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 49ص ( ...  حلوان جامعة ) لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.                                                            
 

 
 

 
 

 : وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم التعلم الرقمياالتجاهات الحديثة في بحوث نظم  ▪

 دراسة تحليلية مقارنة        

 93ص( ...  المنوفيةجامعة )  طارق محمد الصعيديد. أ.م. 
 

إعالنات الواقع المعزز بمواقع التواصل االجتماعي ودورها في بناء الوعي بالعالمة التجارية لدى المستهلك  ▪
                                   أنموذًجاالسعودي: يوتيوب 
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 223ص ( ...  الشيخكفر جامعة ) د. أسامة عبد الحميد محمد
 

 القة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن: دراسة مسحية ع ▪
 

 251ص ...   ( حلوانجامعة ) هبة هللا صالح السيدد.                                                                  
 

 

 ِمنصَّات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراتُها على ثقافِة االستهالِك الغذائّيِ في مصر:ظاهرةُ "موك بانغ" عبر   ▪
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تأثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية:   ▪
 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية

 335( ...  صاألزهرجامعة )  د. رمضان إبراهيم محمد عطية
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وإرفاق ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية للبحث. مختصرة عنه

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

من رسوم نشر البحث  وإرسال جزء   ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  العامة. ويتم    ي لمن  للعالقات  المصرية  الجمعية  عضوية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    أربعون واحد و   ليصدر منها

 من مختلف دول العالم.  
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

ال شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  العلمية  وهي  جمعيات 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 
للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 

ها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إلي
لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ

العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  
، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

  للعام الثاني   على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىوهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  و  الثاني  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    ينالمشاركين والمساعدين وكذلك 
واإلعالن"؛ العامة  العالقات  "حمالت  من    موضوع:  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
  نجد   ،" من المجلةواألربعين  الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية دور ن:"تحت عنوامشترًكا   بحًثا من جامعة الملك عبد العزيز السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية 
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

الشعبوية  "  بعنوان:دراسة    ت ، فقدَّمحلوانمن جامعة    ،مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيم  د.أ.م.  أما    
 ". الرقمية للسياسي اإليطالي "ماتيو سالفيني": دراسة أثنوجرافية افتراضية

 بعنوان: دراسة تحليلية مقارنة ، مصر، من طارق محمد الصعيديد. أم. ، قّدم:المنوفيةجامعة ومن     
 ".اإلعالماالتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات   " 

قّدمتا       القرى  أم  جامعة  حسيند.  أ.م.ومن  جالل  اللحياني  ،مصرمن  ،  عزة  خالد  من غادة   ،
الوعي   بعنوان:دراسة    ،السعودية بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات 

 ".بالعالمة التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م ا ،مصااارمـــن ، كفـــر الشـــي مـــن جامعـــة  أساااامة عباااد الحمياااد محماااد د. وقـــدَّ "محـــددات  بعنـــوان: بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
َعالقة  " ، تحت عنوان:مصرمن    ،هبة هللا صالح السيد  .دلـ    دراسة مسحيةنجد    حلوانجامعة  ومن  

 ". تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    من،  منة هللا كمال موسى ديابد.    قدَّمت،  بني سويف جامعة  ومن      

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصر  :بانغ" عبر ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

تأثير المواقع    بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  عطيةمحمد  د. رمضان إبراهيم    مقدَّ ،  جامعة األزهر وأخيًرا من      
المصرية: دراسة  اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات  

 ."تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية
ال      من  الثاني  الجزء  متنوعة،  أما  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  من  عدد            ، مصرنجد 
دراسة ميدانية على  من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث،    ِنعم محي الدين عبد الغفارد.  

بعنوان: "العالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير مصر    شركات المحمول العاملة في 
 ". التنظيمي

م     بحًثا بعنوان:السعودية،  منعيسى بن صالح الكثيري، د.  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ
كأداة   للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  العامة:"تقييم  العالقات  أدوات  من  دراسة   اتصالية 

 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية
أفالم  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  مصر، من  د. سعاد محمد المصري مت  وقدَّ    

 . سنة" 12-9الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لألطفال من 
، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     

    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "بحًثا مشترًكا بعنوان:  ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل 
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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    طارق محمد الصعيدي أ.م.د.                                                                                                                          
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 ملخص:
الحديثة          االتجاهات  أهم  عن  الكشف  الدراسة  والرؤى   فياستهدفت  الرقمي،  التعلم  نظم  بحوث 

الرقمي   التعليم  نظم  استخدام  إلمكانية  لتحقيق   فيالمستقبلية  منها  واالستفادة  اإلعالم  مقررات  تدريس 
التعليم اإلعالمي، والتعرف عن أهم القضايا    فياألهداف التعليمية المنشودة لنظم التعلم الرقمي وفعاليتها  

 تلك الدراسات.  فيوالموضوعات واألفكار البحثية وأهم األطر النظرية والمنهجية 
تحليلية وتعتمد على منهج التحليل الكيفي من المستوى الثاني  وتأتي الدراسة ضمن الدراسات الوصفية ال

الحديثة   العلمية  البحوث  أهم  وتحليل  على وصف  يقوم  والتعلم    فيالذي  عام  بشكل  الرقمي  التعلم  نظم 
بشكل خاص   الباحث   في  –اإلعالمي  الدراسة م2020  –م  2010الفترة من    في  -حدود  وقد أجريت   ،

منهم    81على   بواقع  بحًثا    46بحًثا  و  %57عربًيا  الدراسة  عينة  البحوث  اجمالي  بواقع  35من           أجنبيًا 
 %، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب العينة المتاحة.  43
بحوث نظم التعلم الرقمي، ويالحظ    فيومن أهم نتائج الدراسة تنوع الموضوعات واإلشكاليات البحثية      

التعلم نظم  بتطوير  األكاديميين  والغربي    اهتمام  األمريكي  المجتمع  نظرة  تركيز  أن  يتضح  كما  الرقمي، 
المؤسسات    فينظم التعلم وتطبيقاتها وإمكانية تفعيلها    حول اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس نحو 

 التعليمية. 
م  التطبيق الفوري لنظم التعلم الرقمية وقياس مدى فعاليتها، رغ  فيحين تبحث الدراسات العربية    في     

 المعلمين.أو للطالب  البيئة التعليمية سواءً  فيأهمية دراسة االتجاهات والتصورات 
تخصص اإلعالم منذ عقود مضت على   فيرصدت الدراسات العلمية اهتمام الباحثين واألكاديميين      

التعلم الرقمي   تصميم مقررات إلكترونية، وتصميم مواقع    فيالتعليم اإلعالمي وتمثلت    فياستثمار نظم 
تعليمية على اإلنترنت، واستخدام التعلم عن ُبعد لتدريس مقررات الصحافة واإلعالم، وتتراكم الخبرات التي  

الحقل اإلعالمي من مستحدثات تكنولوجية متعددة خاصة فيما يتعلق بالتعلم المحمول    في أثبتت فعاليتها  
 والتعلم عن ُبعد. والتعلم اإللكتروني المدمج

الرقمية        التعليمية  التقنيات  التعلم    فيساهمت  نماذج  عبر  المقررات  ومتابعة  التعليمية  الجودة  زيادة 
تأثيرات   ولها  ملحوظ  بشكل  مهاراتهم  وتنمية  الطالب  معارف  زاد من  مما  الرقمية،  والوسائط  اإللكتروني 

 الدراسات اإلعالمية. الجامعي و أو التعلم العام  فيدالة إحصائًيا سواء 
ومن أهم التوصيات االهتمام بدراسات وبحوث قياس اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس حول       

تخصصات اإلعالم، واالهتمام بتطبيق أساليب ونظم التعلم   فينظم التعلم الرقمي الحديثة وفعالية تطبيقها  
الحديثة   وفي  فيالرقمي  والجامعـات  العام  البحث التعليم  والمراكز  المؤسسات  وأقسام جميع  وكليات  ية 
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تدريس مقررات الدراسات   فيكاتجاه حديث    نياإلعالم، وضرورة استخدام التعلم المتنقل والتعلم اإللكترو 
 العليا بشكل عام ومقررات الصحافة واإلعالم بشكل خاص. 

 

 - اإلعالمالتعليم لتخصصات  -نظم التعلم الرقمي  -االتجاهات البحثية الحديثة الكلمات المفتاحية: 
 التعليم اإلعالمي.                     

 مقدمة:
عن أدوات وطرق   دائًماوالتي تبحث  ،  تعد نظم التعليم من أهم مرتكزات تقدم المجتمعات البشرية       

وجاء ظهور التعلم الرقمي الذي ،  تعلم جديدة؛ لكي تتبناها داخل نظامها األساسي؛ لتحسين عملية التعّلم
 إدارةوأساليب جديدًة في    وأهداًفاحيث أوجد فلسفة  ، يعد بمثابة طفرة نوعية مقارنة بالنظم التعليمية التقليدية

 والمتعلم وسائر عناصر العملية التعليمية. وفي األدوار المنوطة بالمعلم ، نظم التعلم
كما تتيح نظم التعلم الرقمي الحديثة تعدد مصادر المعرفة المباشرة وغير المباشرة والوسـائط ومواقع      

تؤدى    اإلنترنت  األخطـاء    إلى التي  وتـصحيح  الفـردي  والتقويم  الذاتي  التعلم  الفصول    واستخدامتشجيع 
والمهارات الالزمة مما   المعلوماتيوسائطية وتبادل الخبرات وتحسين المستوى  والمحاضرات ال  االفتراضية
 . اإلعالميةإمكانية فعاليتها التعليمية إن حسن توظيفها في التعليم لتخصصات الدراسات  إلىيشير 
  م اإلعال ة في تدريس مقررات  اإللكترونيتطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية والبرامج    استخدامويعد       

ومزيد من فرص التعلم ،  تحقيق مزيد من الكفاءة والجودة التعليمية  إلىمن االتجاهات الحديثة التي تهدف  
اتجاهات  تكوين  في  يسهم  مما  بأنفسهم  وتطويرها  قدراتهم  إلظهار  الطالب  أمام  الفرص  وإتاحة  الذاتي 

 التعلم بشكل عام والتعلم الذاتي بشكل خاص. وايجابية نح
لما   واإلعالمفي تدريس مقررات الصحافة    التعليم عن ُبعد من مزايا التعلم الرقمي و   ستفادةاالويمكن       

يتميز به هذا النمط التعليمي من امكانات هائلة خاصة بعد ظهور أنظمة متطورة في هذا الشأن وظهور 
الذي يتيح    Blackboardكنظام بالك بورد  ،  LMS Learning management systemالتعلم    إدارة

التعليمي   المحتوى  يتيح  إلكترونًيا،  تقديم  التعلم   إدارةكما  أدوات  وتقديم  الطالب  ومتابعة  التعلم  أنشطة 
 إلخ.. ة.اإللكترونيوالواجبات ومنتديات المناقشة والمراسلة  االختبارات وبناء وإدارة  االفتراضية

البحوث والدراسات      العديد من  الحالية  السنوات  التي ركزت على فهم وتحليل    وقد شهدت  األكاديمية 
وبناء وتطوير برامج ونظم التعلم الرقمي الجديدة وكل ما يتعلق بها من أبعاد منهجية وتحليلية خاصة بعد  

قطاع كبير من البحوث بتصميمات تعليمية وموقع تعليمية وبيئات تفاعلية    اهتمأزمة كورونا العالمية؛ فقد  
قطاع آخر لتقديم    اهتمفي حين  ،  ديدة وقياس فاعليتها داخل البيئة التعليميةواستحداث أدوات وتطبيقات ج

كما اتجه البعض لقياس التطورات الستخدام  ،  رؤي آلليات تأثير نظم التعلم الرقمي على الطالب والمعلم
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تعليمية  اإلنترنت  أوكوسيلة  الشخصية    إلىاالتجاه    ،  التعلم  وبيئات  المحمول  وسا  أوالتعلم  ئل  استخدام 
 التواصل في التعليم وغيرها من االتجاهات الحديثة. 

بذل     التي  والبحثية  العلمية  الجهود  استعراض  الدراسة  االتجاهات    ت وتحاول  وأهم  الميدان  هذا  في 
 . اإلعالميةالحديثة ومدى فعاليتها في التعليم في تخصصات الدراسات 

 تحديد مشكلة الدراسة:
لممت د ممط الاممقل الت ليطاممة يمما ال مليممة الت ليميممة خاجيممة لتل يمم  صرقاممات الممت لت يمما   ممق الت ممط       

، يا   ق ينبغما جيمع  لمل الاالم  كو امموو صلمواًا ي ماًل يما ال مليمة الت ليميمة،  ال لما والتكنولواا
ويق كسممالي  ول مم ا ل ممط صممك التفكيممق يمما دل مميك ودامم، وي ممو  الملا ممق  ممطوا المواممع والمن مم  يي مما

التمطاي  ويااماط قممقل اطيمطز دقخممل  لمل الممت لت النإمخ صمك تممول جطتمال التكنولوايمما اللطي مة خممال قاص  
 ال ائمة  لل الت ليت الققما والوسائخ المت ططز يا الت ليت اإل وصا.

زيتون      كمال  من  (1) ويشير  العديد  من  العربية  الـدول  فـي  تعانى  الجامعات  أن  والتي  على  المشكالت 
بالطالب  الجامعات  تكدس  التدريس،  منها:  هيئة  أعضاء  من  الكافي  العـدد  وجـود  وجود  ،  عدم  عدم 

 المختبرات واألجهزة والتقنيات األخرى بالقـدر المناسب لعدد الطالب  الدراسين في هذه الجامعات.
صاممال الت لمميت حيممت دغيممقت ال طيممط صممك الممو ممات  يمماوقممط دمم طت ال ممنوات اتتيممقز داممواات خ يممقز     

 جلملالما مو   الت ليمط ي ط دغيق الملتوى صمك الإممل ، القئي ية ل ملية الت لت صك حيت الإمل والوظيفة
لت ال ممةية ودتلممول  ي ممة الممت ، صت ممطط الوسممائخ الم تمممط  لممل الكم يممودق واإل تق مم  اإللكتقو مماالإمممل 
خمم لت دتغيممق وظيفممة الملتمموى صممك ، ايتقا ممية يمما ا مما اتحيمماو كو جلكتقو يممة ي ممة د لممت  جلمملالت ليطاممة 

 ص ااات وص ااف د يق كدمالً  جللصاقط ص لوصات وص ااف وص ااات  اصة يا صاال التر ص اإل وصا 
 صت ططز صك ك ماط التفكيق والنإاط ال  لا.

