتخدام الكمبيــوتر واإلنترنـت. ُتظهــر نتــائج هـذا البحــث أن هنــاك 
اختالفات ذات مغزى بني معلمي اجلغرافيا املحتملني يف تركيا والصـني مـن حيـث 

ــوتر واإلنتر ــى الــرغم مــن اســتخدام معلمــي الغــرض مــن اســتخدام الكمبي نــت، عل
اجلغرافيــا املحتملــني األتــراك والصــينيني ملعظــم "وســائل اإلعــالم الهادفــة إلــى 
ــا يســــتخدمن اإلنترنــــت  ــإن املعلمــــات األتــــراك املحــــتمالت يف تركيــ التعلــــيم"، فــ
والكمبيوتر أقل من نظرائهن الصينيني؛ باإلضافة إلى ذلك، أظهر هذا البحث مـع 

ة واملقابلة ومراجعة األدبيات أنه يف حني أن استخدام اإلنترنـت استخدام املالحظ
ملعلمــي اجلغرافيــا املحتملــني يف تركيــا يتــأثر إلــى حــد كبيــر بالعوامــل االجتماعيــة 
واالقتصــــادية والثقافيــــة، فــــإن اســــتخدام اإلنترنــــت ألولئــــك يف الصــــني يقــــرره 

 .السياسي، والقرارات التي اتخذتها احلكومة الصينية
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رؤية نقدية للدراسات العربية واألجنبية التى تناولت بحوث االنترنت واملعلم كأحد محاور    
  .العملية التعليمية

 ): يوضح أهم االطر املنهجية والنظرية والقضايا البحثية لدراسات املحور ٢جدول (

  األجنبية   العربية     الدراسات

األطر  
  املنهجية

  املنهج 

ــع  ــى جميـــ ــفي علـــ ــابع الوصـــ ــب الطـــ غلـــ

الدراســـات العربيـــة التـــي تعرضـــت ملحـــور 

املعلـــــم واإلنترنـــــت، فاســـــتخدمت املـــــنهج 

الوصـــفي، واملـــنهج الوصـــفي التحليلـــي يف 

جميـــع الدراســـات العربيـــة، يف حـــني لـــم 

يرصد للمنهج التجريبي دراسـة واحـدة يف 

جميـــع الدراســـات العربيـــة وكـــذلك املـــنهج 

  التجريبي.  التاريخي أو املنهج شبه

تنوعت املناهج التي اتبعتها الدراسـات األجنبيـة إذا 

ــث اســتخدمت  ــة، حي ــت بالدراســات العربي ــا قورن م

الدراســات األجنبيــة املــنهج الوصــفي يف كثيــر مــن 

ــنهج  ــتخدام املـــ ــى اســـ ــافة إلـــ ــات، باإلضـــ الدراســـ

ــد  ــم يرصـ ــني لـ ــي، يف حـ ــبه التجريبـ ــي وشـ التجريبـ

ــارن أ ــنهج املقـــ ــاريخي أو املـــ ــنهج التـــ ــن للمـــ ا مـــ ــً يـــ

  الدراسات.  

  

  
  

  األدوات

ــات  ــة يف الدراســ ــمت األدوات البحثيــ اتســ

العربيـــة بالنمطيـــة، حيـــث جـــاءت األدوات 

ــتخدم،  ــنهج املســـــ ــة املـــــ ــرجم طبيعـــــ لتتـــــ

فاســـتخدمت اســـتمارة االســـتبيان الـــورقي 

واإللكتروني لتعتبر األداة البحثية الوحيـدة  

ــع أدوات  ــاحثون مـ ــا البـ ــد عليهـ التـــي اعتمـ

ولم تتكرر سوى يف دراسـة   بحثية لم تظهر

واحدة فقط مثـل املقيـاس الـذي لـم يظهـر 

  )  ٢٠١٥إال يف دراسة حسن النجار (

اعتمدت بشكل أساسي على االختبـارات واملقـاييس 

ــزت  ــا متيـ ــة، كمـ ــة واإللكترونيـ ــتبانات الورقيـ واالسـ

األدوات البحثية يف الدراسات األجنبية بـالتنوع مبـا 

يتفــق مــع املوضــوعات البحثيــة، حيــث اســتخدمت 

بعــض الدراســات الكفــاءة الذاتيــة، باإلضــافة إلــى 

ــة، ــة أو البعدي ــة  املقــاييس التحصــيلية القبلي واملقابل

املقننة واملجموعات املركزة، كمـا اعتمـدت عـدد مـن 

ــر مــن أداة  ــى أكث ــة عل الدراســات يف أدواتهــا البحثي

 Hansson Henrik(2018)كمـا هـو يف دراسـة 

التي استخدمت أدوات املقابلة واالستبانة واملناقشة 

اسـتخدمت  Busulwa (2014)املركـزة، ودراسـة 

ناقشــــات مجموعــــة أدوات املقابلــــة واملالحظــــة وامل

   التركيز مع الطلبة وأولياء األمور.

  
  العينات

تنوعـــــت العينـــــات التـــــي أجريـــــت عليهـــــا 

الدراسات امليدانيـة يف الدراسـات العربيـة 

ما بني عينات من معلمي املـدارس الثانويـة 

ــات  ــدريس باجلامعـــ ــة التـــ ــاء هيئـــ وأعضـــ

املصرية والعربية، باإلضافة إلى عينـة مـن 

ــال ذوي  ــي األطفــــــ ــات معلمــــــ االحتياجــــــ

اخلاصــة، متيــزت بــاحلجم الصــغير نســبًيا 

ــات  ــات يف الدراســ ــت بالعينــ ــا قورنــ إذا مــ

األجنبية. إال يف عـدد قليـل مـن الدراسـات 

اعتمـــدت الدراســـات علـــى عينـــات متنوعـــة حســـب 

ــوع  ــات املوضــ ــتخدم، واتســــمت العينــ ــنهج املســ واملــ

ــت  ــا كانـ ــا يف معظمهـ ــبًيا ألنهـ ــر نسـ ــا الكبيـ بحجمهـ

دراســـات ميدانيـــة وصـــفية، باإلضـــافة إلـــى التنـــوع 

ــائج  ــة، فأوضــــحت نتــ ــوعات البحثيــ ــب املوضــ حســ

الدراســـات ظهـــور عينـــات ملعلمـــي مرحلـــة مـــا قبـــل 

املدرسة ومعلمني املرحلة االبتدائية ومعلمي املرحلة 

  اء هيئة التدريس باجلامعات. الثانوية وأعض
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  األجنبية   العربية     الدراسات
التي اعتمدت على عينة كبيـرة نسـبًيا مثـل 

) بلغت حجـم العينـة  ٢٠١٧دراسة القرشي(

  معلًما ومعلمة.  ٩٠٣

  األطر النظرية 

ــر  ــاول األطــ ــديد يف تنــ ــعف شــ ــاك ضــ هنــ

ــة  ــايا البحثيــــ ــرة للقضــــ ــة املفســــ النظريــــ

 للدراســـــات العربيـــــة، فأوضـــــحت نتـــــائح

التحليل عـدم رصـد نتـائج لألطـر النظريـة 

املفســـرة للقضـــايا البحثيـــة وال يف دراســـة 

  واحدة.  

ــات  ــائج هــذا املحــور أي مــن النظري لــم تظهــر يف نت

ــدارس  ــى اخــتالف امل ــة عل املفســرة للقضــايا البحثي

البحثيـــة التـــي مت التعـــرض إليهـــا يف هـــذا املحـــور، 

ــى طبيعــة  ــك إل ورمبــا يرجــع الباحــث الســبب يف ذل

ــا مرتبطــة مبعلمــي مراحــل امل حــور فالدراســات كله

  التعليم املختلفة.

  اإلشكاليات البحثية

ــة للدراســـات  اتســـمت اإلشـــكاليات البحثيـ

ــن  ــرض مـ ــث مت التعـ ــالتنوع، حيـ ــة بـ العربيـ

خــالل املوضــوعات البحثيــة إلــى عــدد مــن 

ــيم  ــتخدام التعلـــــ ــا: اســـــ ــايا منهـــــ القضـــــ

اإللكترونــي يف تــدريس مــنهج الرياضــيات، 

ي الصــــف احلــــادى عشــــر توظيــــف معلمــــ

للشــبكات االجتماعيــة، برنــامج قــائم علــى 

املقررات املفتوحة، واقع اسـتخدام الشـبكة 

ــيات/ واقــــــع  ــنهج الرياضــــ ــيم مــــ يف تعلــــ

ــيم مــن وجهــة  اســتخدام اإلنترنــت يف التعل

نظــر املعلــم، اســتخدام املعلــم لإلنترنــت يف 

ــة،  ــات االجتماعيـــ ــم الدراســـ ــيم وتعلـــ تعلـــ

باجلامعـات توظيف أعضاء هيئة التدريس  

ألنظمــــة التعلـــــيم اإللكترونــــي اجتاهـــــات 

ــد والبلقــاء  ــدريس يف إرب ــة الت أعضــاء هيئ

ــو  ــة نحــ ــات العربيــ ــن اجلامعــ ــا مــ وغيرهــ

  استخدام اإلنترنت يف التعليم.   

تنوعــت اإلشــكاليات البحثيــة التــي مت معاجلتهــا يف 

الدراسات األجنبيـة ملحـور اإلنترنـت واملعلـم لتشـمل 

م قـــدرات معلمـــي املـــدارس القضـــايا التاليـــة: تقيـــي

الثانوية على استخدام تكنولوجيا املعلومـات، فوائـد 

اســـتخدام وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي يف بيئــــة 

تعليميــة، تــدريب املعلمــني علــى اســتخدام اإلنترنــت، 

فوائد اليوتيوب كمصدر للتعليم، استخدام اإلنترنت 

مــن وجهـــة نظـــر أعضـــاء هيئـــة التـــدريس، الكفـــاءة 

حني مــن املعلمــني ملعلمــي الدراســات الذاتيــة للمرشــ

ــورات  ــني، تصـ ــة للمعلمـ ــة املهنيـ ــة، الهويـ االجتماعيـ

املعلمــــني نحــــو اســــتخدام اإلنترنــــت يف عــــدد مــــن 

  املقررات الدراسية.
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  مقارنة االجتاهات العربية باالجتاهات العاملية املعاصرة يف هذا املحور: 
املشتركة بني الدراسـات العربيـة واألجنبيـة يف هـذا الدراسات الوصفية كانت السمة   -

ــن  ــور م ــات اجلمه ــي قامــت مبســح فئ ــة الت ــددت الدراســات العربي ــث تع املحــور، حي
قطاعات مختلفة من الطلبة ما بني طالب الصف الرابع والصـف اخلـامس، وطـالب 

 املرحلة الثانوية، وطالب اجلامعات باختالف تخصصاتهم.
ــة  - ــات األجنبيـ ــمت الدراسـ ــة اتسـ ــن طلبـ ــا مـ ــتخدمت جميعهـ ــي اسـ ــات التـ ــأن العينـ بـ

اجلامعــات، ويف الوقــت نفســه لــم نرصــد مــن خــالل حتليــل البحــوث العلميــة ظهــور 
 عينات يف املرحلة الثانوية أو االبتدائية إال يف دراستني فقط.

أفــادت الدراســات العربيــة مــن املنهجيــة التــي اتبعتهــا الدراســات األجنبيــة العامليــة،  -
االستبانة الورقية واإللكترونية حيث كثر استخدامه بكـال االجتـاهني،   واالعتماد على

بينما استخدمت الدراسات األجنبية عدًدا مـن النمـاذج واملقـاييس مثـل منـوذج قبـول 
 التكنولوجيا ومنذجة املعادلة الهيكلية.  

ا ملوضـــوع البحـــث ومجتمعـــه، فتميـــزت الدراســـات األجنبيـــة  - اختلفـــت العينـــات وفقـــً
بالتركيز على عينات تنوعت ما بني العشوائية والطبقية والعمدية وغيرها من طالب 

مـن معلمـي اجلغرافيـا بالصـني وتركيـا،   ٢٩٢طالب بجامعة بالهنـد،    ٩٠٣اجلامعات:  
طالـب بكـل جامعـة   ١٠٢طالًبا من مرشحي مـادة الدراسـات االجتماعيـة بواقـع    ١٧٤

 من جامعتني بجنوب إفريقيا.
دراســة يف الدراســات العربيــة بصــغر حجمهــا؛ فيمــا عــدا دراســتني:  اتســمت العينــات -

 ٢٥٦)، ودراســــة أحمــــد عبــــد اهللا بلغــــت حجــــم العينــــة ٢٠١٧محمــــد أمــــني بــــن عبــــد اهللا (
  مبحوًثا. 