سة اللالية يا الت اؤل القئي ا: صا الدااهمات اللطي مة يما الموم   مت ودتلطط صإملة الطاا          
 اإل مو دوظيف   ت الت لميت الققمما يما دمطاي  ص مقاات   إلصما يةوصا القؤى الم ت  لية  ،  الت لت الققما

صن ا لتل يم  اتهمطاف الت ليميمة المنإموطز صمك تمول طااسمة دلليليمة لطااسمات داموا   الستفاطزوخيةية  
 .؟ لت الققما وي اليت ا يا الت ليت اإل وصا  ت الت

 

 أهمية الدراسة: 
تنـادى  التـيأنها استجابة للتوجهات العالمية المعاصرة والمـؤتمرات والتوصـيات  فيالدراسة    أهميةتكمن      

كمـا أنهـا تتـزامن ، بضرورة إتاحة فرص التعليم والتدريب لمختلف الفئات واألعمـار وبـأكبر قـدر مـن المرونـة
ا  التعليم عن ُبعد نظام التعلم الرقمي والتعلم المحمول و   فيمع الجهود الحالية للتوسع   والتعليم المفتـو  تحقيقـً

فـرص التعلـيم اإلعالمـي لكـل الـراغبين فيـه بصـي  توصـيل وإتاحـة ، والـتعلم مـدى الحيـاة، الـذاتيلمبدأ الـتعلم 
 .متعددة
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 -الطااسة صك تول: كهميةكما دتضح 
   ت الت لت الققما خأحط الاقل الت ليمية اتك ق ي الية يا الت لت. كهمية •
 الد مالخ لت ودر مص يت مت ام مايقز الت مط  ال مقيت يما د نيمات   اإل وصيةح ل الطااسات    كهمية •

 والم لوصات.
 الم تلطثات التكنولواية يا الت لت اإل وصا. واسترطا تهمية داويق كسالي  التطاي     ًقا •
ة يا دطاي  الم قاات التر  ية يا التر  ات اإللكتقو يل لة الطااسات الراصة اال قاص     و  ًقا •

وصا اممك كو د طصع الطااسة اللالية صك د واات واؤى لنمماج  -حطوط  لت الباحت  يا–  اإل وصية
 .اإل و صن ا يا دطاي  ص قاات  الستفاطزد ليمية جات يا لية دقبوية اممك 

 أهداف الدراسة:
من   -1 الفترة  خالل  الحديثة  الرقمي  التعلم  نظم  تناولت  التي  البحوث  وتحليل    إلى   م2010رصد 

 من مختلف المدارس البحثية.  م2020
التعلم   -2 البحوث حول نظم  تناولتها  التي  البحثية  القضايا والموضوعات واألفكار  التعرف عن أهم 

 الرقمي بشكل عام وفي التعليم اإلعالمي بشكل خاص.
 إلىالكشف عن أهم األطر النظرية والمنهجية التي اتبعتها بحوث نظم التعلم الرقمي للوصول    -3

 نتائجها. 
التعلم    االستفادة -4 نظم  بحوث  لتطوير  واضحة  رؤية  صياغة  في  ومقترحاتها  البحوث  نتائج  من 

 الرقمي واستخداماتها في الحقل التعليمي اإلعالمي. 
 م التعلم الرقمي في مجال التعليم اإلعالمي.اقترا  بحوث علمية وأفكار لتوظيف نظ -5

 

 اإلاقاءات المن اية:
د ممو  همم د الطااسممة  مممك الطااسممات الوصممةية التلليليممة  لممل صممن   التلليممل الكيفمما صممك الم ممتوى     

وصمك الناحيمة المن ايمة يتميح التلليمل الكيفما صمك الم متوى ، صا ا مقف اع ماطز دلليمل ال يا ماتكو ال ا ا  
الم اا ات التما دت مت امال م  واسمتروت ص متويات  ، وياقاءاصط ال اهقز البل ية ودوصيف ا  (2)  ال ا ا

لل اهقز المطاوسة وققح اؤى ص مت  لية للت اصمل اتص مل  واإلاقائيةالن قية  اتا اطالتنو  والتتوف يا 
ن    لمل وصم  واللمط صمك سمل ياد اي وي تممط هم ا المم جااا ياد ماصت ال اهقز البل ية صك تمول د  ميت 

 –ودلليل كهت البلوم ال لمية اللطي ة يا   ت الت لت الققما اإمل  ا  والت لت اإل وصا اإمل تمات 
صك تول البلت يا الممتبات الققميمة والمقاكمل ،  2020 –  2010يا الفتقز صك   -يا حطوط الباحت

 . (3)يا ه ا التر ص  البل ية والااص ات وكهت الطوايات ال لمية ال المية وال قبية القصينة
 

 مجتمع وعينة الدراسة:
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يتم ل صاتمت الطااسة دب ًا لما دت دلطيطد يا الت ميت المن اا يا البلوم والطااسات التا دطوا حمول 
صو و    ت الت لت الققما اللطي ة وي اليت ا يا الت ليت  اصة والت ليت اإل وصا اإممل تمات امرتلم  

 لمل  الهتمما ي ود ت يك الطااسة امن   الم ح اال ينة حيت ين م  قائ اجاص مياد ا وكا اطها وبي ات 
والمنإواز يا الماموت   2020وحتل  ا    2010ص ح التقام ال لما لتلت البلوم تول الفتقز صك 

الممنوحممة يمما الااص ممات المرتلفممة يمما جلممت التر ممص   ممطف الت ممويت والتلليممل اممما ارممط   كوال لميممة 
 تامويق   مت  الهتمما وثمة ص وغات حول اتتياا دلت الفتقز اللصنية ل ل ك قزها دنماصا ،  الطااسةكهطاف  

الت لمميت الققممما وبممطائل الت لمميت الت ليممط  تاصممة كثنمماء اتزصممات ص ممل خواو مما والتمما لفتمم  ات  مماا تا مماط 
 مماط المرتلفمة لمن ت وخم لت الليماطز المامقطز لتوامع البماح يك لطااسمة ات ،  ص مة يا دامويق   مت الت لميت

 الت ليت الققما وي اليت ا الت ليمية.
ا 81وقممط كاقيمم  الطااسممة  لممل      ا 46 اصن مم ال ممً ا ال ممً البلمموم  ينممة  جامممالاصممك  %57 واقممت   قبيممً

وقط ا تممطت الطااسمة  لمل كسملوع ال ينمة المتاحمة  وصمف ا ال ينمة ، % 43كان يًا  واقت   35الطااسة و
، وم التلليمل الكيفما لحالمام ال لميمة ال قيضمة والطااسمات الت ويميمة والتتب يمةيما الم  استرطاًصااتك ق  

ولممت يت مممط الباحممت اتتيمماا المموم ا ين مما  ممل دممت دلليممل واصممط البلمموم ال قبيممة واتان يممة التمما د ممنل 
 تول صقحلة امت ال يا ات طوو استب اط ك  صن ا. جلي االوصول 
 الن قية يا   ت الت لت الققما: الرلةية 
المت لت الت لميت  مك اد مط، و اإللكتقو ما،  ويتناول الباحت يا ه ا الملوا: صف و    ت المت لت الققمما و     

 الت لت   ق الإبمات:، الت لت الملمول/المتن ل، المطص /المرتلخ
 وفًقاويتحدد المصطلح  اإللكتروني،  استخدم الكثيرون مصطلح التعلم الرقمي كمرادف لمصطلح التعلم     

فيه المستخدمة  التكنولوجيا  الكمبيوتر،  لنوع  خالل  من  وشبكات  ،  فالتعلم  والتليفزيون  اإلنترنت،  ومواقع 
والتسجيالت الصوتية  ،  والتليفزيون التماثلي  وبينما التعلم من خالل الرادي،  رقمي  إلكترونيتعلم    والرقمي ه

التكنولوجيا المستخدمة في   إلىالجوهري بين المصطلحين يرجع    االختالفوبهذا فإن  إلكتروني،  تعلم    وه
 .التعليم والتعلم

أحمد صادق    ثالثـة  (4) ويرى  تخرج عن  الرقمية ال  التعلم  عناصر  وهي:   أن   : مصطلحاألولمحاور 
Resource Digital   التعليم.  دون غيره من وسائل اإللكترونيأن المصطلح يخص التعليم  ييعن  ووه 

  أيًضا وهـذه صـفة مشـتركة    Can Be Reusedاالستخدامإلعادة    يكون قابالً   التعليمي: العنصر  الثاني
  .تعوض المحاضرات الحية  التيعدد كبير من وسائل التعليم  بـين

 .التعليم والتعلم ييساعد ويدعم عمليت   التعليميالثالث: العنصر 
 -وصك ه ا المنال  ا  ل الباحت لتلليل ك ماط   ت الت لت الققما خالتالا: 
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  كلي   أو بشكل جزئي    إلكترونًيا يعرف بأنه التعليم الذي يتم تقديمه  :    :E-Learning  اإللكتقو االت ليت   -1
 من خالل الوسائط المتعددة مثل األقـراص المدمجـة . أو عن طريق مواقع معينة  اإلنترنت مـن خـالل 

الحديثـة مـن  االتصـالبأنـه" طريقـة للــتعلم باســتخدام آليـات (5) "أحمـد المبـارك"و،  "عبـد   الموسـى"ويعرفه   
إلكترونيـــة، ووســـائطه المتعـــددة مـــن صـــوت وصـــورة ورســـومات وآليـــات بحـــث ومكتبـــات ، حاســـب وشـــبكات 
 .في الفـصل الدراسيأو عد كانت عن بُ  سواءً  اإلنترنت وكذلك بوابات 

يوفر بيئة تعلم    اإللكترونيأن التعليم    إلى(6)  "أحمد سالم"يشير    اإللكترونيومن أهم خصائص التعليم       
ويعتمد ،  كما يوفر عنصر المتعة في التعلم،  والعكـس وبين المتعلم وزمالئه،  تفاعلية بين المتعلم والمعلم

،  على مجهود المتعلم في تعليم نفسه )التعلم الذاتي( كذلك يمكن أن يتعلم مع رفاقه في مجموعات صغيرة
العالم كما يتميز بالمرونة في المكان والزمان حيث يستطيع   المتعلم أن يحصل عليه في أي مكان في 

 ويوفر بيئة تعليمية متميزة. ، ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع24أي وقت في  وفي
 

 :(7) اإللكتقو اكهطاف وصميلات الت ليت 
ة تفاعلية بحيث يساهم في انشاء بنية تحتية وقاعـدة مـن تقنيـة المعلومـات قائمـة علـى يخلق بيئة تعليم •

 ثقافية.اسس 
والمجتمعات ، الشبكة من األفراد  استخدامتقنية المعلومات من خالل   ويجابي ضروري نحإتنمية اتجاه   •

 يجاد مجتمع معلوماتي مطور.إمما يساهم في ، المحلية
وذلك من خالل ازالة ، يقدم بعض الحلول للمشاكل والمعوقات داخل البيئة التعليمية  اإللكترونيالتعليم   •

اكـــذلك ، تقليلهـــا أوالفـــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين  كســـر الحـــواجز النفســـية بـــين المعلـــم والمـــتعلم  أيضـــً
 وتعزيز التعليم الذاتي والتفاعل بين المتعلمين.

ــن المعـــارف والمعلومـــات التـــي اعطـــاء الطـــالب االســـتقاللية واالعتماديـــة علـــى  • الـــنفس فـــي البحـــث عـ
 وكذلك تطوير عملية البحث لديهم.، يحتاجونها في بحوثهم ودراستهم

وكـذلك سـرعة نقـل هـذه المعلومـات ، التدريبي  أوالمرونة حيث يسهل تعديل وتحديث المحتوى العليمي   •
 الطالب باالعتماد على شبكة المعلومات الرقمية. إلى

  :Distance Learning اد طالت ليت  ك  
فـي العمليـة التعليميـة وإدارة التفاعـل  إلكترونيـةنمط من أنماط التعليم تستخدم فيه وسائل وتقنيـات   وه    
، بـين المتعلمـين ومصـادر الـتعلم، أو بـين المتعلمـين أنفسـهم، أو ويتصف بانفصـال بـين المعلـم والمـتعلم،  بها

 .بالبعد الوقتي لزمن التعلم أوويكون االنفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعليمية 
م عندما 1856بدأت إرهاصاته األولى في ألمانيا عام  التعليم عن ُبعد أن   (8)  "أحمد عبد النبي"ويذكر      

ثــم أخــذت الواليــات ، فكــرت جمةيــة اللغــات الحديثــة فــي بــرلين فــي تأســيس مدرســة لتعلــيم اللغــات بالمراســلة
منذ  التعليم عن ُبعد وبذلك أصبح ، وتأسس بها العديد من البرامج بالمراسلةاالتجاه، المتحدة األمريكية بهذا  
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التعلـيم  اسـتخداموانتشـر ، عقود يعبـر عـن اهتمـام الحكومـات والمؤسسـات العالميـة واإلقليميـة  أكثر من ثالثة
 يتم تقديمها عن ُبعد.، أكثر من ثالثين ألف برنامج إلىبين الجامعات والبرامج ليصل عددها  عن ُبعد 
والذي يشار إليه عادة بالتعليم  ،  (DLعد )متزايد للتعلم عن بُ   ونم  إلى  Benson   (9)  "بنسون "ويشير       
% من مؤسسات التعليم العالي  85بشكل كبير خالل العقدين الماضيين مع ما ال يقل عن  اإلنترنت،  عبر  

ماليين    7والتي تخدم أكثر من  ،  م2013منذ عام    التعلم عن ُبعد في الواليات المتحدة التي تقدم مقررات  
 طالب في الواليات المتحدة. 

ساعد في تبني العديد من الدول األجنبية والعربية لهذا النمط التعليمي الذي فرضته ثورة    األمر الذي    
وعجز نظم التعليم التقليدي عن الوفاء بمتطلبات المجتمعات في ظل ،  االتصاالت والمعلومات من جهة

 .المتزايد بالتعليم بوجه عام والتعليم الجامعي بوجه خاص  االهتمام
 

  ::Blended Learningالت لت المطص 

خميس"يعرف      عطية  التقليـدي  (10) "محمد  التعلـيم  بـين  والجمـع  للتكامل  صيغة  بأنـه  المـدمج  الـتعلم 
ة ضمن المحاضرات والـدروس التقليديـة بشـكل اإللكترونيحيث تستخدم مصادر التعليم اإللكتروني،  والـتعلم
الوسائل  ،  معها متكامـل مزايا  بين  يجمع  عبر    سواءً ،  ةاإللكتروني حيث  حية  أمأكانت  مسجلة    اإلنترنت، 

مدمجة أقراص  والتفاعل  ،  على  التعليم  مزايا  بعرض ،  المباشر  التقليديوبين  الوسـائل  هـذه  تقوم  حيث 
الطالب وتـوجيههم وإرشادهم ومتابعتهم    إعداد قاعة الدرس بعمليات    فيبينما يقوم المعلم    العلميالمحتوى  

والجماعية الفردية  باألنشطة  القيام  من  ،  عند  لهم  المناسب  الصدى  رجع  وتقـديم  أسـئلتهم  عـن  واإلجابة 
 خالل التفاعل الحى معهم. 

على    وفه     القائمة  الحديثة  المداخل  تعليمية    استخدامأحد  مواقف  تصميم  في  المعلومات  تكنولوجيا 
 -Peer، والتعلم فرد لفرد Active learning ، الـتعلم النـشط استراتيجيات  استخدامتـي تزيـد مـن وال، جديدة

to-Peer   المتعلم حول  المتمركز  التعلم  بأشكاله  ،  واستراتيجيات  التقليدي  التعليم  بين  ما  يجمع  حيث 
وتلك المواد التي اإلجرائي،  م  يمزج ما بين أفضل الطرق التقليدية للتعلي  وفه  اإللكترونيوالتعلـيم  ،  المختلفـة

 .  (11)  اإلنترنت تقـدم عبر وسائط جديدة مثل 
ويمكن الطالب من  ، أنه يزيد من كفاءة التعلم والنجا   (12) وبالبحث في فعالية التعلم المدمج يؤكد الخبراء  

االنسحاب من المقررات بالنظام التقليدي   أووتتم مقارنة معدالت النجا   ،  إدراك بيئات التعلم الخاصة بهم
عبر    وجًها والمقررات  المدمج    اإلنترنت لوجه  للتعلم  النظام  قوية    BLبهذا  داللة  ذات  النتائج  تكون 
 .اإللكترونيالتفاعل والجمع بين مميزات التعلم المباشر والتعلم  إلمكانات نظًرا  BLلصالح
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  Mobile learningالت لت المتن ل: 

التعلم الرقمي الذي يعتمد على أجهزة    وه     الالسلكية ليتمكن المتعلم من الوصول   االتصالنمط من 
 للمواد التعليمية في أي وقت وفي أي مكان وبشكل تشاركي مع اآلخرين. 

مثل       يدويًا  ومحمولة  صغيرة  السلكية  أجهزة  خالل  المتنقلة    (13) من  ، Mobile phonesالهواتف 
الشخصية   الرقمية  الذكية ،  personal digital assistance PDAsوالمساعدات  والهواتف 

Smartphones  ،  الشخصية اللوحية  ، e – readersة  اإللكترونيوالقارئات  ،  Tablet pcوالحاسبات 
 وغيرها من المستحدثات الرقمية المتنقلة. 

التطبيقات )تطبيقات( لمختلف    استخدامزيادة في    إلىحيث أدى توافر الهواتف الذكية بأسعار معقولة      
وفي العقد األخير تم إطالق عدد كبير من  ،  والسفر والترفيه واإلنتاجية والتعلم صالاالتجوانب الحياة مثل  

  (14)تقنيات وتطبيقات الجوال لألغراض التعليمية. استخدام إلىالمبادرات التي تهدف 
قام فريق بحثي       تحديدًا حيث  التعلم  النوع من نظم  الحديثة بهذا  الدراسات  اا "وقد اهتمت  "  وزوغا 

أبحاث     Bano  ،Zowghi & others      (15)  وكتقوو  العالم من    استخداملتتبع  المتنقل في  التعلم 
 -يوضحها الشكل التالي:،  م2016  إلى م2003

 (  1الشكل )
 م2016 إلىم 2003عدد األبحاث المنشورة لكل سنة من 

  وكانت أهم الموضوعات التي ركزت عليها هذه الدراسات:
وسهولة    استخدامفعالية       فعالية  من  للتحقق  المحمولة  تعلم    استخدامالتطبيقات  تسهيل  في  التطبيق 

التطبيقات ،  الطالب  الطالب ،  تصميم  تعلم  على  بالتكنولوجيا  المعززة  المناهج  تصورات ،  وآثار  تقييم 
تجارب المعلمين  ،  البنائي  التقنيات النقالة من التعلم  ، استخداممشاركة الطالب ،  التعلم التعاوني،  الطالب 

وتأثير تكنولوجيا المحمول  ،  معوقات التعلم عبر الهاتف،  والطالب حول العوامل التي تساعد على التعلم
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المحّسنة المناهج  الهاتف،  على  التعليم عبر  في  التدريس  المحمول ،  واستراتيجيات  التعلم  نموذج  وفعالية 
 القائم على األلعاب لألطفال. 

 
 (  2الشكل )

 التوزيع الجغرافي للدراسات حول التعلم المتنقل:
  

  :)16( اإل تق  ال ائمة  لل  التفا لا ي ات الت لت 

فائقة    هي     متعددة  وسائط  على  تعليمية  وخـواص    والتيبرامج  مصادر  أجـل    اإلنترنت توظف  مـن 
البريد   خلـق مثل  التعلم  عملية  تدعم  معنى  ذات  تعلم  باسـتخدام    اإللكترونيبيئة  بعـد  عن  واالجتماع 

ال توو "وكما يرى  ،  وحلقات المناقشة اإلنترنت  اتجاه    وه   اإلنترنت أن التعلم عبر    (17)    2014  " ق ي  
 متزايد بين مؤسسات التعليم العالي بالواليات المتحدة. 

الإبما       المحتوى    ووه     Network learning  )المبادق(:الت لت  تقديم  فيه  يتم  الذي  التعلم 
   غير تزامني.  وا أكان تزامنيً  المختلفة سواءً  اإلنترنت التعليمي التفاعلي عبر شبكات 

مارتين    المتلاصنة:  اليتقا يةالف ول   عبر    (18) يعرفها  بيئات  والمعلمين    اإلنترنت بأنها  للطالب  تتيح 
والفيدي الصوت  باستخدام  متزامن  بشكل  النصية  والتواصل  التفاعلية،  والدردشة  الكتابة  ومشاركة  ،  وألوا  

وتمكنهم من الحديث بشكل جماعي   ،لوجه  وجًهاكانوا    وكما ل  ،واالختبارات والقياسات الفورية،  التطبيقات 
 فردي صوتي ومرئي. أو

 الت لت الققما يا ال الت:ا ا التاااع لن ت  
داخل المدارس األمريكية والجامعات العالمية   اإللكترونيوهناك عدة تجارب ناجحة لتوظيف التعلم         
وفـي مصـر ، Olkuna ،Deniz ،2009  (20)وتركيـا ، (19) مMcKaveney ،Edward 2017والعربية 
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قســــيم الشــــناق وفــــي األردن ،   (22) م2011وفــــي الســــعودية حنـــان الغامــــدي ، (21) م2010حســـن شــــوقي 
وفي فلسطين هالـة إبـراميم أحمـد ، ( 24)  م2016خنساء جاسم  والعراق ، (23)   م2010وحسن بني دومي  

 والسودان ونيجيريا.، (25) م2017
 Mobileاهتمت بدراسة مدى قبول الطالب الجامعي الستخدام التعلم المحمول  يا الولاات المتلطز:     

learning    باستخدام التحدث  مهارات  تنمية  حول  دراسات  االتصاالت    Skypeوأجريت  مقرر  وفي 
رفع ،  العامة في  وساهمت  التكنولوجية  للمستحدثات  وفهم  قبول  لديهم  والطالب  التجربة  نجا   وأثبتت 

 ة. مهاراتهم التعليمي
اللموصية      اتصقيمية  ااص ة  ويل  الوعي    Boise State Universityويا  مثل  مقررات  تدريس 

لحوالي   المتنقل  22.500المعلوماتي  التعلم  بنظام  أجهزة  ،  طالب  توظيف  على  ليعمل  تصميمه  وتم 
أيباد  اللوحية  التعلُّم  إكساب في    iPadsالحاسبات  مهارات  الطالب    إلىوأدى    ، الطالب  مشاركة  زيادة 
 وزيادة فعالية التعلم.

في التدريس من خالل تحليل نقدي   الت لت الملمول استخدامدراسات علمية عديدة حول  يا استقاليا:    
لمدة ثالث سنوات يهدف   (26) وتنفيذ مشروع بحثي ممول من الحكومة األسترالية    ،ألدبيات ودراسات علمية

المطص كما تهتم  ،  التعلم المتنقل في الرياضيات والعلوم في المدارس الثانوية  استخدام تحسين    إلى  االت لت 
 طالب كلية العلوم جامعة جنوب استراليا مقارنة بالتعليم التقليدي. لدىفي تقديم المقررات التعليمية  

صاليليا:     ماجستير   يا  برامج  ُبعد بنظام  (27) تطبيق  عن  جامع  التعليم  التربية  العالمية  بكلية  المدينة  ة 
المنظمة واللوائح  القبول  عن  كبيرة  بدرجة  الطالب  رضا  وارتفاع  والمقررات ،  بماليزيا  الخطط  وكذلك 

 الدراسية للبرنامج وطرق التدريس والتقنيات المستخدمة. 
خبرة  وتوافر ال،  من عوامل نجاحها اإلعداد الجيد للبنية التحتية  أظهرت والجامعة الماليزية المفتوحة والتي  

 .تعدد الوسائط التقنية، و المراجعةو وتوفر مراكز الجودة ، الفنيةو والبشرية اإلدارية ، المادية
خو       وهو    ودايواو  الياااو  )   يا  دراسات  المتنقل28أجريت  للتعليم  الطالب   M-(الستخدام 

Learning.  ،  ؛  االجتماعي   واإلعالم  االتصالوتوصلت الهتمام الطالب في الدول الثالثة بتوظيف أدوات
المتنقل التعلُّم  أنشطة  احتياجاتهم  ،  لدعم  يلبي  ما  البحث عن كل  المتنقلة في  الطالب األجهزة  ويستخدم 

 المعلوماتية عبر محركات البحث كبديل لمصادر المعلومات المتاحة بالمكتبة الجامةية.
ال  وطاة      التعليم الرقمي لدعم تقدم    ومشروع التحول نح م،  2017وقع وزير التعليم في مارس    ويا 

التعليم لتقنيات  تطوير  الوزارة وشركة  بين  والمعلم  تم تخصيص  ،  الطالب  لجميع    1.6حيث  ريال  مليار 
القادمة الثالث  السنوات  المشروع خالل  المشروع خالل  ،  مراحل  األولى على  وسيتم تطبيق    150السنة 

ومن المتوقع أن  ،  والسنة الثالثة على جميع مدارس المملكة،  مدرسة  1500والسنة الثانية على  ،  مدرسة
 .ثالثة  أوتتوقف وزارة التعليم عن طباعة الكتب بعد عامين 
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للت لت  في مصر إنشاء            اإللكتروني تتبنى مبدأ التعلم    م2008   (29)   اإللكتقو االااص ة الم قية 
وتعتمد سياسة الجامعة التعليمية على نظام  ،  في تقديم خدمات تعليمية  تتعامل مع التكنولوجيات العالية

التعليم   عناصر  فيه  يمتزج  ُبعد و   اإللكترونيتعليمي  الدراسة    التعليم عن  في    وجًهامع  نظام    إطارلوجه 
وإدارة األعمال والدراسات ،  ات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تخصص  على  حالًيا وتقوم ،  تعليمي متكامل

التربوية ،  التجارية توفر  إطاروفي  ،  والدراسات  بفرنسا  التجارية  العليا  المدرسة  دراسات   شراكة مع  برامج 
 العالمية والتسويق الدولي والتمويل. اإلدارةعليا وتمنح الماجستير والدكتوراه في 

أن        المقرر  والتكنولوجياومن  الهندسة  في  جديدة  تخصصات  وعلوم    د واالقتصاواللغات  ،  تفتح 
 . اإلعالموتكنولوجيا 

 
 د  يت اإلاقاءات الوصةية التلليلية لبلوم   ت الت لت الققما وي اليت ا:

اإمل  قً   اتول:  الن قية    اوصةيً   االم توى  واتقق  البل ية  اتيكاا  يتضمك  اللطي ة  البلوم  تهت 
 والمن اية وكهت النتائ  والم تقحات.

وا المو و ات  دتضمك  دلليلية   طاة  ص الاة  ال ا ا:  البل يةإلالم توى  الن قية    -دمالت   –اتقق 
 كهت النتائ . –اتقق المن اية 

  ت الت لت الققما والتوصيات والم تقحات.الم توى ال الت: اؤية ص ت  لية لوستفاطز صك  

 ويمكن توضيحها كالتالي: 

الم توى اتول:  قض وصفا تهت البلوم اللطي ة يتضمك اتيكاا البل ية واتقق الن قية والمن اية  
 وكهت النتائ  والم تقحات.

 :محورين إلىقام الباحث بتقسيم الدراسات والبحوث 
 وبقاص  الت ليت الققما وي اليت ا الت ليمية خالتالا:كوًل: طااسات دت ل   ن ت 

 e-learning ،digital learning اإللكترونيدراسات وبحوث حول نظم التعلم الرقمي / -1
 distance learning.التعلم عن ُبعد دراسات وبحوث حول نظم  -2
 . mobile learning سات وبحوث حول نظم التعلم المحمولادر  -3
  blended learning نظم التعلم المدمج /المختلط . دراسات وبحوث حول  -4
  Web leaning. االجتماعيةدراسات وبحوث حول نظم التعلم عبر الشبكات  -5
 دراسات وبحوث حول نظم التعلم القائم على الويب. -6
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 .اإل و : طااسات دت ل  ااسترطاصات   ت الت لت الققما اللطي ة يا دطاي  ثا ًيا

    :اتولالملوا 

كو -1 الققما  الت لت  دت ل   ن ت  والموضوعات  اإللكتقو ا:    طااسات  البحثية  اإلشكاالت  أهم  وتتضمن 
المرتبطة بنظم التعلم الرقمي بشكل عام أوما يطلق عليها التعلم اإللكتروني في المدارس والجامعات، 

للتعلم   الرقمية  المواد  باستخدام  المناهج  تصميم  إعادة  التعلم  وتضم  جودة  ومعايير  اإللكتروني، 
 اإللكتروني، وفاعلية نماذج لنظم التعلم اإللكتروني في العملية التعليمية. 

 -التالا: وي ق  ا الباحت  لل النلو
ص ق        ادا  طااسة  الثورة     (30)    2020است طي   لعصر  تعلم  نظريتي  على  قائم  برنامج  بناء 

تقدير   تنمية  في  البرنامج  فاعلية  عن  والكشف  الرقمي  التعلم  استراتيجيات  باستخدام  الرابعة،  الصناعية 
السنة  طالبات  لدى  بالتعلم  االستمتاع  وتحقيق  الرياضية،  البراعة  وتنمية  الرقمي،  التعلم  ألهمية  المتعلم 

لقصيم بالمملكة العربية السعودية، وتم االعتماد على أدوات قياس للدراسة التجريبية  التحضيرية بجامعة ا
مثل اختبار مكونات البراعة الرياضية، مقياس الرغبة في اإلنتاج، مقياس تقدير الطالبات ألهمية التعلم  

  ن (، وتقسيمه طالبة  112الرقمي، واالستمتاع بالتعلم، وطبقت الدراسة على مجموعة من الطالبات عددها )
  .إلى مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية

حيث قامت الدراسة على أسس نظريات تعلم حديثة تعمل على تصميم وتنظيم األنظمة المعرفية والتقنية  
التي تخدم صناعة المستقبل القائم على سياسة االبتكار وتحليل األفكار وحل المشكالت واتخاذ القرارات، 

بعض  الرحالت   وباستخدام  الويب،  عبر  المشروعات  االفتراضية،  )الفصول  الرقمي  التعلم  استراتيجيات 
متزامنة( حيث ال   والغير  المتزامنة  المناقشات  التشاركي،  التعلم  المقلوبة،  الفصول  الويب،  المعرفية عبر 

الربط التعليم من خالل  التكنولوجيا فحسب، وإنما على ميكلة عملية  التركيز على  فيها  بين سبل    يكون 
البحث عن المعلومات وتنقيحها وتحليلها وتركيبها وبين التفكير الناقد واإلبداعي، باستخدام نظام البالك  

المتطورة، فهو  Black Boardبورد  والتكنولوجية  اإللكترونية واالتصالية  المنظومات  بيئة    وهومن  يوفر 
ثل السبورة الذكية واألجهزة المحمولة، والنقل  تعليمية تفاعلية تحتوي على تقنيات متنوعة لوسائل التدريس م

اإلنترنت  شبكة  على  المعتمد  اإللكتروني  التعلم  نظم  عبر  المتعلمين  إلى  المدرسية  للوظائف  اإللكتروني 
 والبريد اإللكتروني لدعم عملية التعلم وإثرائها. 