ــة نســبًيا يف  - ــة قليل ــا الدراســات امليداني ــت عليه ــي طبق ــات الت ــرى الباحــث أن العين ي
م النتــائج التــي يــتم احلصــول عــددها، األمــر الــذي يجعــل مــن الصــعوبة مبكــان تعمــي

عليهــا، هــذا باإلضــافة إلــى أن قلــة عــدد العينــة رمبــا يضــعف مــن منهجيــة البحــث؛ 
وبالتالي يصعب علينا االعتماد على نتائج تلك الدراسات، ألنها غير ممثلـة للمجتمـع 

 األصلي.
تنوعت األدوات البحثية يف الدراسات األجنبيـة بحسـب القضـية التـي يـتم معاجلتهـا  -

نهج املستخدم لتشمل عدًدا من األدوات البحثية التي تخـدم البحـث العلمـي منهـا وامل
(أداة املالحظة، أداة املقابلة، مجموعة من املقاييس التحصـيلية لقيـاس األثـر القبلـي 
والبعدي للظاهرة محل الدراسة، باإلضافة إلى األداة األساسية يف معظم الدراسات 
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ــة وهــي االســتبانة، باإلضــ ــاءة األجنبي ــاس الكف ــا مقي ــى عــدد مــن النمــاذج منه افة إل
 املهنية، والكفاءة الذاتية. 

عدم اهتمام الباحثني الغربيني بتوظيف األطر النظرية احلديثة التي لم تظهـر إال يف  -
يف اإلشـكاليات البحثيـة، دراسة واحدة فقط، أخذت تطبق منوذج قبـول التكنولوجيـا 

بابتكار مداخل فكرية جديـدة تتفـق مـع طبيعـة   مقارنة بالبحوث العربية التي لم تهتم
 .القضية البحثية محل الدراسة اإلنترنت والعملية التعليمية

لم ترصـد ملعلمـي للمرحلـة اإلعداديـة دراسـة واحـدة سـواء يف الدراسـات العربيـة أو  -
الدراسات األجنبية؛ علـى الـرغم مـن أهميـة هـذه املرحلـة مـن مراحـل التعلـيم العـام، 

 كون الطالب قد تشكل فكرًيا وثقافًيا ونفسًيا.والتي فيها ي
أوضحت النتائج أن هناك دراسات أجنبية اعتمدت على املقارنة بـني دولتـني كمـا يف  -

حول استخدام معلمي اجلغرافيا يف كـل مـن تركيـا والصـني،  )٢٠١٥( Turanدراسة 
ود يف الوقــت الــذي أغفلــت فيــه الدراســات العربيــة الدراســات املقارنــة حتــى يف حــد

 الدولة نفسها.
جمعت الكثير من الدراسات األجنبية بني أكثر من أداه بحثية وصوًال لألهداف التـي  -

 )(HANSSON 2018يســعى الباحـــث للوصــول إليهـــا مــن أهـــم تلــك الدراســـات 
اللتـــان اســـتخدمتا املقابلـــة واالســـتبانة واملناقشـــة  )٢٠١٨( BUSULWAودراســـة 

 املركزة يف نفس البحث.
أغفلت الدراسات العربية وكذلك األجنبية بقية املناهج البحثية؛ فلـم يرصـد يف هـذا  -

املحـــور دراســـات تناولـــت املـــنهج التجريبـــي أو شـــبه التجريبـــي ســـواًء يف الدراســـات 
 العربية أو األجنبية.

يــة يف الدراســات األجنبيــة بــالتنوع يف املوضــوعات البحثيــة، اتســمت القضــايا البحث -
فظهــرت األفكــار مبتكــرة وجديــدة، وتعكــس اهتمــام البــاحثني الغــربيني بــالتفكير يف 
ــى الدراســات العربيــة النمطيــة وعــدم  القضــايا البحثيــة، يف الوقــت الــذي غلبــت عل

ة البحثية "واقع التجديد وعدم االبتكار، فكلها تعتمد على نفس الفكرة ونفس القضي
 استخدام" أو "اجتاهات معلمي املرحلة التعليمية" دون جتديد أو تغيير.

لم تهتم الدراسات العربية واألجنبية بشأن هذا املحور باإلطار النظـري الـذي يفسـر  -
القضــية البحثيــة؛ فلــم يرصــد يف جميــع الدراســات ســوى منــوذج قبــول التكنولوجيــا 

ا الدراسـات فقط، باإلضافة إلى منذجة املعا دلة الهيكلية يف الدراسات األجنبيـة، أمـَّ
 العربية فلم تظهر أي من النظريات املفسرة للقضايا البحثية. 
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بعــد حتليــل أهــم املوضــوعات واإلشــكاليات البحثيــة تبــني بــروز تكنولوجيــا الهواتــف  -
النقالة وقـدرتها علـى إمتـام عمليـة التعلـيم، فعلـى الـرغم أن الهـدف األساسـي الـذي 

مت مـن أجلــه الهواتـف النقالــة؛ إال أن هـذه التكنولوجيــا بتطبيقاتهـا أســهمت يف صـم
حتقيق مستوى أعلى لدى الطالب اجلامعيني يف التحصيل الدراسي، باإلضـافة إلـى 
ــوير  ــوجرام (التصـ ــي الهولـ ــد وهـ ــن بُعـ ــيم عـ ــالم التعلـ ــدة يف عـ ــرى جديـ ــكالية أخـ إشـ

ــد اهللا ــث تعرضــت دراســة القحطــاني مــرمي عب ــى هــذه ٢٠١٦ (التجســيمي)، حي ) إل
  التكنولوجيا وتوظيفها يف التعليم عن بُعد. 

  :  املحور الثالث

  :أوًال: الدراسات التي تناولت بحوث اإلنترنت واملنهج  كأحد محاور العملية التعليمية
ــد اهللا الروشــيدي ( -١ ــن عب ــر اســتخدام موقــع  )٤٥()٢٠١٩تناولــت دراســة أحمــد ب أث

مهـارتي االسـتماع والكـالم لـدى طالبـات معهـد تعلـيم "اليوتيوب" يف رفـع مسـتوى  
اللغة العربية للناطقات بغيرها يف جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن باململكـة 
العربية السعودية، ومت استخدام املنهج الوصـفي التحليلـي مـن خـالل اسـتبانة مت 

معهد تعلـيم   ) طالبة من طالبات٤٢توزيعها على أفراد عينة الدراسة املكونة من (
اللغــة العربيــة للناطقــات بغيرهــا بجامعــة األميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن، وقــد 
توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن مســتوى اســتخدام طالبــات اللغــة العربيــة ملوقــع 
"اليوتيــوب" كــان متوســًطا، كمــا تبــني أن مســتوى الطالبــات يف مهــارتي االســتماع 

ا، وكشـفت الن تـائج وجـود أثـر هـام ذو داللـة إحصـائية والكالم كان متوسـًطا أيضـً
الســتخدام موقــع "اليوتيــوب" يف رفــع مســتوى مهــارتي االســتماع والكــالم لـــدى 
طالبات اللغة العربية الناطقات بغيرهـا بجامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـد الـرحمن 

 .باململكة العربية السعودية
 
 فاعلیـة )٤٦()٢٠١٨دراسة عزة مصطفى عافية، إميان أحمـد عبـد اهللا ( تدفھ -٢

 مهـارات تنمیـة الويـب يف عبـر املعرفیـة الـرحالت علـى قـائم تـدريبي برنـامج
 Web) التلمیـذات تشـخیص يف اخلاصـة التربیـة بقسـم املعلمـات الطالبـات
Quest) لتحديـد بطاقـة إعـداد مت ذلـك مـن الـتعلم، وللتحقـق صـعوبات ذوات 

 تـتمكن حتىK اخلاصة بقسم التربیة املعلمة الطالبة يف اھتوافر الالزم املهارات
 اجلانب حتصیلي لقیاس واختبار التعلم، صعوبات ذوات التلمیذات تشخیص من

بطاقـة  إلـى باإلضـافة التعلم، صعوبات ذوات التلمیذات تشخیص ملهارات املعريف
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 واسـتخدمت التقـدير، ساللم  Rubricsاملهارات  لنفس األدائي اجلانب لقیاس
 املجموعـة علـى القـائم التجريبـي والتصـمیم شـبه التجريبـي، املـنهج  الباحثتـان
ا البحـث ُطبقت أدوات والبعدي، القبلي القیاس مع التجريبیة   علـى وبعـدًيا قبلیـً

 باجلبیـل،التربیـة  بكلیـة اخلاصـة التربیـة قسـم طالبـات مـن معلمـة طالبـة) ٣٠(
 )٠،٠٥ مستوى( عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى البحث نتائج وتوصلت

 االختبـار علـى البحـث لعینـة والبعـدي القبلـي التطبیـق درجـات بـین متوسـطي
 صـعوبات ذوات التلمیـذات تشـخیص ملهـارات اجلانب املعـريف لقیاس التحصیلي

 (مسـتوى عند إحصائیة داللة ذات ووجود فروق البعدي، التطبیق لصالح التعلم،
 اجلانـب لعینـة لقیـاس والبعـدي القبلـي التطبیـق درجـات متوسـطي بـین ) ٠،٠٥

 ساللم بطاقة على البحث  Rubrics ذوات التلمیذات تشخیص ملهارات األدائي
 الـرحالت السـتخدام نتیجـة البعـدي، التطبیـق لصـالح الـتعلم، التقدير صـعوبات

  التعلم. وباتصع الويب، وتشخیص عبر املعرفیة
ــري ( -٣ ــة حكمـــت املصـ ــودو  )٤٧()٢٠١٨تناولـــت دراسـ ــة إدمـ ــة التعلیمیـ ــة املنصـ فاعلیـ

)Edmodo يف تنمیــة التحصــیل يف العلــوم واالجتــاه نحوهــا لــدى طلبــة الصــف (
، وتفـرع مـن التسـاؤل الـرئيس عـدد مـن التسـاؤالت الفرعيـة العاشر يف فلسـطین

ــودو ( ــة إدم ــوم املنصــة التعلیمی ــا مفه ــا: م ــة املنصــة Edmodoأهمه ــا فاعلی )؟ م
ــة إدمــودو ( ــة Edmodoالتعلیمی ــدى طلب ــوم ل ــة التحصــیل يف مــادة العل ) يف تنمی

) يف Edmodoالصف العاشر يف فلسطین؟ ما فاعلیة املنصة التعلیمیة ادمـودو (
هــدفت  میـة االجتـاه نحـو مـادة العلـوم لـدى طلبـة الصـف العاشـر يف فلسـطین؟تن

)، والكشـف عـن Edmodoالدراسة إلى معرفة مفهوم املنصة التعلیمیة إدمـودو (
ــة ( ــد مســتوى الدالل ــة اإلحصــائیة عن ــة ٠٫٠٥<  aالفــروق ذات الدالل ) يف فاعلی

دة العلــوم لــدى ) يف تنمیــة التحصــیل يف مــاEdmodoاملنصــة التعلیمیــة إدمــودو (
طلبة الصـف العاشـر يف فلسـطین، الكشـف عـن الفـروق ذات الداللـة اإلحصـائیة 

) يف فاعلیـــــة املنصـــــة التعلیمیـــــة إدمـــــودو ٠٫٠٥<  aعنـــــد مســـــتوى الداللـــــة (
)Edmodo يف تنمیــة االجتــاه نحــو مــادة العلــوم لــدى طلبــة الصــف العاشــر يف (

ا: إعـداد أدلـة إرشـادية فلسطین، وتوصلت الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج؛ أهمهـ
من ِقَبل أقسام تقنیات التعلیم يف كلیات التربیة، وعمادات التعلـیم اإللكترونـي يف 
اجلامعــات عـــن منصـــات الـــتعلم اإللكترونیـــة ومـــن ضـــمنها منصـــة إدمـــودو؛ كـــي 
ــررات  ــدريس، تضــمین املق ــة الت ــات وأعضــاء هیئ ــا الطــالب والطالب يســتفید منه



          ١٩٥٥ 

قنیات التعلیم يف كلیات التربیة موضـوعات مفصـلة الدراسیة التربوية يف أقسام ت
عــن منصــات الــتعلم اإللكترونیــة ومــن ضــمنها منصــة إدمــودو، وتــدريب الطــالب 
ــاء التربیــة العملیــة، وعنــد  والطالبــات علــى اســتخدامها، كــي يســتفیدوا منهــا أثن

 تعیینهم يف املدارس.  
التفاعـل  الكشف عن أنسب صـور  )٤٨()٢٠١٨هدفت دراسة شوقي محمد محمود ( -٤

املتحـرك) ومسـتويات جتهیـز   –بین أمناط تقنیة اإلنفو جرافیـك بنمطیـه (الثابـت
العمیق) مبا يساعد على تنمیة بعـض نـواجت الـتعلم لـبعض   –املعلومات (السطحي

ــی  ــنهج التجريب ــیم واالتصــال"، ومت اســتخدام امل ــات التعل ــرر "تقنی موضــوعات مق
ــاملي  ــمیم العـ ــى التصـ ــائم علـ ــمن٢×٢القـ ــث تضـ ــات  ، حیـ ــع مجموعـ ــث أربـ البحـ

املسـتوى   –) طالًبا من طـالب كلیـة التربیـة٦٠جتريبیة، وتكونت عینة البحث من (
جامعــة حائــل، ومت تــدريب الطــالب ذوي املســتوى الســطحي واملســتوى  -الســابع

العمیق لتجهیز املعلومات باستخدام موقع إلكتروني تضمن تقنیة اإلنفـو جرافیـك 
ومتثلت أدوات البحث يف اختبـار املعـارف املكتسـبة، املتحرك)،    -بنمطیها (الثابت

ــروض  ــاج العـ ــمیم وإنتـ ــارات تصـ ــالب ملهـ ــة أداء الطـ ــة مالحظـ ــتخدام بطاقـ واسـ
التقدميیــة، وأســفرت نتــائج البحــث عــن: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد 

)، بین متوسطي درجات طالب املجموعـات التجريبیـة يف متوسـط ٠٥٬٠مستوى (
عدي الختبار املعـارف املكتسـبة لصـالح املجموعـات التجريبیـة درجات القیاس الب

)، بـین ٠٥٬٠(متحرك × عمیق)، توجد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى (
متوســطي درجـــات طـــالب املجموعـــات التجريبیـــة يف متوســـط درجـــات القیـــاس 
البعــدي لبطاقــة مالحظــة أداء مهــارات تصــمیم العــروض التقدميیــة اإللكترونیــة 

ملجموعات التجريبیة (متحرك × عمیق)، ويعني ذلك تفـوق الطـالب ذوي لصالح ا
املســـتوى العمیـــق ملعاجلـــة املعلومـــات علـــى الطـــالب ذوي املســـتوى الســـطحي يف 
دراســتهم ملوضــوعات مقرر"تقنیــات التعلــیم واالتصــال" بتقنیــة اإلنفــو جرافیــك 

ــار املعــارف املكتســیة ومالحظــة األداء ملهــارات تصــم ــاج املتحــرك يف اختب یم وإنت
 العروض التقدميیة اإللكترونیة.  