فاعلية البرنامج المقتر  القائم على نظريتي التعلم لعصر الثورة الصناعية الرابعة    إلىوتوصلت الدراسة  
، التعلم الرقمي في تنمية مكونات البراعة الرياضية لدى طالبات السنة التحضرية  استراتيجيات باستخدام  

اإلنتاج في  الرغبة  تنمية  في  القائم  المقتر   البرنامج  المقت،  وفاعلية  البرنامج  تقدير  وفاعلية  تنمية  في  ر  
 .طالبات السنة التحضيرية للتعلم الرقمي وتحقيق االستمتاع بالتعلم
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تصميم برنامج تعليمي باستخدام التعلم الرقمي لالرتقاء   إلى  (31)    2020هطف طااسة صلمط ج قاهيت      
الرياضية التربية  كلية  لطالب  الجمباز  مهارات  لبعض  المهاري  واألداء  المعرفي  التحصيل  ، بمستوى 

جامعة    -من الفرقة الثالثة "تخصص جمباز" بكلية التربية الرياضية   طالًبا(  20وتكونت عينة البحث من ) 
تقسيمهم  ،  األزهر واألخرى ضابطةإمجموعتين    لىإوتم  تجريبية  العلمية   إجراءوتم  ،  حداهما  المعامالت 

األساسية البحث  عينة  خارج  ومن  البحث  كمجموع10)  استخداموتم  ،  على  من    ة( طالب  استطالعية 
لمال وذلك  التجريبي  المنهج  البحث ءمجتمع  لطبيعة  البيانات:  ،  مته  لجمع  البدنية    االختبارات واستخدم 

 واختبار للتحصيل المعرفي.اإللكتروني، واختبار القدرة العقلية ، قييم مستوى األداء المهاري واستمارة ت 
يجابية من الطريقة التقليدية على  إأن التعلم الرقمي كان أكثر فاعلية و   إلىوقد أشارت أهم نتائج البحث  

وكانت من  ،  ذلك على فاعليتهمستوى التحصيل المعرفي واألداء المهاري للمهارات )قيد البحث( مما يدل  
التوصيات:   توظيف    إعداد أهم  كيفية  على  للتعرف  التدريس  هيئة  عمل ألعضاء  وورش  تدريبية  دورات 

 .وتفعيل التعلم الرقمي في عملية التعليم والتعلم وذلك لتفادي سلبيات الطريقة المتبعة في التدريس
التعلم الرقمي في تدريس    استخدامالتعرف على مدى    إلى  (32)    2020هطي  طااسة صةية آل زيط       

الرياضيات للمرحلة المتوسطة في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر المعلمات بالمملكة العربية السعودية 
بين    إحصائيةالتعرف على وجود فروق ذات داللة    إلىكما هدفت  ،  بهدف تحسين تجربة التعلم الرقمي
التعلم الرقمي في تدريس الرياضيات للمرحلة    استخدامة عن مدى فاعلية  متوسطات استجابات عينة الدراس

وسنوات  العلمي  المؤهل  لمتغير  تعزى  السعودية  العربية  بالمملكة  المعلمات  نظر  وجهة  من  المتوسطة 
البيانات  لجمع  االستبانة  وأداة  الوصفي  المنهج  الدراسة  واستخدمت  طبقت  ،  الخبرة؛  التي  العينة  وتكونت 

 " معلمة من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة. 81دراسة من "عليها ال
التعلم الرقمي في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر    استخدامعدة نتائج أهمها أن    إلىوتوصلت الدراسة  

بين متوسطات    إحصائيةوعدم وجود فروق  ،  معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة جاء بدرجة ضةيفة
فاعلية  العين  أفراد استجابة   العلمي  استخدام ة عن  المؤهل  لمتغير  ترجع  الرقمي  توجد فروق ،  التعلم  بينما 
 تعزى لمتغير الخبرة.   إحصائًيادالة 
التوصل    تم  التي  النتائج  التدريبية    إليها وفي ضوء  الدورات  توفير  بضرورة  الباحثة  ة  اإللكتروني أوصت 

توجيههم   أجل  ومن  كورونا  جائحة  خالل  المهني  تطورهم  لتسهيل  انتباه    إلى للمعلمات  جذب  كيفية 
الرقمي للتعلم  التعلم  ،  المتعلمين  أثناء  الطلبة  تطور  مدى  لمعرفة  االصطناعي  الذكاء  بتقنيات  االستعانة 

 .الرقمي
التعلم الرقمي في تدريس العلوم   استخداممعرفة واقع    إلى  (33)    2020هطي  طااسة س يط الغاصط        

واستخدمت الدراسة  ، والرياضيات من وجهة نظر المعلمين في منطقة الجوف في المملكة العربية السعودية
، مع المعلمين  (ZOOM)المقابالت عبر برنامج الزوم  إجراءالمنهج النوعي في تحقيق أهدافها من خالل  
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من الدراسة  عينة  انتقا8)   تكونت  تم  معلمين  في ؤ (  والرياضيات  العلوم  معلمي  من  عشوائي  بشكل  هم 
 مدارس التعليم العام في الجوف.

،  وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع التعلم الرقمي جاء ضمن المستوى المنخفض من وجهة نظر المعلمين
المعلمين الرقمي كان ضمن  وأن تأهيل  ،  المقابالت عدم جاهزية البنية التحتية للتعلم الرقمي  أظهرت كما  

الضةيف المطلوب ،  المستوى  المستوى  يكن ضمن  لم  األهداف  والحضور  ،  وأن تحقق  التواصل  أن  كما 
الطالب  قبل  من  ضةيفًا  النتائج  ،  كان  العلوم   إلى وأشارت  بتعليم  خاصة  رقمية  منصات  استحداث 

تقنية خاصة    إلكترونيةوأوصت الدراسة بضرورة إنشاء منصات  ،  والرياضيات ذات صلة ببرامج وأنظمة 
العلمية المادة  تدعم طبيعة  والرياضيات  العلوم  العلوم  ،  بمناهج  لتدريس  بدورات خاصة  المعلمين  وتأهيل 

 .اإلبداع في تدريس العلوم والرياضيات من خالل األنظمة الرقميةودورات أخرى في ، والرياضيات الرقمي
الكقط         يقحا ة  طااسة  أعضاء هيئة التدريس    استخدامالتعرف على درجة    (34)  2020واست طي  

الجامعات   ألنظمة    األردنيةفي  المقترحة   LMS  اإللكترونيالتعلم    إدارةالحكومية  والحلول  ، المشكالت 
قوامها   عشوائية  لعينة  الميداني  والمسح  الوصفي  المنهج  الدراسة  وطالبة    طالًبا  1227واستخدمت 

 كأداة لجمع البيانات.  االستبيانواستخدمت 
الحكومية ألنظمة التعلم    األردنيةأعضاء هيئة التدريس في الجامعات    استخداموأظهرت النتائج أن درجة   

 أفراد بين متوسطة استجابات    إحصائيةفروق ذات داللة    أيًضاكانت بدرجة متوسطة وظهرت    اإللكتروني
الدراسة في درجة   البرنامج    استخدامعينة  لمتغيرات  ترجع  الطلبة  نظر  التدريس من وجهة  هيئة  أعضاء 

التدريس ألنظمة  أعضاء    استخدامكما بينت النتائج وجود بعض المشكالت في  ،  الكلية والجنسو الدراسي  
المفاجئ وكذلك خفض نظام    اإللكترونيالتعلم   الشبكة  التواصل   إدارةكان أهمها توقف عمل  التعلم من 
أعضاء    اإلنساني بين  اإلنسانية  والطلبةهيئة  والعالقات  إنشاء  ،  التدريس  منها  الحلول  اقترا  بعض  وتم 

وتوفير    اإللكترونيعدد الطلبة في شةبة التعليم    تقليل و   اإللكترونيالتعلم    إدارةبنية تحتية تتوافق مع نظام  
 خوادم في الجامعات بقدرات عالية. 

الإمقا ا        طااسة  ليع  على    (35)    2019واست طي   الرقمي  التعليم  توظيف  أثر  على  التعرف 
ومخرجاتها التعليمية  التعليمية؛  ،  العملية  العملية  في  الرقمي  التعلم  أنماط  تطبيق  مدى  عن  والكشف 

،  واالعتماد على أداة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،  واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي
من معلمي ومعلمات مدارس المملكة العربية السعودية تم اختيارهم    150وطبقت البحث على عينة بلغت  

وجود أثر التعلم الرقمي في العملية   إلىهذه البحث    إليهابطريقة عشوائية. ومن أبرز النتائج التي توصل  
ية  ومدى تطبيق وتوظيف أنماط التعلم الرقمي في العملية التعليم،  التعليمية في المملكة العربية السعودية

عينة    أفراد النتائج وجود فروق ظاهرية بين متوسطات إجابات    أظهرت كما  ،  في المملكة العربية السعودية 
 البحث لجميع محاور أثر توظيف التعلم الرقمي على جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها. 
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إنشاء مجموعات    الباحثة بضرورة تعزيز  البحث أوصت  نتائج  حوار والمناقشات  لل  إلكترونيةوفي ضوء 
البريد   المتعلمين عبر  لديهم  اإلنترنت   أو  اإللكترونيبين  الجماعي  العمل  والعمل على ،  لتطوير مهارات 

الذاتي التعليم  أسلوب  على  والتأكيد  الرقمية  التعلم  بيئة  للتكنولوجيا  ،  تعزيز  مناسبة  تحتية  بنية  وتوفير 
 .وسائل التكنولوجيا في التعليم باالتجاه الصحيح  واستخدام
  Guo   ،Jiayang   (36) 2017،  بنظم التعلم الرقمي داخل المدارس قدم )  االهتمام  إطارفي  و       

النم  لتأثير  فعالية    وتحلياًل  في  الوسائط  متعددة  التعليمية  للموارد  و التعليمالمتزايد  تساعد  ،  طرق  تقديم 
كخدمات ،  المتعلمين على استكشاف واكتساب معلومات التعلم المطلوبة بفعالية في التخصص األكاديمي
نظام التعلم    إلىتنظم مواد تعليمية متعددة الوسائط ودعم تعلم لغات البرمجة والبحث عن مدى الحاجة  

 موجه. رونيإلكتالقائم على الحالة الرقمية وإنشاء نظام تعلم 
خالل  و  من  التعلم  وعمليات  الوسائط  متعددة  للموارد  الرقمية  الحالة  دراسة  على  منهجي    إطارتركز 

بين  ،  متكامل بتكامل  تهتم  وحدة   إدراج   استراتيجيات كما  اقترا   خالل  من  واختبارها  المتعددة  الوسائط 
 التعلم القائم على الحالة الرقمية. إطارتعليمية في 

،  عروض فيديوأو  مكتوبة    انصوًص  أو مرئية  اعروًض أو وأوضحت أن مواد التعلم يمكن أن تكون صوتية  
التعليمي المحتوى  أجزاء:  ثالثة  تعليمية  وحدة  كل  استراتيجيات وتتضمن  واالختبارات   ،  المحتوى    ؛التعلم 

استراتيجيات المهارات   وإكساب للتعلم   أفضل  ،  للتعلم بشكل  للمتعلمين  لتقديم مساعدة  ويمكن  ،  التعلم هي 
واستراتيجيات التعلم واالختبارات ،  لالختبارات قياس درجات حصول المتعلم على التسلسل الهرمي للمعرفة

 .يمكن أن تجعل عملية التعلم أكثر سهولة
يتكون اإلطار المقتر  من مكونين:  و ،  من التعليم الرقمي الذي يغطي كامل عملية التعلم  إطاروتم اقترا   

 .واستراتيجيات التعلم، لمنظومة التعلم اإلنترنت موقع على شبكة 
التدريب    McKaveney  ،Edward  ،)2017    ) (37)وقدم           تنفيذ   تأثير  في  عملية  دراسة 

التعليمي مع التعلم الرقمي والموارد الرقمية كوسيلة إلعادة تصميم مناهج الرياضيات والعلوم  في المدارس 
العلوم والتكنولوجيا  ،  ةاإللكترونياألدوات    استخدامالثانوية  األمريكية من خالل   تعلم  والتأكيد على زيادة 

والرياضيات  للتعلم    والهندسة  الرقمية  واألدوات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  المرتبطة 
 وتطوير القوى العاملة في المستقبل. اإللكتروني

لتؤدي    الرقمية  التكنولوجيا  تفعيل  الدراسة  أهداف  أهم  من  تدريس   إلىوكان  في  التعليمية  العملية  جودة 
تأثير المدربين  ،  الرياضيات والعلوم التكنولوجيا الرقمية من  وقد كان  التربوي وتبني  التغيير  واضحًا على 

 المعلم التكنولوجي التربوي واألكاديمي المتخصص. إعداد أجل 
سواء    مكان  كل  في  تكنولوجية  بيئة  في  التعليمي  للتغير  ناجح  نموذج  إظهار  عن  الدراسة  أسفرت  وقد 

بالمدرسة   خاصة  الرقمية  األجهزة  الخاصةأجهزة    أوكانت  ناجًحا  ،  الطالب  تحواًل  التعلم    إلىوأظهرت 
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مع توصيات لبناء بيئة تربوية وتعليمية رقمية  ،  الرقمي يمكن تنميته ورعايته من خالل التدريب التعليمي
 عالية الجودة. 

    

التعليم        كحمطقامت    اإللكترونيوعن جودة  ج قاهيت  معايير جودة   (38)   م2017  هالة  بالكشف عن 
الواقع    اإللكتروني  التعلم لتكنولوجيا  الرقمي  التصميم  عصر    االفتراضيعند  متطلبات  مواكبة  أجل  من 
المنهج الوصفي    واستخدمت ،  عملية التصميم  إجراءعند    اإللكترونيومعرفة مؤشرات جودة التعلم  ،  الرقمنة

لتحديد    االستبيان   ، واستخدامالتحليلية  خصائصهوالتركيز على   البيانات  معايير جودة   أهميةكأداة لجمع 
 .اإللكترونيبين عينة من التربويين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم  اإللكترونيالتعلم 

عند التصميم تم تصنيفها في عدة    اإللكترونيلجودة التعليم    امؤشرً   54معايير و  8وضع    إلىوتوصلت  
االفتراضي، وتشمل األهداف التعليمية في الواقع  االفتراضي،  مجاالت ترتبط كل منها بأحد مكونات الواقع  

التعليمي التفاعل،  والمحتوى  واجهات  المتعلم،  وتصميم  وتفاعل  المتعددة  الوسائط  الواقع   مع  وعناصر 
 المناسب. المساعدة والتقويم  االفتراضي، واألنشطة

ااست  بالجامعات ركزت    اإللكترونيالتعلم    استخداموفي       عالقة  (  39)    2016تن اء  معرفة  على 
 واستخدام المنهج الوصفي    إطاروفي  ،  على تطوير التعليم الجامعي اإللكترونيالتعليم    استراتيجيات وتأثير  
ويشمل    االستبيانأداة   البيانات  لجمع  على  ،  العليا   اإلدارةكأداة  اإلدارية وطبق  والهيئة  التدريسية  والهيئة 
باإلضافةمفردة  364 القادسية  ،  )جامعة  العراقية  الجامعات  ببعض  للطالب  آخر  جامعة  ،  الستبيان 
 .مفردة 381جامعة ذي قار( بلغت ، البصرة

توصل   التي  النتائج  أهم  قصورً  البحث   إليهاومن  هناك  البحث    اأن  موضوع  الجامعات  تبني  في 
التعليم الجامعي  انخفاض مع  اإللكتروني،  التعليم    الستراتيجيات  نتائج البحث أن ،  أبعاد تطوير  وأظهرت 

وأوصت بالمزيد ،  جامعيوتطوير التعليم ال  اإللكترونيالتعليم    استراتيجيات بين    امعنويً   اهناك عالقة وتأثيرً 
، وإيجاد األليات المناسبة لتنفيذها في الجامعات العراقيةاإللكتروني، التعليم  استراتيجيات  ونح االهتماممن 

 من خالل تبني خطط وبرامج تحديث وتحسين بصفة مستمرة. 
)الكلي/الجزئي(  اإللكترونيبقياس أثر التفاعل بين نمط تقديم التعلم  (40)   2016ال ل  و كحمط ك وقام      

مهارات   تنمية  على  المعرفي  بكلية    اإللكترونيالمحتوى    إنتاجواألسلوب  التعليم  تكنولوجيا  طالب  لدى 
 عية جامعة الفيوم.التربية النو 

لكل من الطالب المعتمدين    اإللكترونيوسعى البحث لتحديد نمط تقديم المهارة األفضل ببيئات التعلم    
بينهم التفاعل  أثر  دراسة  طريق  عن  اإلدراكي  المجال  عن  المستقلين   .والطالب 

نب  وكذلك اختبار تحصيلي لقياس الجااإللكتروني،  المحتوى    إنتاج وقد قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات  
 وكذلك بطاقة تقييم منتج. ، وبطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي، المعرفي
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( من  البحث  عينة  الفيوم  طالًبا(  56وتكونت  جامعة  طالب  من  تقسيمها  ،  وطالبًة  تم  أربع   إلىوقد 
 مجموعات تجريبية.