فاعليــة اســتراتيجية  )٤٩()٢٠١٧ناقشــت دراســة عــادل عبــد احللــيم مصــطفى ( -٥
الـرحالت املعرفيــة (الويــب كويســت) يف تنميــة التفكيــر الناقــد لــدى طــالب معهــد 
القاهرة العالي للعلوم اإلدارية، وكذلك فاعلية هـذه االسـتراتيجية علـى اجتاهـات 

الب نحو التعلم القائم على اإلنترنت، ووفًقا لطبيعة هذه الدراسة فقد هؤالء الط
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ــرحالت  ــاء وتصــميم ال ــائي: حيــث مت بن ــنهج البن مت اســتخدام منهجــني وهمــا: امل
املعرفيــة عبــر الويــب، املــنهج التجريبــي: حيــث مت تطبيــق أدوات الدراســة القبليــة 

 تــدريس الوحــدات حيــث مت -والبعديــة علــى املجمــوعتني (التجريبيــة والضــابطة)
نظرية   -املتواليات واملتسلسالت  -التباديل والتوافيق  -الدراسية (األسس واجلذو

ألفـراد عينـة املجموعـة الضـابطة بالطريقـة التقليديـة، يف الوقـت   -ذات احلدين)
الــذي درس فيــه طــالب املجموعــة التجريبيــة نفــس الوحــدات الدراســية بأســلوب 

د متــت الدراســة يف الفصــل الثــاني مــن العــام الــرحالت املعرفيــة عبــر الويــب، وقــ
م). ولتحقيـــق هـــدف هـــذه الدراســـة مت إعـــداد وجتهيـــز ٢٠١٥/٢٠١٦الدراســـي (

واملكونـــة مـــن  -برنـــامج كمبيـــوتري للوحـــدة الدراســـية املختـــارة -األدوات اآلتيـــة
الدروس األربعة األولي من مادة" الرياضيات، حيث مت اختيار مجموعـة الدراسـة 

) طالًبا وطالبة من طالب الفرقـة األولـى مبعهـد القـاهرة ٤٠دها(قصدًيا وبلغ عد
العالي للعلوم اإلدارية، ومت توزيعها إلى مجموعتني علـى النحـو التـالي: املجموعـة 

) طالًبا وطالبة، واستخدمت اسـتراتيجية الويـب ٢٠وتكونت من (-األولى جتريبية
ــت ــة ويف نفــس التوقي ــة التقليدي ــة،  كويســت، الرياضــيات بالطريق ــرة الزمني والفت

ــام  ــاني مــن الع ــك يف الفصــل الدراســي الث ــم ُطبقــت أدوات ٢٠١٦-٢٠١٥وذل م. ث
الدراسة املشار إليها، وُحِسب لكـل طالـب درجاتـه يف التطبيقـني القبلـي والبعـدي 
لألدوات، ثم استخدم اختبار "ت" ملجمـوعتني مسـتقلتني، وأظهـرت النتـائج وجـود 

ار التفكير الناقد بني متوسطي درجات طـالب فروق ذات داللة إحصائية يف اختب
املجموعة التجريبية ودرجات طالب املجموعة الضابطة لصالح طالب املجموعـة 
ا وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  التجريبيــة، كمــا أشــارت النتــائج أيضــً

لصــالح  -متوســطي درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضــابطة
يبيــة يف مقيــاس اجتــاه الطــالب نحــو الــتعلم القــائم علــى طــالب املجموعــة التجر

 اإلنترنت.  
هدفت إلى التعرف على اجتاهات أعضـاء   )٥٠()٢٠١٧قامت  البالصي بدراسة  ( -٦

هيئـــة التـــدريس بجامعـــة حائـــل نحـــو اســـتخدام نظـــام إدارة الـــتعلم، اســـتخدمت 
ــة الدراســة مــن  ــت عين ــي، تكون ــنهج الوصــفي التحليل ــة امل ــة ٨٢الباحث  عضــو هيئ

تدريس من بعض الكليات النظرية والعملية مت اختيارهم بالعينة املتاحة، خلصـت 
الدراسة إلـى عـدد مـن النتـائج؛ أهمهـا: أعضـاء هيئـة التـدريس لـديهم اجتاهـات 
إيجابيــة الســتخدام نظــام إدارة الــتعلم الــبالك بــورد، بــالرغم مــن عــدم تفعيــل 
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ك حاجــة إلــى تــدريب اســتخدامه بشــكل كــاف، كمــا توصــلت النتــائج إلــى أن هنــا
أعضاء هيئة التدريس على نظام إدارة الـتعلم، كمـا أوضـحت النتـائج عـدم وجـود 
فروق بني اجتاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس عنـد اسـتخدامهم نظـام إدارة الـتعلم 

 تعزى ملتغيري اجلنس والكليات.  
دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أثــر الــتعلم  )٥١()٢٠١٦أجــرى عبــد الوهــاب ( -٧

وني التشـاركي القـائم علـى الـبالك بـورد علـى التحصـيل الدراسـي واألداء اإللكتر
ــتعلم لــدى طــالب كليــة احلاســبات باجلامعــة االســالمية يف  املهــاري وبنــاء أثــر ال
املدينة املنورة، متثلت العينة يف طلبة املستوى الثاني يف كلية احلاسبات بلغ حجـم 

ا، واسـتخدم الباحـث املـنهج التج  ٣٠العينة   ريبـي، أظهـرت النتـائج أن هنـاك طالبـً
أثــًرا كبيــًرا يف تطبيــق نظــام إدارة الــتعلم  يف زيــادة حتصــيل الطلبــة يف املهــارات 

 املعرفية، واملهارية والدافعية لإلجناز.  
عن فاعلية اسـتراتيجية الـرحالت املعرفيـة   )٥٢()٢٠١٦كشفت دراسة تغريد علي ( -٨

ادة العلوم لدى طالبـات الصـف عبر الويب يف التحصيل الدراسي واالجتاه نحو م
الرابع االبتدائي، واعتمدت الدراسة علـى املـنهج "شـبه التجريبـي"، ومتثلـت عينـة 

طالبـــــة درســـــن باســـــتخدام  ٢٣الدراســـــة يف املجموعـــــة التجريبيـــــة وعـــــددها 
طالبـة درسـن   ٢١استراتيجية الرحالت املعرفية، وتكونت املجموعة الضابطة من  

دمت الدراسة املـواد التعليميـة والتـي تتمثـل يف أوًال: بالطريقة االعتيادية، واستخ
ا: دليــل  موقــع تعليمــي قــام علــى اســتراتيجية الــرحالت املعرفيــة عبــر الويــب، ثانيــً
ا: كراســة نشــاط  ــً ــب، ثالث ــر الوي ــة عب ــرحالت املعرفي معلمــة وفــق اســتراتيجية ال

ي الطالبـــة، كمـــا دارت الدراســـة حـــول عـــدة نقـــاط منهـــا: أوًال: "األســـاس النظـــر
الستراتيجية الرحالت املعرفية عبر الويب"، ثانًيا: "نشأة الـرحالت املعرفيـة عبـر 
ا: "أنــواع الــرحالت  ا: "مفهــوم الــرحالت املعرفيــة عبــر الويــب"، رابعــً الويــب"، ثالثــً
املعرفية"، خامًسا: "عناصـر بنـاء الـرحالت املعرفيـة عبـر الويـب"، سـابًعا: "أسـس 

ا: "دور معلـم العلـوم يف اسـتراتيجية ومعايير الرحالت املعرفية عبر ا لويب" ، ثامنـً
الرحالت املعرفية عبر الويب". واختتمـت الدراسـة بعـرض بعـض النتـائج؛ ومنهـا: 

" بني متوسـطي درجـات املجموعـة ٠٫٠٥وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى "
التجريبيـــة، ودرجـــات املجموعـــة الضـــابطة يف التحصـــيل الدراســـي يف التطبيـــق 

 لصالح متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية.  البعدي 
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٩- ) عوده  يوسف  عاطف  دراسة  بني    )٥٣()٢٠١٥حاولت  العالقة  على  التعرف 
وحتصيلهم   لإلنترنت  الزرقاء  جامعة  يف  اإلجنليزية  اللغة  قسم  طلبة  استخدام 
الفصل   يف  املسجلني  القسم  طلبة  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكوَّن  الدراسي، 

اجلامعي   العام  من  األول  وعددهم  ٢٠١٢-٢٠١١الدراسي  وطالبة،   ٤٧٥،  طالًبا 
لى مجموعة من األسئلة ذات الصلة باستخدام وزعت عليهم استبانة اشتملت ع 

والطلبة،   املدرسني  بعض  مع  األداة مبقابالت  تدعيم هذه  كما مت  الشبكة،  هذه 
. بينت نتائج  %٦٨٫٦استبانة، أي بنسبة    ٣٢٦بلغ عدد االستبانات القابلة للتحليل  

%) ممن شاركوا فيها يستخدمون اإلنترنت، وأن ما يزيد   ٩٥٫٤(٣١١الدراسة أن  
بينت    %٧٥ن  ع كما  أسبوعًيا؛  ساعات  عشر  عن  تقل  ملدة  الشبكة  يستخدمون 

حوالي   أن  الدراسة،    %٧٠الدراسة  ألغراض  يستخدمونها  الطلبة  هؤالء  من 
واستخدم املعدل التراكمي يف نهاية الفصل كدرجة للتحصيل الدراسي للطالب،  

يف التراكمية  املعدالت  بني  بسيطة  فروق  وجود  إلى  الدراسة  نهاية    وتوصلت 
لم   الذين  وأولئك  معينة  ألغراض  الشبكة  استخدموا  الدراسي(ملن  الفصل 
يستخدموها لتلك األغراض)، وكان الفرق يف العالقة داال إحصائًيا يف التحصيل  
الدراسي بني الذين يستخدمون الشبكة لغرض التواصل مع الزمالء واألصدقاء  

ال غرض، وكان الفرق لصالح  (حوار، نقاش) وأولئك الذين لم يستخدموها لهذا 
املستخدمني، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني  

  .عدد ساعات استخدام الطالب للشبكة، وآخر معدل فصلي حصل عليه 
١٠- ) صالح  الرحمن  عبد  مرفت  دراسة  استخدام   ) ٥٤()٢٠١٤هدفت  على  التعرف 

االج مقرر  تدريس  يف  كويست  الويب  التحصيل  استراتيجية  على  تماعيات 
الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي عند مستويات بلوم املعرفية الدنيا 
(االختبار   تصميم  على  القائم  التجريبي  شبه  املنهج  استخدام  مت  وقد  والعليا، 
القبلي واالختبار البعدي) ملجموعة واحدة، وقامت الباحثة ببناء اختبار حتصيلي  

م من  االختيار  نوع  الدنيا  من  بلوم  مستويات  متثل  أبعاد  ستة  من  مكون  تعدد 
الدراسة، وهي   للوحدة قيد  والعليا، من خالل عمل جدول مواصفات األهداف 
وحدة الوطن العربي للصف األول الثانوي، ومن ثم قامت الباحثة بإجراء حتليل  
ملحتوى الوحدة إلى مفاهيم وحقائق وتعميمات؛ وقد مت التحقق من صحة أداة  

راسة من خالل إجراء معامالت الصدق والثبات، ومعامل الصعوبة والتمييز،  الد
والتي أظهرت جميعها صالحية االختبار للتطبيق على عينة الدراسة، ومت تطبيق 
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) طالبة من طالبات  ٣٠االختبار التحصيلي قبلًيا على عينة الدراسة املكونة من (
املشتر  (التعليم  مراحل  للثالث  الثانوي  تطبيق التعليم  مت  جدة،  مدينة  يف  ك) 

(ت)   اختبار  استخدام  مت  الدراسة  بيانات  ولتحليل  بعدًيا،  التحصيلي  االختبار 
للتعرف على الفروق يف االختبار     Paire Samples Test  للمجموعة الواحدة