بين المجموعات التجريبية في    إحصائية وجود فروق ذات داللة   البحث   إليهاومن أهم النتائج التي توصل  
المعرفي التقديم واألسلوب  نمط  بين  للتفاعل  نتيجة  المهارات  لهذه  األدائي  هنالك  ،  الجانب  يكن  لم  بينما 

نمط   بين  للتفاعل  نتيجة  اإلنتاج  وجودة  للمهارات  المعرفي  الجانب  في  التجريبية  المجموعات  بين  فروق 
 .التقديم واألسلوب المعرفي

إذا كان األسلوب السائد   اإللكترونيالنمط الجزئي في تقديم المهارات عبر بيئات التعلم    ويوصي باستخدام
ه الطالب  ه   ولدى  للمهارات  الجزئي  التقديم  نمط  أن  حيث  اإلدراكي  المجال  على  االعتماد    و أسلوب 
لهم تعلم  ،  األفضل  بيئات  بتصميم  يوصي  المعالجات    إلكترونيةكما  بتقديم  تقوم  ساليب  أل  وفًقاتكيفية 

 المتعلمين المعرفية وقدراتهم واستعداداتهم.
التعليم        ال يط    في المجال الطبي قامت   اإللكترونيولقياس فعالية  بيئة    (41)    2015سوزاو  ببناء 

نظم   على  قائمة  طبية  التعليم  اإللكتروني،  التعلم    إدارةتعلم  تكنولوجيا  توظيف  على  الخريجين  وتدريب 
  استخدام   ون نح ي جييالتعرف على مدى رضا األطباء الخر ، و المستمر  الطبيعمليات التعلم    في  اإللكتروني

 .التشاركيالتعلم  فيالتعلم  إدارةنظم 
بنظام   إلكترونية  استراتيجيات التجريبي: من خالل بناء   والمـنهج،  وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

المستمر    الطبيودمجه مع المحاضرات التقليدية لدعم التعلم   وتطبيقه على األطبـاء  التشاركيالتعلم    إدارة
طالبة للتفاعل مع نظام التعلم من خالل نظام    39والمكونة من   وقد تم اختيار مجموعة البحث التجريبيـة

 المستمر. الطبي اإللكتروني التعلم إدارة
داللـة  أ النتـائج    أظهرت وقد   ذات  فـروق  توجـد  المسـتوى    إحصائيةنـه  طالبـات   المعرفيبـين 

يرجع  ،  بعدى  قبليالتجريبية   المجموعـة قد  الطالبات    إلىوهذا  التعلم    التيأن  بيئات  تفاعلت من خالل 
  سؤاالً 27  في  إحصائيةوأظهرت النتائج وجود داللة  ،  المعرفيالجانب    في أعطت نتائج عالية   اإللكتروني

األسلوب   وهذا يدل على أن الطالبات كن راضين تمام الرضـا عـن الـتعلم مـن خـالل  االستبيان  أسئلةمن  
 من التدريب.
جميع   وفيالجامعـات    فيالمستمر    الطبيالتعليم    في  اإللكترونيالباحثة بتطبيق أساليب التعلم    وتوصي

ذاته   تعلمه على  فيتسمح للطالب بأن يعتمد    فهي  ،الطبيالمؤسسات والمراكز البحثية المرتبطة بالمجال  
بـدون انقطـاع سـواءً   وأن يكون مسئوالً  الـدائم مـع الخـبراء والـزمالء  بالتواصـل  تقدمه وتسمع  بالتفاعل   عن 

 . يالالتزامن أو التزامني
التعرف على    إلىدراسة هدفت    (42)    2014ها ا دفي     وفي سياق عناصر التعلم الرقمية أجرى      
الويب    اختالفأثر   عبر  اإلبحار  مهار   فينمط  طالب    إنتاجت  اتنمية  لدى  الرقمية  التعلم  عناصر 
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عناصر التعلم الرقمية الواجب توافرهـا لـدى   إنتاجوتحديد مهارات  ،  التعليم بكلية التربية النوعية تكنولوجيـا
 جامعة بنها.  النوعيةالتعليم بكلية التربية  طـالب قسـم تكنولوجيـا

الدراسة على عينة قوامها   قائمة بمهارات    طالًبا  60وطبقت  البحث على  أدوات  عناصر    إنتاج واشتملت 
 .التجريبيوالمنهج شبه ، الوصفيفي ضوء المنهج ، بطاقة تقييم، تحصيلياختبار ، التعلم الرقمية

بطاقة  في الطـالب  درجـات   متوسطي  بين  إحصائًيا دال فرق  وجود  إلى البحث  نتائج وأشارت  
 . األساسي األثر إلى الرقمية يرجع التعلم عناصر إنتاج بمهارات  الخاصة  النهائي المنتج تقييم
 اإلبحار في تنمية المهارات.  نمط الختالف 

للتعلم            التعليم  التصميم  سياق  الغاصط     استعرضت   اإللكترونيوفي  أهم      (43)    2011حناو 
للتعليم   التعليمي  التصميم  العصر    اإللكترونيمبادئ  في  للتعلم  كنظرية  االتصالية  النظرية  ضوء  في 

 ومضامينها التطبيقية بالنسبة للتصميم التعليمي.، الرقمي
االنتقادات الموجهة لنظريات التعلم األخرى  و تضمن مفهوم النظرية  و قد تناولت مدخل النظرية االتصالية  و 
السلوكية  و  االتصاليةو البدائية  و المعرفية  و هي  للنظرية  الحاجة  أبرزت  و التي  للنظرية  ،  األساسية  المبادئ 

و االتصالية التعلم  ،  عمليات  االتصالي   اإلنسانيطبيعة  النظرية  و ةفي ضوء  كنظرية  ،  االتصالية  النظرية 
كما تناولت المضامين التطبيقية للنظرية  اإللكتروني، أساسية لتفسير التعلم في عصر الجيل الثاني للتعليم 

،  وبيئة التعلم،  المحتوى و من حيث األهداف التعليمية    اإللكترونياالتصالية في التصميم التعليمي للتعليم  
 أساليب التقييم.و وأنشطة التعلم 

للتعلم        التعليمية  الفعالية  دوقا    أجرى   اإللكترونيولقياس  قياس  (  44)     2010ح ك  هدفت  دراسة 
  و على تحصيل طالب شةبة الرياضيات بكلية التربية واتجاهاتهم نح   إلكترونًيافعالية تدريس مقرر المناهج  

في مادة المناهج بكلية    إلكترونيولتحقيق ذلك قام الباحث باالستعانة بمقرر   .ةاإللكتروني دراسة المقررات  
واختبار  اإللكتروني،  واستخدمت أدوات الدراسة: دليل الطالب لدراسة مقررات التعلم  ،  التربية بجامعة المنيا

 .ةاإللكترونيدراسة المقررات   وومقياس اتجاه نح ، تحصيل معرفي في مقرر المناهج
من   العينة  تكونت  تجريبية  طالًبا  43وقد  كمجموعة  الرابعة  الفرقة  هم طالب  النتائج  ،  وطالبة  وأظهرت 

  و نح   االتجاهوتنمية  ،  تنمية التحصيل المعرفي في مقرر المناهج لدى الطالب  في  اإللكترونيفعالية التعلم  
المقررات   الطالب اإللكترونيدراسة  لدى  داللة  مو   ارتباطيةوتبين وجود عالقة  ،  ة  ذات  بين    إحصائيةجبة 

نح واالتجاه  المناهج  لمقرر  المعرفي  المقررات    والتحصيل  في  اإللكتروني دراسة  الدراسة  مجموعة  لدى  ة 
 .التطبيق البعدي

 ( 45)      2010ق يت الإنال وح ك  نا طوصا    أجرى   اإللكترونيالتعليم  ووفي سياق االتجاهات نح     
وتكونت  ،  في العلوم  اإللكتروني التعلم    استخدام  ودراسة هدفت التعرف على اتجاهات المعلمين والطلبة نح 

، الثانوي العلمي  األولا ومعلمة ممن درسوا مادة الفيزياء المحوسبة للصف  معلمً   28عينة المعلمين من   
ااتاطوا موزعين على خمس مجموعات في ثالث مدارس ثانوية للذكور في  طالبً 118و الكقك  ،  صلاي ة 
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، مع القرص المدمج  ، اإلنترنت القرص المدمجاإلنترنت،  منها أربع مجموعات تجريبية تعلمت من خالل )
من   اواستخدمت عددً ،  للطريقة التقليدية  وفًقاومجموعة ضابطة تعلمت  ،  المعلم مع جهاز عرض البيانات(

نح المعلمين  اتجاهات  مقياس  وهي:  نحاإللكتروني،  التعلم    و األدوات  الطلبة  اتجاهات  التعلم    و ومقياس 
 . اإللكتروني

اإللكتروني،  التعلم    ووجود اتجاهات إيجابية لدى المعلمين نح  عدد من النتائج أهمها  إلىتوصلت الدراسة   
لم    اإللكترونيوأن طرائق التعلم    اإللكتروني التعلم    والطلبة نح وال يوجد أثر لطريقة التعلم على اتجاهات  

 .إلكترونًياتعلم الفيزياء  وتحسن من اتجاهات الطلبة نح
 

 :اليتقا يةوالف ول  الت لت  ك اد ططااسات دت ل   ن ت  -2     
صمطوح  أجرى    صاليليافي التعلم في    التعليم عن ُبعد   استخدامومن منظور             (46)    2018كامك 

بكلية التربية جامعة    التعليم عن ُبعد دراسة تقويمية لبرنامج الماجستير في المناهج وطرق التدريس بنظام  
العالمية الطالب   المدينة  نظر  وجهة  من  كفاءة  ،  بماليزيا  في  والضعف  القوة  نقاط  عن  الدراسة  وكشفت 

التدريسي التح،  البرنامج  الوصفي  المنهج  طالب  ،  ليليواستخدمت  من  عينة  على  الدراسة  تطبيق  وتم 
 وطالبة.  طالًبا 53الماجستير في المناهج وعددهم  

وارتفاع  التعليم عن ُبعد،  القبول والتسجيل في برنامج الماجستير ب  إجراءات فعالية    إلىوتوصلت الدراسة  
المنظمة واللوائح  القبول  عن  كبيرة  بدرجة  الطالب  والمقررات  ،  رضا  الخطط  للبرنامج  وكذلك  الدراسية 

وأوضحت بعض المشكالت خاصة بالتعامل مع  ،  لهذا النظام  وفًقاوطرق التدريس والتقنيات المستخدمة  
 وضعف التغذية الراجعة بين الطالب والمحاضرين. ، ومحركات البحث ، ةاإللكترونيالبوابة 
كحمط  وأجرى    ،التعليم عن ُبعد و   اإللكتروني مستقلة بالتعليم    إدارةوقد تواجدت في كثير من الجامعات        

التعليم  و   اإللكترونيدراسة استهدفت تطوير برنامج التربية العملية في عمادة التعلم  ( 47)    2018الل يك  
فروق في وجهات النظر حول والكشف عن واقع البرنامج وال،  في ضوء أسلوب التدريس المصغر  عن ُبعد 

في برنامج التربية العملية    مشرًفا  32و ،  ا وطالبةطالبً 168وطبقت الدراسة على عينة قوامها  ،  مدى فعاليته
 هـ.1434/1435في الفصل الدراسي الثاني 

التعليم  ومن أهم نتائج الدراسة ارتفاع تقدير الطالب وعينة الدراسة لواقع كفاءة برنامج التربية العملية في  
ُبعد  والمشرفين  عن  الطالب  نظر  وجهة  في ،  من  المطبق  العملية  التربية  برنامج  وفعالية  كفاءة  وثبتت 

التعلم   ُبعد و   اإللكترونيعمادة  عن  أشار    التعلم  الطال  إلىمما  نحتقدم  المتدربين  البرنامج    وب  أهداف 
 المخطط لها.

المتلطزوفعاليتها في مؤسسات التعليم العالي في     التعلم عن ُبعد وعن زيادة أنظمة         كاقى    الولاات 
(Benson  ،)2017)  (48 حول دراسة األقليات العرقية )حيث أشارت الدراسة التعلم عن ُبعد، لنظم  وفًقا

بُ   متزايد و نم  إلى عن  )للتعلم  عبر  ،  (DLعد   بالتعليم  عادة  إليه  يشار  عدد اإلنترنت،  والذي  زيادة  ومع 
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عبر   مقررات  يدرسون  الذين  المنتمين    أيًضازاد  اإلنترنت،  الطالب  الطالب  العرقية  إلىعدد  ، األقليات 
الرغم من هذا    وعلىاإلنترنت،  وتحديًدا األمريكيين من أصل أفريقي المسجلين في المقررات الدراسية عبر  

العالي  االهتمام بالتعليم  أقل  ،  الواضح  تعليمية  نتائج  لديهم  كان  إفريقي  أصل  من  األمريكيين  أن  إال 
 لوجه. وجًها اإلنترنت ومعدالت تسرب أعلى من القوقازيين في برامج 

فإن الفصل المادي للمعلم عن المتعلم يخلق مسافة  ،  (TDTووفًقا لنظرية مايكل مير لمعاملة المسافات ) 
وتدل  ،  سوء فهم بين المدربين والمتعلم  إلىمساحة نفسية قد تؤدي    أومعامالت تعرف بأنها فجوة اتصال  

ُبعد النظرية على أن وجود مستوى عاٍل من مسافة المعامالت في دورة     انخفاض   إلىيؤدي    التعلم عن 
 نتائج التعلم الضةيفة.   إلىر وبالتالي مستويات رضا المتعلم عن المسا

التعليم  وثبتت جودة برنامج  ،  أي عالقة بين العرقية والمسافة بين المعامالت إلى  لم تشر نتائج الدراسة  و  
 في أداء تعلم أفضل من خالل أدوات تكنولوجية متنوعة مقارنة بأنماط تعلم أخرى.    عن ُبعد 
حول    كققوحةويا        األمريكية    اد ط  الت لت  كدا يقية  الحقوق  كليات   Edward)جرى  أفي 

Oswald  ،) 49( 2017    القصوى    االستفادة  وإمكانية   التعليم عن ُبعد دراسة  لتحديد االختالفات في نظم
التعليم عن    و مكاناته في التعلم القانوني من خالل دراسة استقصائية للتعرف على مفاميم العمداء نحإمن  
 (.ABAتعليمي داخل كلية الحقوق المعتمدة من رابطة المحامين األمريكية ) كنموذج  ُبعد 
أمر بال    DE  التعلم عن ُبعد وأوضحت الدراسة أن اكتساب فهم أفضل لمفاميم عمداء كلية الحقوق تجاه   

نهج  . وباستخدام الم ABAنموذًجا تعليًما مقبواًل في التعليم القانوني المعتمد من    DEاألهمية إذا أصبحت  
مع  ،  الوصفي مقابالت  من    19أجريت  المعتمدة  الحقوق  كليات  عمداء  مناطق    ABAمن  جميع  من 
في تصورات    االختالفوأن  ،  وتطبيقه بكليات الحقوق   التعليم عن ُبعد   أهمية  إلى وأشارت النتائج  ،  المدينة

لدى   المعتمدين  الحقوق  كلية  للتعلم عن    DEونح   ABAعمداء  النسبية  الميزة  تحديده من خالل:  يمكن 
 والمالحظة.، قابلية االختبار، التعقيد ، التوافق، عد بُ 

في          دراسة  قيمة   ن لفا يا  وفي  اد طحول  الجامعة  ءباالنتماوالشعور    الت لت  ك  قام  ،  لمجتمع 
Rouseline -Emmanuel  ،)(2017   (50)     في المتعلمين  إدراك  مدى  بين  العالقة  حول  بدراسة 

ُبعد برنامج   عن  الجامعي  التعلم  التعلم  في  باالنتماء  واإلحساس  الطالب  دعم  لخدمات  القيمة  ،  وتقدير 
أساسيين:   سؤالين  الدراسة  هذه  دعم    إلى وطرحت  خدمات  في  قيمة  بعد  عن  المتعلمون  يجد  مدى  أي 
ة الموضوعة على خدمات دعم الطالب وشعور الطالب باالنتماء  الطالب؛ وهل توجد عالقة بين القيم

للقيمة باعتبارها تكرار االستخدام  واألهمية والرضا    اإلجرائيمع التعريف  ،  في مجتمع التعلم بالجامعة؟ 
 بخدمات دعم الطالب. 