) إيتا  ومربع  والبعدي،  الويب  ٢القبلي  استراتيجية  استخدام  أثر  من  للتحقق   (
ا مقرر  تدريس  يف  لدى كويست  الدراسي  التحصيل  تنمية  على  الجتماعيات 

الدراسة ما  إليها  التي توصلت  النتائج  الثانوي. ومن أهم  طالبات الصف األول 
الويب كويست يف تدريس   يلي: وجود أثر إيجابي مرتفع الستخدام استراتيجية 
األول   الصف  طالبات  لدى  الدراسي  التحصيل  تنمية  على  االجتماعيات  مقرر 

وعن الدراسة الثانوي  نتائج  على  وبناًء  والعليا.  الدنيا  املعرفية  بلوم  مستويات  د 
عبر   املعرفية  الرحالت  استخدام  أهمها:  من  توصيات؛  بعدة  الباحثة  أوصت 
الويب (الويب كويست) أثناء تدريس املواد االجتماعية لطالبات التعليم الثانوي،  

د جميع مستويات بلوم  ملا لها من أثر إيجابي على تنمية التحصيل الدراسي وعن 
املعرفية (الدنيا والعليا)، وإدراج هذا األسلوب يف املناهج التعليمية لتصبح جزًءا 
أثناء  التقليدية  التدريس  طرق  عن  واالبتعاد  التعليمية،  العملية  من  أساسًيا 
تدريس املواد االجتماعية، ملا تتصف به هذه الطرق من محدودية الفائدة ولعدم 

 .ويق فيهاتوفر عنصر التش
معرفـــة فاعليـــة اســـتخدام اإلنترنـــت  )٥٥()٢٠١٤دراســـة خديجـــة محمـــد ســـعيد ( -١١

كمصـــدر معلومـــات يف تنميـــة التحصـــيل الدراســـي والتربيـــة العلميـــة املتعلقــــة 
مبواضــيع مقــرر األحيــاء لــدى طالبــات الصــف الثالــث ثــانوي علمــي مبدينــة مكــة 

وذلـك ملعرفـة: هـل   املكرمة، وقد انبثق عن سؤال الدراسة الرئيس عدة فرضـيات
وبــــني املجمــــوعتني التجريبيــــة  ٠٬٠٥توجـــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنـــد 

والضابطة يف التحصيل الدراسـي والتربيـة العلميـة تعـزى إلـى اسـتخدام الطالبـة 
ــبه  ــنهج شـ ــة املـ ــتخدمت الباحثـ ــد اسـ ــة؟ وقـ ــات املنزليـ ــل الواجبـ ــت يف حـ لإلنترنـ

وذلـك  ANACOVA املصـاحب التجريبي باستخدام معامل (ف) حتليـل التبـاين
لتحصيل نتائج الدراسـة التـي حـددت يف مدرسـة الثانويـة الثامنـة يف مدينـة مكـة 

ــام  ــة الفصــل الدراســي األول ع ــد يف نهاي ــة، وبالتحدي ـــ/١٤٢٩املكرم ـــ، ١٤٣٠ه ه
) طالبــة للمجمــوعتني التجريبيــة والضــابطة، ٦٣وملجموعــة مــن الطالبــات بلغــت (

ــي توصــ ــائج الت ــة وقــد كانــت أهــم النت ــا الدراســة: وجــود فــروق ذات دالل لت إليه
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إحصائية بـني املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف مسـتوى التحصـيل الدراسـي 
ــم  ــة، ث ــاء لصــالح املجموعــة التجريبي ــرر األحي ــات يف مق ــة للطالب ــة العلمي والتربي
خلصــت الدراســة إلــى عــدة توصــيات، مــن أهمهــا: ضــرورة حــث معلمــات األحيــاء 

ا للـدروس التـي للطالبات بالرجوع   إلى املواقع العلمية على صفحات اإلنترنت تبعـً
   .يقدمها املقرر

  ثانًيا: الدراسات األجنبية: 

 Mohamad Mu spawi, Ahmad Hariandi, Dwiوتناولـت دراسـة  -١٢
Nanda Ramadan )معرفـــة تـــأثير وســـائط اســـتخدام اإلنترنـــت  )٥٦()٢٠١٩

ــة اإلدارة  ــامج دراسـ ــادميي يف برنـ ــيل الطالـــب األكـ كمصـــدر تعليمـــي علـــى حتصـ
التعليمية، ومت استخدام طريقة كمية مع تصميم املسح يف الدراسة، كان الطالب 

 ٢٠١٥املستخدمون يف هذه الدراسة هم طـالب اإلدارة التعليميـة للعـام الدراسـي  
؛ وقـــد مت اســـتخدام تقنيـــات أخـــذ العينـــات اإلجماليـــة يف هـــذه ٢٠١٧و  ٢٠١٦و 

ا، مت اسـتخدام البيانـات  ١٠٠الدراسة من خالل مشاركة   طالب كمشـاركني. أيضـً
األوليـــة والبيانـــات الثانويـــة كطـــرق جلمـــع البيانـــات يف هـــذه الدراســـة يف شـــكل 

ر اســتبانات ووثــائق قيمــة الــنص؛ عــالوة علــى ذلــك، مت اســتخدام حتليــل االنحــدا
البسيط كطريقة لتحليل البيانـات يف هـذه الدراسـة. أظهـرت نتـائج الدراسـة أنـه 
كان هناك تأثير لوسائل اإلعالم على التحصيل األكادميي لطالب برنامج دراسـة 

، وجـد أن عـدد وسـائل   tاإلدارة التربوية يف جامعة جامبي. ووفًقا لنتائج اختبـار  
، مت احلصـول  ttable 1،984 كـان ، يف حني ٥،٠٠٢اإلعالم على اإلنترنت كان 

. وبالتـالي كـان هنـاك تـأثير H0ورُفـض    Ha، ثم مت قبـول    ١،٩٨٤>  ٥،٠٠٢على  
). Y) على التحصيل الدراسـي (Xجزئي كبير بني وسائل اإلعالم على اإلنترنت (

ــة يف اســتخدام وســائط  ــر حكم ــون أكث ــرح أن تك ــى نتيجــة الدراســة، ُيقت ــاًء عل بن
 فوائد العديدة لإلنترنت، كما أن لها تأثيرات سلبية.اإلنترنت، إلى جانب ال

 ,Sagri, Maria; Sofos, Filippos; Mouzaki وتعـــرض كـــل مـــن -١٣
Despoina)التعلــيم باســتخدام ســرد القصــص التكنولوجيــة مــن ٥٧) (٢٠١٨ (

 ;Sagri, Maria; Sofos, Filippos خــالل الدراســة اليونانيــة يســتعرض 
Mouzaki, Despoina   هــذا العمــل التطبيــق احلــالي ألحــد أكثــر التقنيــات

ــيم حــول العــالم: ســرد القصــص الرقمــي ( )، إلــى جانــب DSاســتخداًما يف التعل
أدوات الرسوم املتحركة، ويقدم دراسة حول النظام التعليمي اليونـاني؛ باإلضـافة 
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روع تعليمــي إلــى طــرح أســئلة تتعلــق بالشــكل دراســة وتصــميم وتنفيــذ وتقيــيم مشــ
ــاس  ــيط بالنـ ــر، يحـ ــت احلاضـ ــة، ويف الوقـ ــتويات التعليميـ ــع املسـ ــد يف جميـ جديـ
والطالب من جميع املسـتويات التعليميـة يف العـالم املتقـدم العديـد مـن الوسـائط 
اإللكترونيــة، ويعرفــون مجموعــة متنوعــة مــن الصــور والفيــديو واملعلومــات مــن 

يف الوقـت الـذي متضـي فيـه بـالتوازي الطفولة املبكرة. حتاول العملية التعليميـة،  
مع التطور التكنولوجي واملجتمعي السريع، تعديل أساليب تعليميـة جديـدة بشـكل 

 سلس دون التخلي عن التعليم التقليدي واالبتعاد عن هدفها الرئيس.
 يف اإلنترنـت اسـتخدام ) بعنـوان٥٨) (٢٠١٧( Robert James Lupoدراسـة  -١٤

 يف اإلنترنـت شـبكة دور بيـان الدراسـة هـذه تاسـتهدف املـنهج الدراسـي، تطـوير
 الواليـات غرب وسط الواقعة إيلينوي مبدينة الثانوية التعليمية باملدارس العملية
 املـنهج وهو التحليلي الوصفي املنهج على الباحث وقد اعتمد األمريكية، املتحدة
 قوامهـا مقصـودة عمديـة عينـة باختيـار قام الباحـث كما الدراسة، لهذه املناسب

 لإلفـادة بهـا؛ التكنولوجيـا الدولة بإدخـال من منح تلقت قد ثانوية مدارس ثماني
 حيـث املعلومـات، االسـتبانة جلمـع علـى الدراسـة اإلنترنـت، واعتمـدت شبكة من

 املناهج عن وضع واملسئولني املعلمني على وزعت األولى استبانتني، الباحث صمم
إليهـا  توصـلت التـي النتـائج أهـم ومـن الطـالب، علـى وزعـت والثانيـة  الدراسـية،
 عـن بعيـًدا كـان العينـة مـدارس داخـل لإلنترنـت الطـالب اسـتخدام أن الدراسة:

 علـى الحتوائهـا نظـًرا اإلنترنـت شبكة ألهمية املعلمني املناهج الدراسية، وإدراك
 منهـا تسـتفد لـم املدارس ولكن التعليمية، العملية تخدم التي من املصادر العديد

 .املناهج الدراسية تطوير يف
ــة  -١٥ ــدفت دراسـ  .Sunday Paul Adegoke, Modupe M هـ

Osokoya)الوصول إلى اإلنترنت واخللفية االجتماعيـة واالقتصـادية   )٥٩()٢٠١٥
باعتبارها مرتبطة بإجناز الطالب يف العلوم الزراعية بني بعض املدارس الثانويـة 

ــارة، واعتمــدت الدرا ــا املخت ــددة املراحــل؛ ومت العلي ــات متع ــة أخــذ العين ســة تقني
ا مــن كــل مدرســة مختــارة يف  ٣٠اســتخدام عينــة عشــوائية بســيطة الختيــار  طالبــً

احلكومتني املحليتـني، وقـد مت اسـتخدام تقنيـة أخـذ العينـات العشـوائية الطبقيـة 
طالب من مختلـف الطبقـات (املدرسـة) التـي مت اختيارهـا   ٣٠٠لتحديد عينة من  

متني املحليتــني، متــت اإلجابــة علــى خمســة أســئلة بحثيــة، مت اســتخدام يف احلكــو
اإلحصاء الوصفي ومعامل بيرسـون واالنحـدارات املتعـددة لتحليـل البيانـات التـي 



 

 
١٩٦٢ ١٩٦٢ 

الب لــديهم إمكانيــة الوصــول الطــ مــن ٪ ٦٧٫٧مت جمعهــا، الحظــت الدراســة أن 
 إلى اإلنترنت.  

احلصول على آراء الطالب بشأن مواقـع  )٦٠()٢٠١٥(  Oye et.alهدفت دراسة  -١٦
التواصل االجتماعي وكيفية تأثيرها على حتصيلهم الدراسي، وأجريـت الدراسـة 

طالًبا وطالبة من طالب كلية علوم احلاسب   ٣٢٥االستقصائية على عينة قوامها  
ونظم املعلومات يف إحدى اجلامعات التكنولوجية مباليزيا، أكدت النتائج علـى أن 

ــب ال ــع التواصــل أغل ــى اســتخدام مواق ــانوا يحرصــون عل طــالب األصــغر ســًنا ك
االجتمـــاعي بشـــكل أساســـي مـــن أجـــل املشـــاركة يف االنـــدماج االجتمـــاعي، كمـــا 
أوضـــحت النتـــائج أن شـــعور معظـــم الطـــالب بـــأن تـــأثيرات مواقـــع التواصـــل 

 االجتماعي كانت أكثر إيجابية على حتصيلهم الدراسي. 
) باإلجابـة علـى التسـاؤل التـالي: ٦١) (٢٠١٤( Aren Karbnskyركَّزت دراسة  -١٧

ــة  ــدى طلبـ ــي لـ ــيل الدراسـ ــى التحصـ ــوك علـ ــيس بـ ــع الفـ ــتخدام موقـ ــر اسـ ــا أثـ مـ
ا و  ٢١٩اجلامعات، ُطبقت الدراسة على عينة قوامها طالبـة مـن الطـالب   ٧٩طالبـً

اجلامعيني الذين شملتهم الدراسة أكدوا بأن إدمانهم على موقـع الفـيس بـوك لـه 
بي على حتصيلهم الدراسي، واسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي التحليلـي أثر سل

ــائج؛  ــات، توصــلت الدراســة إلــى عــدد مــن النت واســتمارة استقصــاء جلمــع البيان
ــا طـــالب اجلامعـــات املـــدمنون لإلنترنـــت  أهمهـــا: الـــدرجات التـــي يحصـــل عليهـ
ــذين ال  ــرائهم الـ ــن نظـ ــر مـ ــى بكثيـ ــاعي أدنـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــفحات مواقـ وصـ

ــذي ميضــيه يســت ــت ال ــا ازداد الوق ــه كلم ــائج أن ــرت النت ــا أظه ــع، كم خدمون املوق
 الطالب أمام هذه املواقع كلما تدنت درجاته.

  

  

  

  

  

  



          ١٩٦٣ 

رؤية نقدية للدراسات العربية واألجنبية التي تناولت بحوث اإلنترنت واملنهج كأحد محاور  
  العملية التعليمية:

  والنظرية والقضايا البحثية لدراسات املحور ): يوضح أهم األطر املنهجية ٣جدول (

  األجنبية   العربية     الدراسات 

األطر  

  املنهجية 

  املنهج

اســــتخدمت كــــل الدراســــات العربيــــة املــــنهج 

الوصــــــفي، والوصــــــفي التحليلــــــي، واملــــــنهج 

الوصفي املسـحي، يف حـني لـم يرصـد للمـنهج 

ا مـــن الدراســـات العربيـــة، كمـــا  التـــاريخي  أيـــً

يجدر بنا أن ننوه إلى أن الدراسات العربية لم 

تهتم باملنهج التجريبي سوى يف دراستني فقط 

ودراســة  ٢٠١٨همــا: دراســة حكمــت املصــري 

  . ٢٠١٨شوقي محمود 

ــات  ــا الدراسـ ــاهج التـــي اتبعتهـ ال تختلـــف املنـ

ــتخدمتها  ــي اســـ ــن التـــ ــًرا عـــ ــة كثيـــ األجنبيـــ

ــتخدمت  ــث اســــ ــة، حيــــ ــات العربيــــ الدراســــ

الدراســات األجنبيــة املــنهج الوصــفي يف كثيــر 

مــن مــن الدراســات، باإلضــافة إلــى اســتخدام 

املنهج التجريبي وشبه التجريبـي، يف حـني لـم 

ا يرصد لل منهج التـاريخي أو املـنهج املقـارن أيـً

  من الدراسات البحثية. 

  األدوات 

ــوعات  ــوع املوضـ ــة بتنـ ــت األدوات البحثيـ تنوعـ

ا يف  البحثيـــة، لـــذلك نالحـــظ أن هنـــاك زخمـــً

األدوات البحثيـــة املســـتخدمة، ولكـــن الحـــظ 

ــة  ــة تقليديـ الباحـــث أن جميـــع األدوات البحثيـ

غير مبتكرة؛ فظهـرت االختبـارات التحصـيلية 

ــتمارة  ــات، اســـــ ــاس االجتاهـــــ ــة قيـــــ وبطاقـــــ

استقصـــــــاء، بطاقـــــــة مالحظـــــــة، مقيـــــــاس 

  هات.   لالجتا

اعتمدت الدراسات األجنبية يف جمع بياناتهـا 

ــة اختلفــــت  ــدد مــــن األدوات البحثيــ علــــى عــ

وتنوعــت بتنــوع املنــاهج البحثيــة التــي اعتمــد 

ــل  ــرت أدوات مثــــ ــاحثون، فظهــــ ــا البــــ عليهــــ

االختبــــــارات القبليـــــــة والبعديــــــة، بطاقـــــــة 

مالحظة، مقاييس، اختبار حتصـيلي واختبـار 

  تعليمي.   

  العينات 

تنوعت العينات التي أجريت عليهـا الدراسـات 

امليدانية يف الدراسات العربية مـا بـني عينـات 

من طالب املـدارس الثانويـة وطـالب اجلامعـة 

ــال ذوي  ــة مـــــن األطفـــ ــافة إلـــــى عينـــ باإلضـــ

ــزت بـــــاحلجم  ــة، متيـــ ــات اخلاصـــ االحتياجـــ

ــات يف  ــت بالعينـ ــا قورنـ ــبًيا إذا مـ ــغير نسـ الصـ

ــدد  ــة. إال يف عـ ــات األجنبيـ ــن الدراسـ ــل مـ قليـ

الدراســـات التـــي اعتمـــدت علـــى عينـــة كبيـــرة 

نسبًيا مثل دراسة القرشي بلغـت حجـم العينـة  

  معلًما ومعلمة.  ٩٩٦

اعتمـــدت الدراســـات علـــى عينـــات متنوعـــة 

حســب املوضــوع واملــنهج املســتخدم، واتســمت 

العينات بصغر حجمها نسبًيا؛ ألن الدراسـات 

يف معظمها كانـت دراسـات جتريبيـة فظهـرت 

ا   ٤٠أو    ٣٠صغيرة ال تزيـد عـن    العينة مبحوثـً

ــة فقــد بلغــت حجــم  إال يف الدراســات امليداني

 Aren العينـــــــــة يف دراســـــــــة

Karbnsky)ا ويف  ٢١٩) ٢٠١٤ مبحوثـــــــــــــــــً

 ٣٢٦بلغــــــت حجــــــم العينــــــة  ٢٠١٥دراســــــة 

  مبحوًثا.



 

 
١٩٦٤ ١٩٦٤ 

  األجنبية   العربية     الدراسات 

  األطر النظرية 

هنــاك ضــعف شــديد يف اســتخدام النظريــات 

العلميـــــــة املفســـــــرة للقضـــــــايا البحثيـــــــة يف 

ات العربيـــة، حيـــث لـــم ترصـــد نتـــائج الدراســـ

األطر النظرية سوى منوذج قبول التكنولوجيـا 

ــواري  ــال احلـ ــي االتصـ ــى نظريتـ ــافة إلـ باإلضـ

  واالستخدمات واإلشباعات.

   

  

اعتمــدت الدراســات األجنبيــة علــى عــدد مــن 

النظريات املفسرة لكنها نظريات يف تخصص 

تكنولوجيا التعلـيم، ومـن أهـم النظريـات التـي 

ــة  ــة األجنبيــ ــوث العلميــ ــتخدمت يف البحــ اســ

ــاعي،  ــي االجتمـ ــال االفتراضـ ــة رأس املـ نظريـ

ــة  ــة احللق ــة، نظري ــة الشــبكة االجتماعي نظري

  االجتماعية. 

  

  ية اإلشكاليات البحث

ــات  ــة للدراســـ اتســـــمت اإلشـــــكاليات البحثيـــ

العربيـة بـالتتوع، حيــث مت التعـرض مـن خــالل 

ــى عــدد مــن القضــايا  ــة إل املوضــوعات البحثي

منها: الرحالت املعرفية وتدريس بعـض املـواد 

الدراســــية منهــــا احلاســــب اآللــــي، االحيــــاء، 

ــذا  ــيات ، هــ ــات، الرياضــ ــوم، االجتماعيــ العلــ

ــايا  ــن القضـ ــدد مـ ــى عـ ــافة إلـ ــة باإلضـ البحثيـ

ــع  ــار يف املواقـــ ــا أدوات اإلبحـــ ــرى منهـــ األخـــ

التعليميــــة وعالقتهــــا بالتحصــــيل الدراســــي، 

ــات  ــة اللغــــ ــتخدام طلبــــ ــني اســــ ــة بــــ العالقــــ

واســـتخدامهم لإلنترنـــت ومســـتوى التحصـــيل 

الدراســـي، واقـــع اســـتخدام مواقـــع الشـــبكات 

االجتماعية ودعـم املنظومـة التعليميـة، طـالب 

ل التواصــل املــنح باجلامعــة اإلســالمية لوســائ

  االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي.   

ــات   ــة يف الدراسـ ــكاليات البحثيـ ــاءت اإلشـ جـ

، األجنبيــــة جديــــدة ومبتكــــرة بعــــض الشــــىء

فظهرت بعض القضايا البحثية اجلديدة منها  

ــه  ــي وعالقتـــ ــي اإللكترونـــ ــرد القصصـــ الســـ

ــع  ــى مواق بالتحصــيل الدراســي، باإلضــافة إل

التواصــــل االجتمــــاعي وعالقتــــه بالتحصــــيل 

الدراســي  تــأثير وســائط اســتخدام االنترنــت 

كمصــــدر تعليمــــي علــــى حتصــــيل الطــــالب، 

اســـــتخدام املـــــراهقني للكمبيـــــوتر وعالقتـــــه 

يل الدراســي، اســتخدام اإلنترنــت يف بالتحصــ

ــوك  ــيس بـ ــع الفـ ــة موقـ ــنهج، عالقـ ــوير املـ تطـ

  بالتحصيل الدراسي.

  مقارنة االجتاهات العربية باالجتاهات العاملية املعاصرة يف هذا املحور:
الدراسات الوصفية كانت السمة املشتركة بني الدراسـات العربيـة واألجنبيـة يف هـذا  -

ــات  اجلمهــور مــن  ــة التــي قامــت مبســح فئ املحــور، حيــث تعــددت الدراســات العربي
قطاعات مختلفة من الطلبة ما بني طالب الصف الرابع والصـف اخلـامس، وطـالب 

 تهم.املرحلة الثانوية، وطالب اجلامعات باختالف تخصصا
ــة  - ــن طلبـ ــا مـ ــتخدمت جميعهـ ــي اسـ ــات التـ ــأن العينـ ــة بـ ــات األجنبيـ ــمت الدراسـ اتسـ

اجلامعــات، ويف الوقــت نفســه، لــم نرصــد مــن خــالل حتليــل البحــوث العلميــة ظهــور 
 عينات يف املرحلة الثانوية أو االبتدائية إال يف دراستني فقط.



          ١٩٦٥ 

جنبيــة العامليــة، أفــادت الدراســات العربيــة مــن املنهجيــة التــي اتبعتهــا الدراســات األ -
واالعتمـــاد علـــى االســـتبانة الورقيـــة واإللكترونيـــة، حيـــث كثـــر اســـتخدامها بكـــال 
االجتاهني، بينما اسـتخدمت الدراسـات األجنبيـة عـدًدا مـن النمـاذج واملقـاييس مثـل 

 منوذج قبول التكنولوجيا.  
ا ملوضـــوع البحـــث ومجتمعـــه، فتميـــزت الدراســـات األجنبيـــة  - اختلفـــت العينـــات وفقـــً

تركيز على عينات تنوعت ما بني العشوائية والطبقية والعمدية وغيرها من طالب بال
ا بجامعــة مباليزيــا، ويف دراســة أخــرى بأندونســيا بلغــت حجــم  ٣٢٥اجلامعــات:  طالبــً

ا الدراســة التــي أجريــت يف أوهــايو بالواليــات املتحــدة  ٢١٩العينــة  ا وطالبــة، أمــَّ طالبــً
 بة من أكثر من مؤسسة تعليمية.طالب وطال ٣٠٠األمريكية بلغ حجمها  

اتسمت العينـات يف الدراسـات العربيـة بصـغر حجمهـا؛ فيمـا عـدا دراسـتني: دراسـة  -
 ).  ٢٠١٨، ودراسة شوقي محمود (٢٠١٨حكمت املصري  

ــة نســبًيا يف  - ــة قليل ــا الدراســات امليداني ــت عليه ــي ُطبق ــات الت ــرى الباحــث أن العين ي
ان تعمــيم النتــائج التــي يــتم احلصــول عــددها، األمــر الــذي يجعــل مــن الصــعوبة مبكــ

عليهــا، هــذا باإلضــافة إلــى أن قلــة عــدد العينــة رمبــا يضــعف مــن منهجيــة البحــث؛ 
وبالتالي يصعب علينا االعتماد على نتائج تلك الدراسات، ألنها غير ممثلـة للمجتمـع 

 األصلي.
تهـا تنوعت األدوات البحثية يف الدراسات األجنبيـة بحسـب القضـية التـي يـتم معاجل -

واملنهج املستخدم لتشمل عدًدا من األدوات البحثية التي تخدم البحث العلمـي منهـا: 
(أداة املالحظة، أداة املقابلة، مجموعة من املقاييس التحصـيلية لقيـاس األثـر القبلـي 
والبعدى للظاهرة محل الدراسة، باإلضافة إلى األداة األساسية يف معظم الدراسات 

ــة وهــي االســتبان ــاءة األجنبي ــاس الكف ــا مقي ــى عــدد مــن النمــاذج منه ة، باإلضــافة إل
 املهنية، والكفاءة الذاتية. 

عدم اهتمام الباحثني الغربيني بتوظيف األطر النظرية احلديثة التي لم تظهـر إال يف  -
دراسة واحدة فقط، ُطبقت منوذج قبول التكنولوجيا يف اإلشكاليات البحثية، مقارنـة 

تهتم بابتكار مداخل فكرية جديدة تتفق مع طبيعة القضـية بالبحوث العربية التي لم  
 البحثية محل الدراسة اإلنترنت والعملية التعليمية.