مقرر   في  المسجلين  العليا  والدراسات  البكالوريوس  طالب  من  الدراسة  عينة  اختيار  من   أووتم  أكثر 
 في جامعة كاثوليكية في بنسلفانيا. اإلنترنت المقررات عبر 
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باستخدام استبيان على   القيمة في خدمات دعم الطالب  تم قياس متغير  الدراسة االرتباطية  ومن خالل 
تكرار    اإلنترنت شبكة   مدى  عن    استخداميقيم  والرضا  المتصورة  واألهمية  من   14المستجيبين  خدمة 

الطالب  دعم  عبر  ،  خدمات  الطالب  مشاعر  متغير  قياس  الجامعة    اإلنترنت وتم  بمجتمع  باالتصال 
التواصل   مقياس  باستخدام  مقياس    االجتماعياألوسع  .  Campus Connectedness Scaleفي 

باالنتماء المستجيبين  وشعور  الطالب  دعم  لخدمات  المدركة  القيمة  بين  العالقات  حساب  ،  لفحص  تم 
الدعملالس  Pearsonمعامل ارتباط   الكلي لخدمات  الدعم،  تخدام  المتصورة لخدمات  والرضا ،  واألهمية 

 . االنتماءالتام عن اإلحساس الكلي بعشرات 
والرضا عن   التعليم عن ُبعد المتعلمين في    استخدامكشفت النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين مدى     

 خدمات دعم الطالب وشعور الطالب باالنتماء في مجتمع التعلم.  
أن       الدراسة  لهذه  التحليلية  النتائج  عبر    استخداموُتظهر  دعم    اإلنترنت المتعلمين  لخدمات  واالرتيا  

 الطالب كان له تأثير إيجابي على شعور الطالب باالنخراط واالنتماء في المؤسسة ككل.
  Barski-Slapak  ، 2017  قام    التعليم عن ُبعد التفاعلية في تصميم برامج    أهميةومن منظور         

مقررات    (51)  التدريس ضمن  في  المشاركة  عن  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  حول  بدراسة 
،  أكثر مالءمة من بيئات التعلم التقليدية   التعليم عن ُبعد أن بيئات    إلىوأشارت الدراسة  التعليم عن ُبعد،  

حيث يتم التركيز على التعلم الفعال ،  ات ألنها توفر المزيد من فرص التعلم التي تحدث في مختلف البيئ
 والممارسة التعليمية في التعليم العالي. اإللكترونيوالتفاعل بين تقنيات التعلم 

من اإلشارات البصرية والتفاعلية في الفصول الدراسية التقليدية. وقد يعاني    ويخل التدريس عن ُبعد إال أن   
عبر   ومعلمهم  اإلنترنت المتعلمون  ألقرانهم  المتصور  الغياب  في  للتعلم  نتيجة  العزلة  تأثير  وتستند  ،  من 

ال و ،  ( الخاصة بمعامالت مورTDنظرية المسافة )  إلىمشاعر العزلة التي يعاني منها الطالب البعيدين  
عبر   التعليم  في  المسافة  مفهوم  الجغرافي    إلى  اإلنترنت يشير  الفضاء   إلى  أيًضاولكن  ،  الزمنيأو العزل 

 التربوي بين الطالب والمعلمين.
وعلى ذلك يمكن أن يؤدي ،  TDانخفض  ،  كلما زاد مقدار الحوار،  Mooreالتابعة لـ    TDلنظرية     ووفًقا 

بعدة طرق منها زيادة    TDتقليل تأثير العزل وتقليل    إلى  إلنترنت ا تأسيس برنامج  تفاعلي في التعليم عبر  
 التفاعل من خالل المنتديات  والمناقشات واللقاءات المباشرة المتزامنة بين المعلم والطالب.

 والمملكة العربية السعودية قامت   صاليليافي    التعليم عن ُبعد نظم    استخداموفي سياق تقييم تجارب       
الل التعليم عن  ( بدراسة تركز على معرفة مدى تطبيق تجربتين من تجارب  52)  م 2016  ايفكحو    ط 

تم إجراؤها في دولة    ُبعد  بقا،  صاليلياإحداهما  اثنتي عشرة سنةء وأثبتت  لمدة  التوسع ،  ها  بل تعمل على 
،  للبنات في المملكةواألخرى تم إجراؤها في المملكة العربية السعودية من خالل كليات التربية  واالنتشار،  

 . تقريًبالم تصمد إال لعامين  و 
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الكيفي   المنهج  باستخدام  المعلومات  جمع  على  ،  تم  والمشتمل  الوثائق  تحليل  أسلوب  على  وباالعتماد 
تم   كما  المفتوحة.  الماليزية  والجامعة  التربية  كلية  وكالة  بتجربة  العالقة  ذات  الدراسات  من  عدد  تحليل 

 المسحي من خالل تطبيق استبانة على عينة الدراسة. المنهج الوصفي استخدام
وتكون مجتمع الدراسة في التجربة الماليزية ووكالة كلية التربية للبنات في المملكة من جميع الوثائق التي  

، في كليات البنات   التعليم عن ُبعد جميع الطالبات الالتي درسن بأسلوب    إلى  باإلضافةتتناول التجربتين  
دراسة فاقتصرت على الوثائق الموجودة على موقع الجامعة الماليزية المفتوحة وبعض الوثائق  أما عينة ال
 وشملت الطالبات الالتي انخرطن في تجربة كلية التربية بالمملكة. ، الرسمية

في   الجودة  عوامل  أهم  من  أن  الدراسة  ُبعد وأظهرت  عن  التحتيةالتعليم  للبنية  الجيد  اإلعداد  وتوافر ،  : 
 .وجودتها، وتعدد الوسائط التقنية، وتوفر مراكز الجودة والمراجعة، والبشرية اإلدارية والفنية، الماديةالخبرة 
ي يط    أجرت   االفتراضيةالفصول    استخداموعن       تقويم  53)    2015الاوهقز  ن   تهدف  دراسة   )

في جامعة    التعلم عن ُبعد واتخذت الباحثة برنامج    ،التعليم عن ُبعد في برامج    االفتراضية الفصول    استخدام
الطالبات للفصول   استخدام  مدى  على وذلك من خالل التعرف  أنموذًجا،    اإلسالميةاالمام محمد بن سعود  

عن  االفتراضية،   الطالبات   االفتراضية الفصول    استخدام وسلبيات    إيجابيات والكشف  نظر  وجهة  ،  من 
  إلمكانية وتقديم المقترحات والتوصيات  االفتراضية،  وتحديد المعوقات التي تحد من استخدامهن للفصول  

 .لرفع كفاءة توظيفها في خدمة العملية التعليمية االفتراضيةالفصول  استخداممن  القصوى  االستفادة
للفصول         التعليمية  الفعالية  ُبعد في    االفتراضيةولقياس  الطسوقا  ت  قام  التعلم عن      2015وياء 

الفصل    (54)  من خالل  التعلم  أثر  عن  الكشف  استهدفت  تقدير    االفتراضيبدراسة  مستوى  في  المتزامن 
عددها   عينة  لدى  التعليم  17الذات  تكنولوجيا  خاص  دبلوم  األولى  الفرقة  طالب  التعلم  ،  من  وأثر 

نح  االفتراضي الطالب  اتجاه  الرقمي  وعلى  التجريبي  ،  التعلم  شبه  والمنهج  الوصفي  المنهج  واستخدمت 
 التعلم كأدوات قياس. ومقايس تقدير الذات واالتجاه نح  واستخدام

دال   فرق  وجود  أهمها  نتائج  لعدة  الدراسة  متوسطي    إحصائًياوتوصلت  في    أفراد بين  الدراسة  مجموعة 
وتظهر النتيجة ارتفاع مستوى تقدير    البعدي،القياسين القبلي والبعدي لمقياس تقدير الذات لصالح القياس  

المتزامن بوسائل التواصل النصي والصوتي وعناصر   االفتراضيالذات لدى الطالب نتيجة ثراء الفصل  
وه والمعلم  المتعلم  بين  للتفاعل  و التفاعل  أتا  فرص  البعض   االجتماعيما  وبعضهم  الطالب  كما  ،  بين 

الطالب  أ اتجاه  ارتفاع  الدراسة  الفصل    ونح   اإليجابيثبتت  من خالل  من    االفتراضيالتعلم  يمتلكه  بما 
 عناصر جذب وتشويق. 

المتزامنة    االفتراضيةوأوصت الدراسة بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التدريس من خالل الفصول      
من الفصول   واالستفادةالتقنيات الحديثة    استخداموتدريب الطالب على  ،  ال سيما طالب الدراسات العليا

 في تطوير العملية التعليمية. فتراضيةاال
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أدوات       تقويم  ُبعد وفي سياق  هللا  ل    أجرت   التعلم عن  تحديد    إلىدراسة تهدف    (55)   م2014هبة 
الفصول   والتعلم  في  استخداًمااألكثر    االفتراضية أدوات  واقع  ،  التعليم  هيئة    استخداموتحديد  أعضاء 

الفصول   ألدوات  للتعلم    االفتراضيةالتدريس  المصرية  فاعليته  اإللكترونيبالجامعة  تطبيق  ،  وقياس  وتم 
 ( البحث على عينة مكونة من  التدريسا  وً ( عض40أدوات  هيئة  المصرية    ا( طالبً 86و) ،  من  بالجامعة 

 . اإللكترونيللتعليم 
  في درجات المجموعة التجريبية    متوسطيبين    إحصائيةة  ذات دالل  فروًقاأن هناك    إلىوتوصلت الدراسة   

الفصول    رأي نظام  أدوات  تفعيل  عن  التدريس  هيئة  للتعليم   االفتراضية أعضاء  المصرية  بالجامعة 
الفصول    استخدام ودرجة  اإللكتروني،   نظام  التدريس    في  االفتراضيةأدوات  ودرجة  ،  ةاإللكترونيمواقف 

البعدي، ة لصالح التطبيق  اإللكترونيمواقف التدريس    فيلطالبهم    االفتراضيةإتاحة أدوات نظام الفصول  
ذ  فرق  التجريبية    متوسطيبين    إحصائيةداللة    ووهناك  المجموعة    والبعدي  القبليالقياس    فيدرجات 
 .البعديلصالح القياس ، بالجامعة  االفتراضيةالطالب عن تفعيل أدوات نظام الفصول  رأيالستبيان 
ال لاا ا    تقييم التجربة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قامت   إطاروفي             2010ا ت ا  

نح،  (56)  التدريس  هيئة  أعضاء  آراء  على  التعرف  استهدفت  الفصول    وبدراسة  في    االفتراضيةاستخدام 
ها وتحد من فعاليتها من وجهة نظر  هوالصعوبات التي تواجوالتعرف على أهميتها التعليم عن ُبعد، برنامج 

التكنولوجية وخبراتهم  وتخصصاتهم  خصائصهم  باختالف  التدريس  هيئة  الدراسة  ،  أعضاء  واستخدمت 
 كأداة لجمع البيانات لعينة من أعضاء التدريس.  واالستبيانالمنهج الوصفي 

أعضا استجابة  ارتفاع  أهمها  نتائج  لعدة  الدراسة  نحوتوصلت  التدريس  هيئة  الفصول    وء  استخدام 
برنامج    االفتراضية ُبعد في  عن  كبيرة  التعليم  دالة  ،  بنسبة  فروق  توجد  االستخدام    إحصائًياوال    وفًقا في 

 الحاسب. استخدامسنوات الخبرة ومهارات  أولمتغير التخصص 
 طااسات دت ل   ن ت الت لت الملمول: -3

تليفة         طااسة  لل  أثر    (57)  2020است طي   ببيئة    استخدامقياس  السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
المحمول   التعلم    المحتوى   إعداد مهارات    إكساب   علىالتعلم  في  واالنخراط  الرقمي  معلمي    لدىالتعليمي 

في مصر الثانوية  تدريب  ،  المرحلة  كفاءة  رفع  في  السحابية  الحوسبة  دور  عن  على  والكشف  المعلمين 
الرقمي التعليمي  المحتوى  وإنتاج  تحليلية    إجراءات وتمت  ،  تصميم  مسحية  دراسة  خالل  من  الدراسة 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي  ،  لألدبيات والدراسات المتعلقة بتحديد مهارات المحتوى التعليمي الرقمي
والتصميم والتحليل  الدراسة  مرحلة  في  النظم  تطوير  أثر  والمنه ،  ومنهج  لقياس  التجريبي    استخدامج 

السحابية   الحوسبة  الرقمي  المحتوى   إعداد مهارات    إكساب   علىتطبيقات  ثالثة    استخداموتم  ،  التعليمي 
 وبطاقة تقييم منتج ومقياس االنخراط في التعلم.، أدوات للبحث هي: االختبار التحصيلي

متوسطي درجات معلمي المجموعة   بين  إحصائيةوقد أسفرت نتائج البحث عن وجود فروق ذات داللة  
التعليمي الرقمي لصالح    المحتوى   إعداد التجريبية في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لمهارات  
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، المعلمين عند الدراسة من خالل تطبيقات الحوسبة السحابية بيئية التعلم المحمول  لدىالتطبيق البعدي  
ذات  فروق  وجود  عن  النتائج  أشارت  معلمي   إحصائيةداللة    كذلك  لدرجات  المحسوب  المتوسط  بين 

تصميم   لمهارات  الفرضي  المرجعي  والمتوسط  التجريبية  المتضمنة    المحتوى المجموعة  الرقمي  التعليمي 
لدرجات معلمي المجموعة   ومقياس االنخراط في التعلم لصالح المتوسط المحسوب ،  ببطاقة تقييم المنتج

 .التجريبية
قا      استرطا وحول       استقاليا   يا  الملمول  Bano  ،Zowghi&others  ،2018  (58 )الت لت 

أبعاد   عن  الكشف  استهدفت  خالل    استخدامبدراسة  من  والرياضيات  العلوم  تدريس  في  المحمول  التعلم 
الصلة ذات  علمية  ودراسات  ألدبيات  نقدي  الحكومة  ،  تحليل  من  ممول  بحثي  مشروع  من  جزء  وهي 

يهدف   سنوات  ثالث  لمدة  في   استخدامتحسين    إلىاألسترالية  والعلوم  الرياضيات  في  المتنقل  التعلم 
 المدارس الثانوية.

عل  إلىوتشير   المتنوعة  أنه  والقدرات  الوصول  وسهولة  والمرونة  المطلق  االنتشار  من  الرغم  ى 
إال أنها غير مستغلة    ، ما يجعلها ذات قيمة كبيرة وضرورية في الوقت الحاليو للتكنولوجيات المتنقلة وه
وتبحث الدراسة في الطرق التي يمكن بها تحسين التعلم في الرياضيات والعلوم   ،بشكل فعال في التدريس

القوية    استخدام من خالل   األولويات  والعلوم ضمن  الرياضيات  وتعلم  تدريس  إن  المتنقلة حيث  التقنيات 
 للحكومة في أستراليا والعديد من الدول المتقدمة األخرى.

لـ   العلمية وتحليل مفصل  بمراجعة األدبيات  الباحثون  الفترة   60دراسة )  49وقام  تم نشرها خالل  بحًثا( 
المنهجية  استخدام  وتمم،  2003-2016 والتصاميم  التربوية  األسس  من  للتأكد  المحتوى  تحليل  ،  منهج 

والنتائج المقصودة والمتحققة من تلك ،  تقنيات المحمول وأهم التطبيقات المستخدمة،  نقاط التركيز المهمة
 الدراسات.  