بعد حتليل أهم املوضوعات واإلشكاليات البحثية تبني بروز قضية السرد القصصـي  -
اإللكترونـي وعالقتــه بــالتعليم والتحصــيل الدراســي، وتعتبــر هــذه الفكــرة واإلشــكالية 

جديدة يف امليدان البحثي؛ لذا يرى الباحث أن يكون هنـاك اهتمـام مـن قبـل البحثية  
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ــة  ــة وربطهــا مبتغيــرات الدافعي ــل هــذه القضــايا البحثي البــاحثني العــرب بدراســة مث
ا لــبعض النظريــات  واإلجنــاز والطمــوح أو الكفــاءة الذاتيــة والتحصــيل الدراســي وفقــً

 املفسرة لذلك.
سات العربية واألجنبيـة تكـرار اسـتخدام املـنهج الحظ الباحث من خالل حتليل الدرا -

)، ودراسـة ٢٠١٨شبه التجريبي يف كثير مـن الدراسـات منهـا عـزة مصـطفى عافيـة (
 ).٢٠١٤)، ودراسة خديجة محمد سعد (٢٠١٤مرفت عبد الرحمن صالح (

الحـــظ الباحـــث وجـــود نـــدرة يف األبحـــاث العلميـــة التـــي تعرضـــت لـــبعض املقـــررات  -
مثــل مقــرر األحيــاء أو الكيمــاء أو بعــض املقــررات األخــرى؛ لــذا الدراســية واإلنترنــت 

يرى الباحث أنه يجب أن يتم توجيه األنظـار إلـى هـذه املقـررات الدراسـية وعالقتهـا 
 باإلنترنت والتحصيل الدراسي.

) اسـتخدم ٢٠١٧رصدت حتليل البحوث العربية دراسـة واحـدة عـادل عبـد احلميـد ( -
بجانب املنهج التجريبي املنهج البنـائي، لتعتبـر تلـك الدراسـة الوحيـدة التـي اعتمـدت 
ــة  ــة البنائيــ ــا فالنظريــ ــة املتعــــارف عليهــ ــر املنــــاهج التقليديــ ــنهج آخــــر غيــ علــــى مــ

Approach of Structural and Function لـى فكـرة التـداخل بـني تعتمـد ع
  كل األجزاء والعناصر املكونة للنظام االجتماعي.
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): عرض للمداخل النظرية احلديثة التي استخدمت مبجال بحوث اإلنترنت يف العملية  ٤جدول (
  التعليمية: 

  توصيف النظرية   علمائها   النظريات   م 

النظرية    ١
  البنائية 

جان  
  بياجيه 

1980- 
1986 

وهـــي تعنـــي    Constructionمـــن البنـــاء    Constructivismتشـــتق كلمـــة البنائيـــة  

الطريقة التي يبنى بهـا مبنـى، والبنائيـة يف أبسـط صـورها تعنـي "املعرفـة تبنـى بصـورة  

  نشطة على يد املتعلم وال يستقبلها بصورة سلبية من البيئة". 

  اسس ومباديء التعلم يف النظرية: 
  .الفرد يبني داخل عقله وال تنتقل إليه املعرفه مكتملة  

   .للمجتمع الذي يعيش فيه الفرد أثر كبير يف بناء املعرفة  

  .التعلم ال ينفصل عن التطور النمائي للعالقة بني الذات واملوضوع  

   االستدالل شرط لبناء املفهوم، واملفهوم ال يبنى إال على أساس استنتاجات

  استداللية. 

  رط التعلم. اخلطأ ش  

  .الفهم شيء أساسي للتعلم  

  مباديء النظرية البنائية : 
                              .التعلم عملية وجدانية 

    .التعلم عملية نشطة  

                         .التعلم يحدث بشكل طبيعي 

  .االتزان حلدوث التعلم  

  .التعلم عملية مستمرة  

٢  
نظرية  

االتصال  
  احلواري 

KENT 
&TAYL

OR 
1998 

تعود فكرة نظرية االتصال احلواري يف العالقات العامـة إلـى البـاحَثْني "كينـت، وتـايلور"  

  Public Realation Reviewمــن خــالل دوريــة    ١٩٩٨حيــث قــدما النظريــة عــام  

الهدف األساسي من النظرية تسهيل بنـاء العالقـات العامـة بـني املنظمـات وجماهيرهـا  

ن املواقــع اإللكترونيــة للمنظمــات تخــدم وظــائف العالقــات  مــن خــالل اإلنترنــت حيــث إ 

  العامة وتقدم فرًصا جيدة للبحث.  

  مباديء نظرية االتصال احلواري عبر اإلنترنت: 

  إلقامــة عالقــة حواريــة مــع    حــدد كــل مــن "كينــت وتــايلور" خمســة مبــادىء

  اجلمهور عبر اإلنترنت، وتتمثل املبادي اخلمسة يف التالي: 

  .سهولة استخدام املوقع والتفاعل من خالله  

  .تشجيع الزوار على العودة للموقع  

  .بناء عالقة حوارية  

  .االحتفاظ بزوار املوقع  

نظرية تقرير    ٣
  الذات 

وليام  
  جيمس 
1892  

ا علــى الســلوك اإلداري وحتديــد الــذات والظــروف  ترتكــز نظريــة تقريــر   الــذات أساســً

االجتماعيــة والثقافيــة التــي تعــزز هــذا الســلوك، كمــا تفتــرض مجموعــة مــن احلاجــات  

  النفسية األساسية التي لها احلكم الذاتي واالستقاللية. 
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  توصيف النظرية   علمائها   النظريات   م 

ترتكــز نظريــة تقريــر الــذات علــى درجــة اختيــار الفــرد لســلوكياته التــي يكررهــا بنفســه،  

ند على افتراض أن اإلنسان موجه بالفطرة، وأن هذا التوجـه الفطـري يحتـاج إلـى  وتست 

  الدعم املناسب يف البيئة االجتماعية. 

لقد مت تطـوير نظريـة تقريـر الـذات مـن خمـس نظريـات مصـغرة شـكلت إطـاًرا رسـمًيا  

  لها، وهذه النظريات هي: 

  نظرية التقييم املعريف. 

  نظرية تكامل األفراد. 

  ات السببية. نظرية التوجه 

  نظرية احلاجات النفسية األساسية. 

  نظرية محتويات الهدف. 

قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    ٤
  التكنولوجيا 

Techn
ology 

Accep
tance 

Model 
TAM) (

  ،
(Davis

, 
1989)  

  

ا  وأســماه    ١٩٨٩لدراســة تقبــل التكنولوجيــا وذلــك ألول مــرة عــام    قــدم دافــيس  منوذجــً

)، حيـث إن  (Technology Acceptance Model TAMمنوذج تقبل التكنولوجيا  

ا أمـام   ا مهمـً "عدم قبول املستخدمني للعمل على نظـم تكنولوجيـا املعلومـات يعتبـر عائقـً

التحــديات للبــاحثني يف مجــال أنظمــة  جنــاح هــذه الــنظم"، كمــا أنــه ثبــت أن "مــن أكبــر  

  . املعلومات هو الفهم واإلجابة على: ملاذا يختار الناس قبول أو رفض أية تكنولوجيا؟ 

يعتبر منوذج  قبول التكنولوجيا من النماذج القوية يف مجـال سـلوك قبـول التكنولوجيـا،  

ا يف فهــم العوامــل املــؤثرة يف تبنــي تكنولوجيــا املع  لومــات، ويكمــن  كمــا يــؤدي دوًرا مهمــً

يف تــوفير أساسـي الكتشــاف تـأثيرات املتغيــرات اخلارجيــة    الهـدف الــرئيس يف النمـوذج 

  على االعتقاد الداخلي واالجتاهات والنوايا. 

هـي مبثابـة األسـاس للعالقـة التـي تخـص    T.A.Mهناك نوعـان مـن العوامـل يف نـوذج  

االسـتخدام، وكالهمـا   تكنولوجيا املعلومـات وهمـا: نيـة االسـتخدام والسـلوك الفعلـي أو 

  مبني على عاملي املنفعة والسهولة املتوقعة. 
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  توصيف النظرية   علمائها   النظريات   م 

٥  

ات 
ام

خد
ست

اال
ية 

ظر
ن

  
ات 

اع
شب

اإل
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 .E  كـــاتز 
Katz  "

Blume
r  &"

Gurvit
ch 

1974  

ــتاين «  ــذهب إدلسـ ــتخدامات  Edelsteinيـ ــوذج "االسـ ــيس منـ ــى أن تأسـ ــالؤه إلـ » و زمـ

ــوم "قــوة وســائل اإلعــالم   ــرد فعــل ملفه ــة"، و يضــفي هــذا  واإلشــباعات" جــاء ك الطاغي

النموذج صفة اإليجابية على جمهـور وسـائل اإلعـالم، فمـن خـالل هـذا املنظـور ال تعـد  

اجلماهير مجرد مستقبلني سلبيني لرسائل االتصال، وإمنا يختار األفراد بوعي وسـائل  

اإلعالم التي يرغبـون يف التعـرض إليهـا، ونـوع املضـمون الـذي يلبـي حاجـاتهم النفسـية  

  اعية من خالل قنوات املعلومات والترفيه املتاحة. واالجتم 

التـــي تقـــوم عليهـــا النظريـــة والتـــي ميكـــن    الفـــروض األساســـية   ويعكـــس هـــذا النمـــوذج 

 تلخيصها يف اآلتي: 

جمهــور وســائل اإلعــالم هــو جمهــور نشــط يتســم باإليجابيــة والفاعليــة، اســتخدامه    - ١

  لهذه الوسائل موجه لتحقيق أهداف معينة خاصة به. 

جمهور وسائل اإلعالم قادر على حتديد أهدافـه وحاجاتـه، وكـذلك دوافـع تعرضـه     - ٢

  لوسائل اإلعالم، ومن ثم فهو قادر على حتديد اختيار املضمون الذي يلبي حاجاته. 

ميتلــك أعضــاء اجلمهــور املبــادرة يف حتديــد العالقــة بــني إشــباع احلاجــات واختيــار    - ٣

  وسائل معينة يرى أنها تشبع حاجاته. 

ــافس وســائل اإلعــالم مــع مصــادر أخــرى يف إشــباع حاجــات األفــراد املتعــددة    - ٤ تتن

واملتنوعة، مثل االتصال الشخصـي أو املؤسسـات األكادمييـة أو غيرهـا مـن املؤسسـات،  

فالعالقة بني اجلمهور ووسائل اإلعـالم تتـأثر بعوامـل بيئيـة عديـدة، جتعـل الفـرد يتجـه  

  إلى مصدر إلشباع حاجاته دون اآلخر. 

األحكام حـول قيمـة العالقـة بـني حاجـات اجلمهـور واسـتخدامه لوسـيلة أو محتـوى    - ٥

معني يجب أن يحددها اجلمهـور نفسـه؛ ألن النـاس قـد تسـتخدم نفـس املحتـوى بطـرق  

  مختلفة، باإلضافة إلى أن املحتوى ميكن أن يكون له نتائج مختلفة. 

  

  ثالًثا: توصيات الدراسة والرؤية املستقبلية واألجندة البحثية املقترحة:  

 توصيات الدراسة:  ) ١( 
عقد دورات تدريبية وورش عمـل لتوعيـة املسـتهدفني مـن العمليـة التعليميـة مباهيـة   - 

إنترنــت األشــياء وفوائــدها يف مجــال التعلــيم، وكيفيــة التعامــل مــع إنترنــت األشــياء  
 يمية.   بهدف تطوير اخلدمة التعل 

توعية جميـع املـدارس باملراحـل التعليميـة املختلفـة بضـرورة وجـود مواقـع إلكترونيـة   - 
لها على شبكة اإلنترنت؛ وذلك لإلفادة القصوى مـن التطـور التكنولـوجي مـن ناحيـة  

 إقبال الطالب يف جميع املراحل العمرية على اإلنترنت من ناحية أخرى. 
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ضرورة تفعيل مواقع التواصل االجتماعي يف العملية التعليمية باملـدارس احلكوميـة،   - 
وضرورة أن تـؤدى املـدارس دوًرا كبيـًرا يف توجيـه أنظـار الطـالب إلـى هـذه اخلدمـة  

 لإلسهام يف تطوير العملية التعليمية.   
والتطـور    التوعية مبفهـوم  التعليم احلـديث( كـالتعليم اإللكترونـي)  والبحـث العلمـي،  - 

التكنولـــوجي يف الـــوطن العربـــي، وذلـــك مـــن خـــالل عـــرض هـــذه املفـــاهيم بوســـائل  
االتصال اجلماهيرية، وتعريف املـواطن والطالـب مبفاهيــم البحـث العلمـي والتطـور  

 التكنولوجي، ومجــاالت استخدام البحث العلمـي والتكنولـوجي يف مجـاالت احليـاة، 
  ة تقع علـى املواطن. وأنه نشاط إبداعي ومسئولية وطنية كبير 

توعية جميـع املؤسسـات التعليميـة بضـرورة وجـود مواقـع إلكترونيـة لهـا علـى شـبكة   - 
اإلنترنــت؛ وذلــك لإلفــادة مــن التطــور التكنولــوجي مــن جانــب، وإقبــال الطــالب يف  

  جميع املراحل العمرية على اإلنترنت من جانب آخر. 
واجلمعيـات العلميـة علـى عمـل دراسـات علميـة  تشجيع املراكز البحثيـة باجلامعـات   - 

مستفيضة عن دور وسائل اإلعالم الرقمي اجلديـد يف تشـكيل ثقافـة املجتمـع جتـاه  
  العملية التعليمية. 