القيود   نتيجة  الموارد  نقص  منها  والعقبات  التحديات  من  العديد  النتائج  رصدت  وانعدام  ،  الماليةوقد 
ونقص الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية ،  (m-Learningالسياسات التعليمية الفعالة للتعلم المتنقل )

وتحفظات الوالدين للتأثيرات الصحية والنفسية المرتبطة باالستخدام  ،  ونقص األجهزة،  لنظم التعليم المتنقلة
 ص المعلمين المدربين.ونق، المطول لألجهزة المحمولة من قبل الطالب 

الثانوي  التعليم  أدبيات  في  فجوة  الدراسة  التعلم    ،وعالجت  ألبحاث  السابقة  التحليالت  معظم  أن  حيث 
توسع الممارسة مع األجهزة المحمولة في    إلىوهناك حاجة  ،  المتنقلة ركزت على سياقات التعليم العالي

 التعليم بالمدارس االبتدائية. 
استهدفت وضع Parsazadeh  ،Ali  ،2018 (59 )   ولقياس فعالية التعلم المتنقل لدى الطالب قام       

عبر   المعلومات  تقييم  في  الطالب  مهارات  لتحسين  والتفاعلي  التعاوني  المتنقل  للتعلم  مقتر   تطبيق 
فعاليته  اإلنترنت  الدبلوم  ،  وقياس  وتطبيقه على طالب  التجريبي  المنهج  بتوظيف  الباحث    مستخدًما وقام 
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الجامعات األمريكية لمعرفة مدى    إحدىوتمت الدراسة التجريبية على طالب الدبلوم العالي في  االستبيان،  
وقياس اتجاهات الطالب فيما يتعلق باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول المتقدمة في  ،  قابلية االستخدام

 التعليم.  
التجريبية         الدراسة  نتائج  معلومات    إلىوتشير  تقييم  مهارات  تحسين  في  فاعليته  أثبت  التطبيق  أن 

عبر   البال     اإلنترنت الطالب  التأثير  حجم  مع  التقليدي  التعلم  الن،  1.91من  األدبيات  وتسهم  في  تائج 
لتطوير التعلم   إطارالموجودة في سياق التعلم المحمول من خالل تحديد ميزات قابلية االستخدام وتوفير  

 المتنقل التعاوني والتفاعلي.  
أجرى       األمريكية  الجامعات  في  المحمول  التعلم  تطبيقات   Edwards  ،Ray  ،2017   (60)  وحول 

ال الجامعي  الطالب  قابلية  مدى  المحمول  حول  التعلم  مهارات   Mobile learningستخدام  تنمية  في 
األجهزة المحمولة في سياقات التعلم التربوي    استخدامحيث رأت الدراسة أن  ،  Skypeالتحدث باستخدام  

المزيد من    إلىدعت   الباحثين والمعلمين والطالب   االهتمامجذب  التعلم  ،  بين  يمكن تطبيق طرق  حيث 
 وتنمية المهارات الحياتية والتطبيقات العملية ضمن المقررات الدراسية. ، وزيادة فرص التعلمالمتنقل لتعزيز 

عن    الدراسة  هذه  كشفت  مقرر   Skype  استخداملقد  ضمن  واإللقاء  الخطاب  لممارسة  للطالب  كأداة 
نح  االتصال الطالب  اتجاهات  لتحديد  أماو وذلك  التحدث  مهارات  لتحسين  المتنقل  التعلم  م استخدام 
تطوير ،  الجمهور في  المحمول  التعلم  الستخدام  السلوكية  األهداف  على  الكمية  الدراسة  هذه  واشتملت 

، ما إذا كانت األهداف السلوكية الستخدام التعلم المتنقل مهمة، و مهارات التحدث لدى الطالب الجامعيين
 وخبرات المقررالدراسي.ومن ثم قياس األهداف السلوكية وتأثرها بمتغيرات الفئات العمرية والجنس 

قبول   نظرية  المرحلة    واستخدامواستخدمت  طالب  اتجاهات  تفسر  قد  التي  العوامل  لتحديد  التكنولوجيا 
وأوضحت ،  كأداة لتنمية مهارات التحدث في مقدمة لمقرر االتصاالت العامة  Skypeالجامةية الستخدام  

تغير  السلوكية69النتائج  األهداف  في  الدرا،  %  هذه  الجامعي وأثبتت  الطالب  قبول  في  أكبر  فهًما  سة 
 . Skypeالتعلم المتنقل لمهارات التحدث باستخدام  واستخدام
التعلم الرقمي المحمول أجرى      ال بلا    وفي سياق جديد من استخدامات نظم   (61)    2017صلمط 

الكشف عن االستخدام الفعلي للتعلم المتنقل لطالب علم المكتبات والمعلومات بجامعة   إلىتهدف الدراسة  
الطالب ألجهزة    استخداموتحديد مجاالت  ،  االسلكيً   باإلنترنت القرى من خالل األجهزة المتنقلة المتصلة    أم

المتنقلة المتنقل من وجهة نظرهم  إيجابيات والكشف عن  ،  الحوسبة  التعلم  الدراسة  واست،  وسلبيات  خدمت 
ومنهج المسح الميداني لعينة من طالب وطالبات قسم علم المعلومات بجامعة ،  المنهج الوصفي التحليلي

 .الكمي المغلق كأداة لجمع البيانات  االستبيان ، واستخداممفردة 298القرى بلغت  أم
، السطحي بشكل متكافئ  التعلم العميق مع التعلم  استراتيجيات الطالب    استخدام  إلىوتوصلت الدارسة      

، لغالبية الطالب   إيجابًيا  اتجاًهاويمثل التكيف مع أجهزة الحوسبة المتنقلة في مختلف األنشطة التعليمية  
المعلومات    استخدامويختلف   وخدمات  التعلم  لمصادر  للوصول  المتنقلة  لألجهزة  لمتغيرات    وفًقاالطالب 
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أعضاء،  مختلفة دور  على  بالتأكيد  الدراسة  التدريس    وأوصت  تتحقق    بإبرازهيئة  التي  والفائدة  المتعة 
 لتنشيط التعلم العميق وتنمية مهارات التفكير والتحليل واالبتكار.  وإمكاناتهباستخدام التعلم المتنقل 

أجرت    إطاروفي       التعليمية  فعاليته  التعرف    (62)    2016كن ااز   ماو  قياس  هدفت   على دراسة 
القرى،    أمطالب الدراسات العليا في جامعة    لدىفاعلية التعلم المتنقل في تدريس مفاميم تكنولوجيا التعليم  

فاعلية التعلم المتنقل في تدريس مفاميم تكنولوجيا   السؤال الرئيسي التالي: ما  علىوذلك من خالل اإلجابة  
 ؟ القرى  أمطالب الدراسات العليا في جامعة  لدىالتعليم 
تكنولوجيا    تكون  مواد  يدرسون  والذين  التربية  كلية  في  العليا  الدراسات  الدراسة من جميع طالب  مجتمع 

جامعة   في  الدراسي    القرى   أمالتعليم  الفصل  في  المسجلين  السعودية  العربية  المملكة  للعام   األولفي 
) ،  هـ1436هـ/1435الدراسي   عددهم  )طالًبا،  (  80والبال   من  الدراسة  عينة  من    طالًبا(  16وتكونت 

 الطالب المسجلين لمادة تكنولوجيا التعليم لطالب الماجستير. 
 ( طالب كمجموعة تجريبية. 8( طالب كمجموعة ضابطة و)8مجموعتين: ) إلىوقسمت عينة الدراسة 

هناك   أن  الدراسة:  نتائج  من  والضابط  فروًقاوجاءت  التجريبية  المجموعتين  بين  لصالح  جوهرية  ة 
التجريبية هذه ،  المجموعة  نتائج  ضوء  وفي  المتنقل  التعلم  بطريقة  والموضوعات  المفاميم  درست  والتي 

عام    استخدامالباحث بضرورة    أوصىالدراسة   بشكل  العليا  الدراسات  مقررات  تدريس  في  المتنقل  التعلم 
التعليم العالي  و تربية والتعليم  ومقررات تكنولوجيا التعليم بشكل خاص. ووضع خطط شاملة من قبل وزارة ال

منها من    واالستفادةوعدم منعها في المدارس والجامعات    وأهميتهاالهواتف النقالة    استخدام  أهميةلتوضيح  
 .أخرى وفي مقررات  وأشمل أوسععينات  على ةدراسات مشابه ، وإجراءبالمناهجقبل المعلمين 

استعر        لخبرات  اوفي  المتنقل    استخدامض  ودايواو  التعلم  الياااو  ،   Chu  ،Hwang)أجرى يا 
Huang  ،)2015  (63  :دول هي والمعلومات في ثالث  المكتبات  مقارنة الستخدام طالب علم  دراسة   )

عبر الخط    طالًبا  267وشارك في الدراسة   Learning. -Mوتايوان للتعليم المتنقل،  واليابان،  هونج كونج
عدد من النتائج كان أبرزها اهتمام طالب علم المكتبات والمعلومات في    إلىوتوصلت الدراسة    ،  المباشر

أدوات   بتوظيف  الثالثة  المتنقلاالجتماعي  واإلعالم  االتصال الدول  التعلُّم  أنشطة  لدعم  ويستخدم  ،  ؛ 
ت البحث كبديل الطالب األجهزة المتنقلة في البحث عن كل ما يلبي احتياجاتهم المعلوماتية عبر محركا

الجامةية بالمكتبة  المتاحة  المعلومات  المكتبات  ،  لمصادر  لمواقع  المتنقلة  اإلصدارات  قصور  ويمثل 
المتنقل التعلُّم  تواجه  التي  المعوقات  أبرز  الويب  على  التطبيقات  ،  الجامةية  قصور  يشكل  لم  حين  في 
 .اسةالمستخدمة عبر الهواتف المتنقلة إعاقة كبيرة للمشاركين في الدر 

في    استخداموحول      المتنقلة  أجرى    إحدىالمستحدثات  األمريكية  ، Moore  ،& et alالجامعات 
التعليمية  (  64)    2015  البرامج  أحدث  اللموصيةدراسة عن  اتصقيمية    Boise Stateاااص ة  ويل 

University   المعلوماتي الوعي  لمقرر  شاملة  فيه  ،  بمراجعة  يسجل  واعتمدت  ،  طالب   22.500الذي 
للطالب  المقدم  المعلوماتي  الوعي  برنامج  تقييم  على  توظيف  ،  الدراسة  على  ليعمل  تصميمه  تم  والذي 
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ة  الطالب مهارات التعلُّم من خالل عملية توجيه األسئل  إكساب في    iPadsأجهزة الحاسبات اللوحية أيباد 
الدراسة  ،   Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL)التعليمية  أن    إلىوانتهت 

أجهزة اآليباد   استخدامكما أن  ،  المنهجية التي اتبعت في بناء المقرر ساعدت على زيادة مشاركة الطالب 
المعلوماتي   الوعي  متنقل  إلى أسهم في تحويل مقرر  للط،  مقرر  األجهزة  أتاحت هذه  إمكانية  حيث  الب 

 التقنيات المتنقلة.  استخدامومن ثم اكتساب خبرات ،  العمل كفريق بطريقة سهلة
المحمول           التعلم  باستخدام  والرقمي  المعلوماتي  الوعي  سياق  ،  Handbidge  كاقى وفي 

Sanderson  ،& Tin ، 2015   (65)    اكتساب    إلىدراسة ألحد المشروعات التعليمية المبتكرة التي تهدف
  استخداممن خالل مقرر دراسي يعتمد على  ،  والرقمي  المعلوماتيمهارات الوعي    قوع الااص ات الكنطاة

المتنقلة اختصاصي ،  الهواتف  تقديمه  في  الجامةية    وويشارك  هيئة    إلى  جنًباالمكتبات  أعضاء  مع  جنب 
طالب المرحلة الجامةية األولى في تخصصات:    استخداموهدفت الدراسة التعرف على فعالية  ،  التدريس

النفس التعلم  االجتماعيةوالخدمة  ،  والتربية،  علم  في  المتنقلة  مهارات ،  لألجهزة  على رفع  ذلك  وانعكاس 
القبلية والبعدية التي    االختبارات ختالفات بين  من خالل قياس اال،  الوعي المعلوماتي وخبرات التعلم لديهم

 تم تطبيقها على الطالب في مقرر الوعي المعلوماتي. 
الدراسة    الحديثة    إلىوتوصلت  التقنيات  دمج  تقتضي  الطلبة  لدى  المعلوماتي  الوعي  مهارات  تنمية  أن 

 .خاصة تقنيات األجهزة المتنقلة في الخطط الدراسية األكاديمية
 &، Salisburyعداد الطالب ومدى قابليتهم الستخدام األجهزة المحمولة في التعلم أجرى وحول است    

Smith  ،2015  ) 66(    بلغت التعليم  لمؤسسات  مسحية  طالب   112وونح ،  مؤسسة  250دراسة  ألف 
التكنولوجية  دثات  حعلى مستوى المرحلة الجامةية األولى؛ لرصد درجة وعي هؤالء الطالب بأهمية المست

عام بشكل  التعلم،  الحديثة  في  المتنقلة  األجهزة  الستخدام  جاهزيتهم  ازدياد  ،  ومدى  الدراسة  نتائج  ومن 
اإلرشاد والتشجيع    إلىمع أنهم يحتاجون  ،  اهتمام الطالب باستخدام هذه األجهزة في األغراض التعليمية

الدراسة بضرورة قيام الجامعات بإعداد ودمجها في عمليات التعلم. وأوصت  ،  هذه األجهزة  استخدامعلى  
عن تطوير الُبنى    ، فضالً األجهزة المتنقلة في العملية التعليمية  استخدامتحديثها لتفعيل    أو  االستراتيجيات 

تلك األجهزة بفعالية أثناء تواجد الطالب داخل الحرم الجامعي    استخدامالتحتية لتقنيات المعلومات إلتاحة  
 عالية الجودة. إنترنت ل وخدمات مثل توفير شبكات اتصا

التعلم أجرى )     ،  Mills    ،& Khaddage(67وفي نفس السياق حول توفر األجهزة المحمولة في 
،  التعلُّم غير الرسمي  إلى عن مدى إتاحة األجهزة المتنقلة في التحول من التعلُّم الرسمي دراسة   2014( 

ذلك   في  فيجوتسكي  إلىمستندين  والوعي   نظرية  بمثابة  االجتماعي،  للتعلم  النظرية  هذه  تعتبر  حيث 
القاعدة النظرية التي يقوم عليها استكشاف اتجاهات وسلوكيات البحث عن المعلومات. وقدمت الدراسة 

التعلُّم غير الرسمي؛ ُعرف بنموذج فضاءات األسئلة   ونموذجًا حيويًا لمساعدة الطالب على التحول نح
الدراسة  ،   Inquiry Spaces Model The Guidedالمرشدة بين    إلىوانتهت  ارتباطية  وجود عالقة 
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وبين   بينهم  فيما  الطالب  بين  المعارف  التعلُّم  استخداممشاركة  أثناء  المتنقلة  أن  ،  األجهزة  على  عالوة 
يتوقف أهمية،  األجهزة المتنقلة عناصر ذات    ، واستخدامومشاركة المعرفة،  عمليات البحث عن المعلومات 

 غير الرسمي.   إلىليها عملية التحول من التواصل التعليمي الرسمي ع
المايط    وفي نفس اإلطار للتأكد من فعالية التعلم المحمول التعليمية قام        (68)    2014كحمط   ط 

فعالية   قائم  استخدامبقياس  مقتر   تدريبي  على   برنامج  الموبايل  عبر  التعلم  معلمي   إكساب على 
في االنخراط  مهارات  الخدمة  قبل  رقمية الرياضيات  تعلم  كائنات  وتصميم  أكثر ،  التعلم  تعرف  وكذلك 

ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار مجموعة من طالب ،  على تعلم الرياضيات عبر الموبايل  تأثيًراالسياقات  
التربية "وعددهم   كلية  "رياضيات  تخصص  االبتدائي  التعليم  هذه تمطالًبا،    11شةبة  المجموعة  تدريب 

 على البرنامج المقتر  القائم على الموبايل.
وبطاقة مالحظة لتصميم كائنات التعلم الرقمية  ،  االنخراط في التعلم اختبار لقياس مهارات   إعداد وقد تم  

 أكثر فاعلية لتعلم الرياضيات.استبانة لتعرف أي السياقات ، في الرياضيات 
النتائج   أشارت  مهارات   إلىوقد  مستوى  تحسن  في  أسهم  قد  المقتر   البرنامج    أن 
التعلم في  الرياضيات ،  االنخراط  مجال  في  الرقمية  التعلم  كائنات  سياق،  وتصميم  جاء    كما 

  ل.ات عبر الموبايالتفاعلية في المرتبة األولى للسياقات التي لها تأثير كبير على تعلم الرياضي
ال  وطاةوفي تجربة       كل  عن استخدامات طالب الجامعة للهواتف المحمولة في التعليم أجرى    طاتل 
دراسة هدفت التعّرف على استخدامات طالب جامعة   Alfawareh  ،& Jusoh  ، 2014    (69 )صك  

،  بوابة الجامعة األكاديمية  إلىنجران )السعودية( للهواتف المتنقلة في أنشطة التعلُّم المختلفة مثل: الولوج  
بورد   واستخدام بالك  الدراسية،   Blackboardمنصة  المواد  أثناء ،  وتحميل  المالحظات  وتسجيل 

من الطالب يستخدمون الهواتف المتنقلة في التعامل مع    %91.69المحاضرات. وأوضحت النتائج: أن  
منصة    استخداممن الطالب ال يستخدمون الهواتف المتنقلة في    %60.89وأن  ،  ةاإللكترونيبوابة الجامعة  
بورد  ا  % 60.01وأن  ،  بالك  الهواتف  يستخدمون  ال  الطالب  أثناء من  المالحظات  تسجيل  في  لمتنقلة 
التعليمية.    %54.49وأن  ،  المحاضرات  المصادر  تحميل  في  المتنقلة  الهواتف  يستخدمون  الطالب  من 