ــزة حاســب وملحقاتهــا،   -  ــة مــن أجه ــة للمــدارس الثانوي ــة التقني ــز وحتــديث بيئ جتهي
ر الصــيانة  وخــوادم وشــبكات عاليــة اجلــودة والســرعة، وقاعــات تــدريب ذكيــة وتــوفي 

  والدعم الفني. 
أهمية تضافر جهود املؤسسات التربوية والتعليمية واألهلية يف وضع آليات لتحديـد   - 

احتياجــات األبنــاء مــن أجــل الوصــول إلــى االســتخدام األمثــل مــن قــبلهم لشــبكات  
  التواصل االجتماعي. 

ئص  تشجيع املدرسـة واإلدارة املدرسـية علـى املشـاركة التفاعليـة واإلفـادة مـن خصـا  -
    الشبكات االجتماعية يف عملية التواصل مع الطالب. 

حتســني ممارســات التــدريس يف التعلــيم اجلــامعي، والبعــد عــن الطــرق التقليديــة،  - 
 . وذلك باالعتماد على توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التعليم

  
 الرؤية املستقبلية واألجندة البحثية املقترحة:   ) أ ( 

يؤكد لنا العرض السـابق مـدى اهتمـام الدراسـات العربيـة واألجنبيـة باسـتخدام اإلنترنـت يف  
  - ٢٠١٤العمليــة التعليميــة، ومــن خــالل حتليــل مجموعــة مــن تلــك الدراســات يف الفتــرة مــن  

يف جميــع التخصصــات العلميــة مثــل: دراســات اإلعــالم وتكنولوجيــا التعلــيم والتربيــة    ٢٠١٩
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رى الباحث أن تطوير العملية التعليمية من خـالل اإلنترنـت بأدواتـه  مناهج وطرق التدريس؛ ي 
املتعــددة يحتــاج إلــى تــوافر اإلمكانيــات املاديــة والفنيــة والبشــرية املؤهلــة لتزويــد املســتهدفني  

ميكــن اإلشــارة للعديــد مــن املقترحــات حــول مســتقبل  باملعلومــات مــن أجــل التطبيــق والتنفيــذ.  
ملية التعليمية، يف ظــل االنتشــار التكنولــوجي احلــديث علــى كافــة  اإلنترنت ودوره يف تطوير الع 

  املستويات: 

يجــب دراســة الوضــع التعليمــي الــراهن مــن خــالل هيئــة أو مؤسســة أو فريــق بحثــي   - ١
يعتمد يف دراسـته علـى أسـلوب التحليـل البعـدي، حيـث إن الدراسـة ال تقتصـر علـى  

أن يكـون هنـاك متابعـة     وصف الظاهرة فقط؛ وإمنا يجـب بنـاًء علـى نتـائج الدراسـة 
 بخطة عمل مبا يتفق مع اإلمكانات الفنية واملادية والبشرية والبنية التحتية. 

ضــرورة االهتمــام بالشــراكة البحثيــة التــي يشــترك فيهــا فــرق بحثيــة مــن أكثــر مــن   - ٢
تخصص واخلروج من عباءة األبحاث الفرديـة الوصـفية، التـي ال تضـيف جديـًدا يف  

بصفة خاصة قضية التعليم، على اعتبـار أنهـا قضـية أمـن  منظومة البحث العلمي، و 
 قومي. 

يجب أن يكون هناك مبادرة شجاعة وجريئة تطالـب بـالتحول نحـو التعلـيم الرقمـي،   - ٣
ــادرة   ــدء يف هــذه املب ــيم املصــرية مــن الب ــة والتعل ــه وزارة التربي وأعتقــد مــا قامــت ب

حلـة املـيالد، لـذا حتتـاج  بتطبيق نظام التعلـيم الرقمـي؛ إال أن املبـادرة مازالـت يف مر 
إلى تضافر جميع اجلهود املعنية ملعرفة نواحي القوة والضعف بها، وأن تكـون هنـاك  
خطــى معلنــة مــن قبــل الــوزارة بــاحللول الســريعة للكثيــر مــن املشــكالت الناجتــة عــن  

 التطبيق. 
ضــرورة االهتمــام باألفكــار البحثيــة اجلديــدة، ومحاولــة تطبيقهــا وتعميمهــا علـــى   - ٤

ي الطالــب أو املعلــم أو اإلدارة أو البنيــة التحتيــة، ومــن أهــم  املعنيــني  ، ســواًء كــان املعنــِ
ــيم، ومــا   ا الهولــوجرام يف التعل ــً ــة التــي يســلط عليهــا األضــواء حالي املشــاريع البحثي
أفرزتــه هــذه التكنولوجيــا اجلديــدة حتــى يف امللــبس، باإلضــافة إلــى ظــاهرة إنترنــت  

 األشياء. 
ني بيئة العملية التعليمية وجعلها أكثر حتفيـًزا لإلبـداع  العمل من خالل مبادرة لتحس  - ٥

   Gamificationواالبتكار وتفعيل أسلوب دمج التعلم التلعيبي  
  األجندة البحثية املقترحة يف إطار العرض التحليلي: 
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يف ضوء عرض التحليل احلالي، ميكـن اخلـروج مبجموعـة مـن املؤشـرات التـي تطـرح أجنـدة  
  ل اإلنترنت والعملية التعليمية ويتجلى ذلك فيما يلي: بحثية مستقبلية يف مجا 

دراسـة تقومييــة لــبعض مواقــع اإلنترنــت اخلاصــة بــالتعليم يف ضــوء املعــايير التربويــة   - ١
 والتقنية العاملية اخلاصة. 

 تطور الواقع االفتراضي وتقنية الهولوجرام وتأثيراتها على اجلامعات.  - ٢
الدراســي والعمليــات املعرفيــة لــدى املــراهقني  أثــر ألعــاب اإلنترنــت علــى التحصــيل   - ٣

 دراسة شبه جتريبية. 
 إنترنت األشياء وتوظيفها يف العملية التعليمية.  - ٤
 تصميم املواقع اإللكترونية املدرسية ودورها يف االتصال التفاعلي.  - ٥
إجــراء دراســة مقارنــة بــني شــبكات التواصــل االجتمــاعي املختلفــة وخاصــة شــبكتي   - ٦

Google Plus     وFace Book . 
إجــراء املزيــد مــن البحــوث التجريبيــة عــن فعاليــة توظيــف الشــبكات االجتماعيــة يف   - ٧

 تعليم اجلوانب النظرية واملهارات للمقررات الدراسية املختلفة. 
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  املصادر واملراجع:

)، فعالية برنامج تدريبي قائم على اسـتخدام التابلـت وشـبكة اإلنترنـت يف تعلـيم التالميـذ ٢٠١٩أمين حلمي( -١

 .٦، العدد املجلة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبةوذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة،  

ب )، استخدام اإلنترنت وتأثيره على العمليـة التعليميـة: دراسـة تطبيقيـة علـى طـال٢٠١٨نادية سعد املرسي( -٢

(جامعـة القـاهرة:   مجلــة بحــوث يف علــم املكتبــات واملعلومــاتوطالبات املدارس التجريبية مبحافظـة املنوفيـة،  

 كلية اآلداب).

)، اجتاهات طالب اجلامعات الدارسني لإلعالم نحو كـل مـن الـتعلم اإللكترونـي ٢٠١٧سمية متولي عرفات ( -٣

( جامعة القاهرة:  ١٦، مجلد ٣، العدد املجلة املصرية لبحوث الرأي العــاموالتعلم التقليدي: دراسة تطبيقية،  

 كلية اإلعالم).

بيـة نحـو اسـتخدام اإلنترنـت يف الـتعلم والتعلـيم علـى )، اجتاهات طلبة كليـة التر٢٠١٧رمي صبرى الببريني ( -٤

، (العـراق: جامعـة ٢، العـدد  ٣٥، املجلـد  مجلــة جامعــة البعــث للعلــوم اإلنســانيةضوء مجموعة من املتغيرات،  

 البعث).

)، اجتاهات طلبة جامعة اليرمـوك نحـو اسـتخدام شـبكات التواصـل االجتمـاعي يف دعـم ٢٠١٦عماد يامني ( -٥

 .٤، العدد  مجلة املكتبات واملعلومات والتوثيق يف العالم العربية،  العملية التعليمي

)، تطبيق برامج التعلم اإللكتروني مبقررات اإلعـالم وعالقتـه بدافعيـة الـتعلم املسـتندة ٢٠١٦عزة الكحكي (  -٦

املجلــة املصــرية إلــى نظريــة تقريــر الــذات: دراســة علــى عينــة مــن طالبــات قســم اإلعــالم جامعــة أم القــرى، 

 ، (جامعة القاهرة: كلية اإلعالم).وث اإلعالملبح

)، اجتاهــات طلبــة الصــف األول الثــانوي يف مــدارس عمــان نحــو اســتخدام ٢٠١٦فريــال حجــازى العســاف (  -٧

 ، (اجلامعة األردنية: عمان، األردن).رسالة ماجستير ،اإلنترنت يف العملية التعليمية

 للبنـات املـدارس الثانويـة يف اإلنترنـت معامـل من باتالطال )، إفادة٢٠١٥املتبولي ( أحمد محمد أحمد هبة -٨

 والوثائق). املكتبات قسم اآلداب، كلية طنطا: رسالة ماجستير، (جامعة الغربية، يف محافظة

)، اآلثــار التعليميــة الســتخدامات اإلنترنــت مــن قبــل طلبــة اجلامعــة العربيــة ٢٠١٥خالــد إبــراهيم العجلــوني ( -٩

 ).٢٠١٥عة العربية املفتوحة: كلية العلوم التربوية،  املفتوحة: فرع األردن، (اجلام

 طأسيو يف محافظة اإلنترنت لشبكة الثانوية املدارس طالب استخدام)،  ٢٠١٥( العزيز عبد أحمد فتح هند -١٠

 .والوثائق واملعلومات) املكتبات قسم اآلداب، كلية أسيوط: (جامعة رسالة ماجستير،  ميدانية؛ دراسة :

 ألخالقيـات اسـتخدام الطـالب توجيـه يف الثانويـة املدرسـة ر)، دو٢٠١٤الشـرقاوي ( مغـازي فهمـي محمـد -١١

أصـول  قسم التربية، كلية : املنصورة (جامعةرسالة ماجستير، الدقهلية،  مبحافظة ميدانية دراسة :اإلنترنت

  التربية).

اجتاهــات الطــالب الســعوديني املبتعثــني نحــو اســتخدام اإلنترنــت يف الــتعلم )، ٢٠١٤(محمــد بــن احلربــي  -١٢

أبحــاث مــؤمتر نحــو اســتثمار  ١٣، العـدد مجلــة دراســات املعلومــاتوحاجـاتهم التدريبيـة الالزمـة السـتخدامه، 

  (جامعة دمشق: كلية التربية).  أفضل للعلوم التربوية والنفسية يف ضوء حتديات العصر
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علية منوذج للتعلم اإللكتروني لطالب اإلعالم إلخراج جريـدة إلكترونيـة باسـتخدام )، فا٢٠١٤حامت عاطف ( -١٣

 (جامعة القاهرة: كلية اآلداب، قسم اإلعالم).  دراسة شبه جتريبيةالوسائط املتعددة على اإلنترنت:  

14- Kurucova, Zuzana; Medová, Janka; Tirpakova, Anna (2018) , The Effect of 

Different Online Education Modes on the English Language Learning of 

Media Studies Students , Cogent Education, v5 n1 Article 1523514.  

15- Sakina  Bashir, Khalid Mahmud Farzana  Shafique(2018).  Internet Use 

Among University Students: A Survey in University of the Punjab, Lahore. 

16- Levent Cetinkaya (2017). The Impact of Whatsapp Use on Succes in 

Education Process. International Review of Research in Open and Distributed 

Learning .vol 18, no. 7, November . 

17- Chen, Long Gwo (2016). The presence and usage of computer technology 

and the internet in the classroom: An examination of secondary school 

student`s and teacher attitudes.- PHD.- the Claremont Graduate university, 
2008.- 136P/ access in http://search.proquest.com/docview/3045/43962/    

18- Gelmez Burakgazi, Sevinc; Yildirim, Ali; Weeth Feinstein, Noah(2016), 
Communicating Science to Impact Learning? A Phenomenological Inquiry 

into 4th and 5th Graders' Perceptions of Science Information Sources , 
Journal of Science Education and Technology, v25 n2  

19- Armand Bwzzella,Analyzing,(2015) Twitter Impact  on Student Engagement 

In College .Instruction .Inter.J. International Techno &Distance Learning .vol. 

12.NO.2  

20- Sunda A.Mare(2015), Virtual Classroom Modulesan Effective tool Foor 

Qualitative Learning j.Instrucation Teatcher &Distance Learning ,vol.10,No.7. 

21- R, Arteags, Sanchez(2017). Student  Perception of Face book For Academic 

Purposes .Computer & Education ,vol.18,No.7. 

22- Rosamary Kim& Evren Eryilmaz & Terry Rogan(2014) , Leveraging a 

Personalize System to Improve Self Directed Larning in online Education 

Environment , Computer & Education ,vol.70 , January. 

23- Niamboue Bado (2014) Game Design For Second  and Foreign Language 

Learning Instruction .Inter.J. International Techno &Distance Learning .vol. 

11.NO.11. 



          ١٩٧٥ 

24- Shilpa . J(2014)  New Media Technology in Education A Gerne of Outreach 

Learning Global Media, Journal Indian Edition, Summer June .vol.5 

)، واقع استخدام معلمات احلاسب اآللي للمنصات التعليمية اإللكترونية واجتاهاتهن  ٢٠١٩منيرة شقير ( -٢٥

 ، العدد العشرون.  مجلة البحث العلمينحوها،  

)، درجة توظيف معلمي الصف احلادي عشر يف مـدارس غـزة احلكوميـة ٢٠١٨محمد محمود عمر عساف ( -٢٦

معلمــي تربيــة غــرب غــزة:  :وجهــة نظــرهم وســبل تعزيزهــا لشــبكات التواصــل االجتمــاعي يف التــدريس مــن

ــة،  ــة حالـ ــيةدراسـ ــة والنفسـ ــات التربويـ ــاث والدراسـ ــة لألبحـ ــة القـــدس املفتوحـ ــة جامعـ ــدس مجلـ ــة القـ ، جامعـ

 .٢٢، العدد  ٧املفتوحة، املجلد  

 جامعـة (اجلزائـر:  ، باجلامعـة العلمـي البحـث يف اإلنترنت استخدام )، واقع٢٠١٤سلطان بلغيث القرشي ( -٢٧

 .تبسة)

)، اجتاهـات معلمـي ومعلمـات املعاهـد األزهريـة نحـو اسـتخدام شـبكة ٢٠١٧محمد أحمـد محمـد احلـداد (  -٢٨

 .١٨، املجلد  ٢، العدد مكتبات نتاإلنترنت يف محافظة سوهاج،  

)، اسـتخدام عضـوات هيئـة التـدريس بكليـة التربيـة إلعـداد املعلمـات يف ٢٠١٧محمد أمني بن عبد الصمد ( -٢٩

 .٤عدد    ٤١، مجلد جمعية املكتبات واملعلومات األردنيةمدينة جدة لشبكة اإلنترنت،  

معـة )، واقع استخدام اإلنترنت يف البحث العلمي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بجا٢٠١٧فاطمة عبد العزيز( -٣٠

، (جامعـة ٢٨، العـدد املجلــة الليبيــة العامليــةدراسـة ميدانيـة،   -عمر املختـار: مجمـع شـهداء اجلبـل بالبيضـاء

 بنغازي: كلية التربية باملرج).

ــد اهللا ( -٣١ ــة ٢٠١٦أمــل ســفر القحطــاني، رمي عب ــورة بتقني ــرة ن ــدريس بجامعــة األمي ــة الت )، وعــي أعضــاء هيئ

، العـدد مجلــة دراســات عربيــة يف التربيــة وعلــم الــنفسعليم عن بُعـد،  التصوير التجسيمي (الهولوجرام) يف الت

٧١. 

)، درجة استخدام معلمي اللغة العربية لشـبكة اإلنترنـت يف التـدريس ٢٠١٥أديب جمادنة، جميلة السرحان ( -٣٢

 ، املجلد التاسع، العدد الثالث.مجلة املنارةيف محافظة املفرق واجتاهاتهم نحوها،  

واقــع اســتخدام معلمــي ومعلمــات معاهــد وبــرامج التربيــة الفكريــة لإلنترنــت ومــدى  )،٢٠١٥جنــوى الطــالل ( -٣٣

، مــــن: ٢٠١٥اســــتفادتهم منــــه يف تطــــوير كفــــايتهم املهنيــــة مبدينــــة الريــــاض"، جامعــــة امللــــك ســــعود، 

http://www.dr-bander alotaibi. com    
)، مستوى توظيـف أعضـاء هيئـة التـدريس يف اجلامعـات الفلسـطينية ألنظمـة ٢٠١٥حسن عبد اهللا النجار ( -٣٤

، املجلـد مجلــة احتــاد اجلامعــات العربيــة للبحــوث يف التعلــيم العــاليالتعليم اإللكتروني وأدواته يف التـدريس،  

 .٢، العدد ٣٤

تعلـيم وتعلـم  والطالب لإلنترنـت واجتاهـاتهم نحوهـا يف   ) "معوقات استخدام املعلمني ٢٠١٤علي عبد الوهاب (  -٣٥

مجلة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس"، الدراسات االجتماعية باملرحلة الثانوية، جامعة عني شمس،  

 .١٦، العدد  دراسات يف املناهج وطرق التدريس



 

 
١٩٧٦ ١٩٧٦ 

 كليـة بـرامج يف عن بُعـد التعلم اماستخد وإمكانية التعليم تكنولوجيا )، توظيف٢٠١٤أمل صالح اجلار اهللا ( -٣٦

دراسـة اسـتطالعية،  ،التـدريس هيئـة أعضـاء نظـر وجهـة مـن بنـت عبـدالرحمن نورة األميرة بجامعة التربية

 ، (جامعة عني شمس: كلية التربية).١٩٥، العدد واملعرفة القراءة مجلة

37- Fuglík, Viktor; Tochácek, Daniel (2019),  Using an Electronic Portfolio to 

Support the Learning Process of Lower-Secondary School Pupils When 

Choosing a Career E-Learning and Digital Media, v16 n1 , Jan . 

38- Hansson, Henrik; Sultana, Sabiha; Sarwar, Afzal Hossain (2018), The 

Teachers' Portal as a Tool for Teachers' Professional Development in 

Bangladesh: Facilitating Nationwide Networking and Digital Multimedia 

Content for 40,000 Schools, International Journal of Education and 

Development using Information and Communication Technology, v14 n3. 

39- Boersma, Emily; Getu, Tesfamichael (2018) , Ethiopian EFL Teachers' 

Perceptions and Utilization of Mediational Potentials of the Internet in EL , 
Teaching English with Technology, v16 n1. 

40- Kao, Chia-Pin; Chien, Hui-Min(2017) ,  Web-Searching to Learn: The Role of 

Internet Self-Efficacy in Pre-School Educators' Conceptions and Approaches, 
Journal of Mathematics, Science &Technology Education, v13 n6. 

41- Alshehri , Abdulhalim Ali (2017) , The Perception Created of Online Home 

Work by High School Student, Their Teacher and Parents in Saudi Arabia . 

Journal of Education and Practice, v8 n13. 

42- Ricoy,María-Carmen; Feliz, Tiberio(2016) , Twitter as a Learning Community 

in Higher Education . Educational Technology & Society, v19 n1.  

43- Salmon, Gilly; Ross, Bella(2015) ; Pechenkina, Ekaterina; Chase, Anne-Marie 

,The Space for Social Media in Structured International Education Studies, 
v23. 

44- Turan, Ilhan (2015) ,A Relative Investigation on Purposes of Computer and 

Internet Use of Prospective Geography Teachers in Turkey and China , 
Educational Research and Reviews, v10 n8 Apr Nagamani, Deepa; 

Muthuswamy, Prema ,Communication Technology in Secondary Schools in 

Tamil Nadu, India ,International Education Studies, v6 n12 . 

)، أثـــر اســـتخدام موقـــع اليوتيـــوب يف رفـــع مســـتوى مهـــارتي ٢٠١٩أحمــد بـــن عبـــد اهللا الروشـــيدي ( -٤٥

البـات معهـد تعلـيم اللغـة العربيـة للناطقـات بغيرهـا يف جامعـة األميـرة نـورة االستماع والكالم لدى ط



          ١٩٧٧ 

ـكـــة العربيــــة الســــعودية،  مجلــــة كليــــة التربيــــة األساســــية لعلــــوم التربويــــة بنــــت عبــــد الــــرحمن باململ

 .  ٤٢، العدد واإلنسانية

 علـى قـائم تـدريبي برنـامج )،٢٠١٨(عافیـة، إميـان أحمـد عبـد اهللا  مصـطفى الـرحمن عبـد عـزة -٤٦

 اخلاصـة يف التربیـة بقسـم املعلمـات الطالبـات تاراھم تنمیـة الويـب يف عبـر املعرفیـة الـرحالت

 ، العدد التاسع.التربية dمجلة البحث العلمي فالتعلم،    صعوبات ذوات التلمیذات تشخیص

يف   ) يف تنمیـة التحصـیلEdmodo)، فاعلیة املنصة التعلیمیة إدمـودو (٢٠١٨حكمت عايش املصري( -٤٧

، املجلــة الدوليــة للتعلــيم باإلنترنــتالعلــوم واالجتــاه نحوهــا لــدى طلبــة الصــف العاشــر يف فلســطین، 

 .٢، العدد ١٧مجلد 

املتحـرك) فـی بیئـة  –)، أثر التفاعل بین منطـي اإلنفـو جرافیـك (الثابـت٢٠١٨شوقي محمد محمود ( -٤٨

العمیــق) يف حتقیــق  –لســطحيالــتعلم اإللكترونــی القائمــة علــى الويــب ومســتوى جتهیــز املعلومــات (ا

 .٢، العدد ١٦، املجلد املجلة الدولية للتعليم باإلنترنتبعض نواجت التعلم لدى طالب جامعة حائل،  

)، فاعلية استراتيجية الويب كويست يف تنمية      التفكيـر الناقـد ٢٠١٧عادل عبد احلليم مصطفى ( -٤٩

ت لــدى طــالب معهـد القــاهرة العــالي للعلــوم يف الرياضـيات واالجتــاه نحــو الـتعلم القــائم علــى اإلنترنـ

 .  ٨، العدد ٢٠اإلدارية مجلة تربويات الرياضيات املجلد

)، اجتاهـات أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة حائـل نحـو ٢٠١٧رباب عبد املقصـود يوسـف البالصـي ( -٥٠

 .٦٩  استخدام نظام إدارة التعلم بالك بورد، املجلة العربية للدراسات التربوية والنفسية، العدد

)، فاعلية التعلم اإللكتروني التشاركي القائم علـى اسـتخدام نظـام ٢٠١٦محمد محمود عبد الوهاب ( -٥١

إدارة التعلم اإللكتروني بالك بورد يف تنمية مهارات التصميم اإللكتروني وبقاء أثر التعلم لدى طـالب 

 .٤٦كلية احلاسبات باجلامعة اإلسالمية، املجلة التربوية، مجلد 

يــة اســتراتيجية الــرحالت املعرفيــة عبــر الويــب يف التحصــيل فاعل )،٢٠١٦( تغريــد طربــريش علــي -٥٢

الدراسي واالجتاه نحو مـادة العلـوم لـدى طالبـات الصـف الرابـع االبتـدائي مجلـة كليـة التربيـة مجلـد 

 ، (جامعة أسيوط: كلية التربية).  ٣، عدد  ٣٢

رنـــت و )، العالقـــة بـــني اســـتخدام طلبـــة قســـم اللغـــة اإلجنليزيـــة لإلنت٢٠١٥عـــاطف يوســـف عـــوده ( -٥٣

ــاء،  ــة الزرقـ ــي يف جامعـ ــيلهم الدراسـ ــانيةحتصـ ــات اإلنسـ ــوث والدراسـ ــاء للبحـ ــة الزرقـ ــد مجلـ ، ٥، مجلـ

 .١العدد

مرفت عبد الرحمن صالح، اسـتراتيجية الويـب كويسـت يف تـدريس مقـرر االجتماعيـات وأثرهـا علـى  -٥٤

، العـدد نفسدراســات عربيــة يف التربيــة وعلــم الــ   التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثـانوي

 .٢، املجلد ٤٤

ــد اهللا ( -٥٥ ــة ٢٠١٤خديجــة محمــد ســعيد عب ــت كمصــدر معلومــات يف تنمي ــة اســتخدام اإلنترن )، فاعلي

التحصــيل الدراســي والتربيــة العلميــة املتعلقــة مبواضــيع مقــرر األحيــاء لــدى طالبــات الصــف الثالــث 

كــة املكرمــة،  (جامعــة عــني شــمس:  كليــة ، ٩٠،  العــدد مجلــة القــراءة واملعرفــةثــانوي علمــي مبدينــة م

 التربية).



 

 
١٩٧٨ ١٩٧٨ 

56- Mohamad Muspawi,Ahmad Hariandi, Dwi Nanda Ramadan(2019) , The 

Effect of Internet Utilization on the Students Academic Achievement in 

Educational Administration Study Program, Available Online April . 

57- Sagri, Maria; Sofos, Filippos; Mouzaki, Despoina(2018) , Digital Storytelling, 
Comics and New Technologies in Education: Review,Research and 

Perspectives, International Education Journal: Comparative Perspectives, v17 

n4  

58- Lupo, Robert James. Use of the internet in curriculum development selected 

Illinois secondary school. PHD.-Northern Illinois University ,2016.-157p. 

access http://search.proquest.com/docview/ 

3045/43962accountid=37532/5-6-2019. 

59- Sunday Paul Adegoke, Modupe M. Osokoya (2015) ,  Socio-Economic 

Background and Access to Internet as Correlates of Students Achievement in 

Agricultural Science,  International Journal of Evaluation and Research in 

Education (IJERE) Vol.4, No.1, Marc . 

60- Oye. N.Helon A.M. and  Rahjan ZZA(2015), Student Perception on Social 

Networking Sites influence on Academic Performance , international Journal 

Social Networking And Virtual, 201 

61- Karbinsiski A(2014) , Face book And The Technology Revaluation N,Y 

Spectrum , Publication. 
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