أن طالب الجامعات السعودية ال يستخدمون الهواتف المتنقلة في األنشطة التعليمية    إلى وخلصت الدراسة  
 .على الوجه األمثل

ه         أعضاء  منظور  األمريكيومن  التدريس  قامي يئة  المحمول  التعليم  قبول  حول  ،  Marrs   ن 
Kathleen  ،  2013 (70  العالي التعليم  المتنقل في  التعليم  لقبول نظام  المؤثرة  العوامل  بدراسة حول   )

التدريس والطالب بجامعة جنوب شرق نوفا    اإلنترنت عبر   اتصقيميةلدى أعضاء هيئة  يلوايطا  ،   ولاة 
توفر شبكات سريعة    إلى  باإلضافةحيث رأت الدراسة أن التطورات السريعة في المستحدثات التكنولوجية  

ط زيادة الطلب من جانب الطالب على طرق أفضل إلكمال أنما  إلىوموثوق بها وبأسعار معقولة أدت  
 المحمول.  أوحياتهم التعليمية من خالل نظام التعليم المتنقل 
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في    إلىاستناًدا  و  واتجاهاتها  التكنولوجيا  قبول  أدبيات  التعلم  استخداممراجعة  في  المحمولة  ، األجهزة 
( المتنقل  التعلم  قبول  لنموذج  التنبؤية  القوة  الدراسة  العالي عبر  MLAMاختبرت  التعليم  في  اإلنترنت، ( 

)  ووه التكنولوجيا  قبول  لنموذج  من  TAMامتداد  المستخدم  تصورات  على  للحصول  يسعى  ما  بقدر   )
الفائدة وسهولة االستخدام وتأثيرها على موقف المستخدم والتوجه السلوكي الستخدام األجهزة المحمولة في  

 التعلم. 
جموعة متنوعة من مصادر التعلم في أي م إلىأن ازدياد رغبات الطالب في الوصول  إلىوتشير الدراسة 

ولكن ال يعرف الكثير عن اتجاهات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالتعلم المتنقل  ،  مكان وفي أي وقت 
(m-learning  ) وطبقت الدراسة  ،  كيف يمكن للمؤسسات التعليمية االستعداد لتلبية هذا الطلب المتزايد   أو

كأداة لجمع البيانات    االستبيان ن خالل المنهج المسحي وباستخدام  على الطالب وأعضاء هيئة التدريس م
 المناسبة.  اإلحصائيةالتحليالت  إجراءوتم  اإلنترنت تم تصميمه ونشره على شبكة 

وأظهرت النتائج اختالفات كبيرة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب في تحديد العوامل المؤثرة لقبول نظام  
واالستخدامات  ،  الجهاز المحمول في التعلم  استخدامفئات العمرية ومستويات مهارة  التعليم المتنقل ومنها ال

 األكاديمية لألجهزة المحمولة.
، تمكن نتائج هذه الدراسة المسؤولين من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق باستثمارات تكنولوجيا المعلومات 

المناسبة الفني  الدعم  أنظمة  النتائج  ،  وتنفيذ  تكون  التعليميين  أيًضامفيدة  وقد  ومطوري  ،  للمصممين 
المتنقل التعلم  لكيفية تطوير حلول ،  تطبيقات  أفضل  فهًما  الذين سيكتسبون  المحمولة  ومصنعي األجهزة 

 التعلم عن طريق البريد التي تعد مفيدة وسهلة االستخدام. 
باختبار العوامل التي تؤثر في   Yang(   ،)  2013)71(قام  يا ال يكوفي أحد التجارب التعليمية        

من خالل  ،  التعلُّم المتنقل  استخدامعدم إقبال طالب المرحلة الجامةية األولى بالجامعات الصينية على  
التفاعل   الذي يعكس  النموذج  النفةيةاالجتماعي،  تطبيق هذا  المتنقل  ،  وقيم  التعلُّم  أثناء  وقيم االستمتاع 

  و قيم العائد؛ والتي تضم عاماًل ه   أن كال النوعين من القيم سواءً   إلى. وخلصت الدراسة  طالًبا  148على  
له تأثير  ،  إدراك المتعة  ووه  اواحدً   والتي تضم عامالً ،  قيم االستمتاع  ، أووإدراك المالءمة،  إدراك الفائدة

المتنقل التعلُّم  الطالب الستخدام  واستعداد  توجيه  على  للتفاعل  ،  واضح  كان    تأثير  االجتماعيفي حين 
   .استخدام التعلُّم المتنقل ونح   االتجاهغير مباشر على 

الجامعيين          الطالب  واتجاهات  تصورات  دايواووحول  ، Wang  ،Wayne  ،& Wuأجرى    يا 
نموذج  و( دراسة استهدفت الكشف عن اتجاهات وآراء طالب المرحلة الجامةية في تايوان نح 72)   2013

للتعاون   الداعم  التواصل    اإللكترونيالتعلُّم  المتنقلة  االجتماعيباستخدام تطبيقات شبكات  ، عبر األجهزة 
  Empowerاالجتماعي  اإللكترونيوالمعروف بالهاتف المتنقل القوي المدّعم بالتعلم  ،  الذي تم تصميمه

Learning (EMASE)-Mobile Assisted Social E  ،  الدراسة تقنيات    استخدامأن    إلىوخلصت 
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  و ويزيد من دوافعهم نح ،  تفعيل مشاركة الطالب في العملية التعليمية  إلىفي بيئة التعلُّم يؤدي    3.0الويب  
 .ويقوي ثقتهم بأنفسهم، التعلم
نفس        التعلم    االتجاهوفي  نظام  حول  األمريكيين  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  اتجاهات  لقياس 

اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة    Derakhshan  ،Nilou  ،)2012   (73)  المحمول أجرى  دراسة حول 
أنظمة   لمالمح  األمريكية  أوكالهوما  بجامعة  العالي  إدارةالتدريس  التعليم  سياق  في  المحمول  ،  التعلم 

التعلم وتطبيقات التعلم    إدارةأنظمة    استخدامالمتسارع في    وأنه على الرغم من النم   إلى  وأشارت الدراسة
إال أنه ال يوجد سوى القليل من األبحاث التجريبية حول آراء الطالب والمعلمين حول مميزات  ،  المحمول

 وأدوات التعلم المحمول التي يجدونها مفيدة. 
بأنماط   يتعلق  فيما  التدريس  هيئة  وأعضاء  الجامعات  طالب  تصورات  عن  الكشف  الدراسة  استهدفت 

 التعلم المحمول.  إدارةمن مختلف مميزات نظام   االستفادةاستخدامهم ومدى 
األجهزة المحمولة كانت مختلفة تماًما بين الطالب وأعضاء هيئة    استخداموأظهرت النتائج أن أنماط       

 المحمول. LMSزيادة الوعي بالمفاميم المتعلقة بمميزات نظام  إلى  باإلضافةالتدريس 
التعلم المحمول من أعضاء هيئة    إدارةباستخدام نظام    االهتماممستويات أعلى من    إلىوأشار الطالب      

أنظمة  وتم تحديد مميز ،  التدريس المستخدمين  إدارةات  لكل مجموعة من  األكثر رواًجا  المحمول  ،  التعلم 
التعلم المتنقل واستخدامها العملي في    إدارة واختتمت الرسالة بمناقشة اآلثار المترتبة على تصميم أنظمة  

 التعليم العالي. 
 

 : طااسات دت ل   ن ت الت لت المطص  )المرتلخ( -4   

التعلم          نظم  مميزات  بين  يجمع  التعلم    وجًهاوالتعلم    اإللكترونينمط  عليه  أطلق  نظام  في  لوجه 
 م Jones  ،Aslean  ،2017استهدف  ،  التعلم المختلط وفي بعض الدراسات التعلم التشاركي  أوالمدمج  

كلااصاقياس خبرات التعلم المدمج وفعاليتها في مدرسة ثانوية    (74) أن   إلىحيث أشارت  ،  الريفية   ولاة 
، التعلم المدمج  في المدارس العامة لمواجهة تحديات التعلم في القرن الحادي والعشرين  استخدام  أهمية

عبر   التعلم  منصات  بين  تمزج  الفص  اإلنترنت والتي  في  التقليدي  التعليم  الدراسيةمع  تأثير  ،  ول  وقياس 
 التعلم المدمج في تحسين مشاركة الطالب وتحصيلهم ونتائجهم.

الحالة دراسة  الدراسة منهج  المفتوحة،  واستخدمت  المقابالت  المكتوبة،  واعتمدت على  المتابعة  ،  وبيانات 
اختيارهم من    تم،  تضمنت العينة ثمانية مشاركين متطوعين، و والمالحظات الصفية كأدوات لجمع البيانات 

األقل معتمًدا،    معلًما  22بين   على  سنوات  ثالث  لمدة  الثانوية  المدرسة  مستوى  على  بالتدريس  قاموا 
 أكثر من المواد التي يدرسونها.  أوواستخدموا التعلم المدمج في واحد 
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المدمج  فإن التعلم  ،  وكشفت نتائج الدراسة أنه في حين واجه المعلمون بعض التحديات عند مزج التعليم 
ويعزز التعلم الذي يقدمه ،  أسلوب تعليمي شامل يساعد في خلق بيئة صفية تتمحور حول الطالب   وه

 ويعزز مشاركة الطالب النشطة. ، المعلم ويخطط له
  إلى   والمعلمون أثناء ممارساتهم في التعلم المدمج والتي تدع  عدد من القضايا التي يواجهها  أظهرت قد  

 وزيادة التعاون من جانب الطالب.، وزيادة التفكير المستقل، زيادة مشاركة الطالب 
الطالب  مشاركات  على  المدمج  للتعلم  المحتمل  التأثير  حول  الحديثة  المؤلفات  الدراسة  نتائج  وتدعم 

 وتحصيلهم العلمي وأدائهم العملي.
في       علمية  مقارنات  اتصقيما ولرصد  التعلم    الماتمت  نظم  أجرى  اإللكترونيبين  المتاحة  ة 

Occhipinti  ،Genoa  ، 2017(75 )  والتعلم   اإلنترنت دراسة استهدفت المقارنة بين التعلم المباشر عبر
حيث قامت بقياس الرضا الطالبي من  ، المدمج في نتائج التعلم ورضا الطالب في برنامج الدراسات العليا

عبر   استقصاء  نماذج  التعليمية  اإلنترنت خالل  المقررات  الدراسات  ،  في  بين طالب  التام  الرضا  وتبين 
عبر   الدراسية  المقررات  حول  المد   اإلنترنت العليا  التعلم  خالل  والمقرر ومن  بالمعلم  يتعلق  فيما  مج 

داللة  ،  الدراسي ذي  بفارق  البحث  عينة  الطالب  بين  تفضياًل  أكثر  المدمج  التعلم  عن    إحصائيةولكن 
 .اإلنترنت التدريس الكامل عبر 

المعلم      عن  الطالب  ورضا  الدراسي  التحصيل  لنقاط  التراكمي  المعدل  بين  دالة  عالقة   توجد  وال 
التع ونماذج  الرقميوالمنهج  ذلك،  لم  التراكمية مرتفعة عندما  ،  ومع  التقدير  نقاط  أن متوسطات  فقد وجد 

عبر   المدمجة  المقررات  المعلمين من  وتقييمات  للطالب  اإلجمالي  الرضا  مقارنة  وهناك اإلنترنت،  تمت 
دال   المدمج  إحصائًيافرق  التعلم  بنموذج  الخاص  المقرر  عن  الكلي  الطالب  رضا  هذه  ،  بين  وتكشف 

والتعلم المدمج   اإلنترنت،  المقررات الدراسية عبر    عن ائج مًعا أن طالب الدكتوراه راضون بشكل عام  النت
 المثابرة والنجا . إلى باإلضافةالتي توحي برضا الطالب في البرنامج الدراسي ككل 

المدمج        التعلم  بيئة  أحد   أو ولرصد  في  اتصقيمية    المختلط    Wilson  ، 2017   (76)قامالمطااس 
(   LMS)  اإلنترنت التعلم على شبكة    إدارةلوجه مع أنظمة    وجًهابدراسة هدفت وصف كيفية مزج التعلم  

البديل  إطارفي   التعليم  نظم   مدارس  لثالث،  بيئات  متعددة  حالة  دراسة  تحليل  خالل   معلمين    ة من 
 المدمج. أو مخضرمين يدرسون في بيئات التعلم المختلط  

قامت الدراسة لمساعدة القادة التربويين على إحداث نقلة نوعية في النموذج التنظيمي في ظل نظرية    
لبيرنز )  التحويلية  تعلم  ،  (م1978القيادة  لكيفية  أكثر استنارة  التربويين على تطوير فهم  القادة  ومساعدة 

التجريبي التعلم  نظرية  ظل  في  ا،  الطالب  المنهج  الدراسة  هذه  و لوصفيواستخدمت  البيانات ،  جمع  تم 
والبيانات المحفوظة بشكل عام  ،  والمستندات ،  وأعمال الطالب ،  والمالحظات المباشرة،  باستخدام المقابالت 

 بالمدرسة.
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وأسفرت الدراسة بعد تحليل البيانات عن ستة محاور مهمة حول التعلم المدمج في التعليم البديل المصمم  
المعلم التعلم الشخصية للطالب ،  ين والطالب للطالب؛ تمحورت حول مرونة  بديلة مقارنة  ،  خبرات  بيئة 

القيادة التعليمية البديلة التي  ،  تكامل التكنولوجيا،  الترابط / التواصل بين الطالب ،  ببيئات التعلم التقليدية
 تدعم المعلمين والطالب.

او  بيئة  في  فعالين  معلمين  يكونوا  بأن  للمدرسين  سمحت  التي  العوامل  أهم  همن  البديلة  الدعم    و لتعليم 
عن عامل   ، فضالً والقيادة المحلية وتوفر الموارد التكنولوجية التي تخدم عملية التعليم  اإلدارةالمستمر من  
وأثبتت  ،  خبرة المعلم المخضرم والمرونة في نفس الوقت لتلبية احتياجات الطالب المتنوعة  وآخر مهم ه 

 في نجا  الطالب وتجربة التعلم المدمج.  أهميةلهم الدور األكثر الدراسة أن المعلمين في التعليم البديل 
سيال        ك   اختبار فعاليته التعليمية في الواقع المصري قامت ويا  بدراسة    (77)   م2016داط و غاطز 
المعرفي )معتمد/ مستقل( عن    إلىهدفت   المشكالت واألسلوب  القائم على  المدمج  التعلم  فاعلية  تحديد 

اإلدراكي صيانة  ،  المجال  لمهارات  واألدائي  المعرفي  الجانب  تنمية  على  بتأثيرهما  يتعلق  فيما  وذلك 
المشكالت   وحل  التعليم  لدىالكمبيوتر  تكنولوجيا  ه.طالب  مستقل  متغير  على  البحث  التعلم    وواشتمل 

وه  تصنيفي  ومتغير  المشكالت  على  القائم  المجال    والمدمج  عن  مستقل(   / )معتمد  المعرفي  األسلوب 
الكمبيوتر ،  اإلدراكي صيانة  لمهارات  األدائي  والجانب  المعرفي  الجانب  في  التابعة  المتغيرات  وتمثلت 
  .مهارات حل المشكالت  إلى باإلضافة

( من  البحث  عينة  تكونت  تكنولوجيا    اطالبً (  60وقد  قسم  اآللي  الحاسب  معلم  شةبة  الثالثة  الفرقة  من 
واشتملت أدوات البحث على ،  مجموعتين تجريبيتين  إلىوقد تم تقسيم عينة البحث  ،  التعليم جامعة طنطا
اختبار األشكال  ،  اختبار حل مشكالت ،  بطاقة مالحظة لقياس األداء المهارى إلكتروني،  اختبار تحصيلي  

 المتضمنة. 
نتائج البحث فاعلية التعلم المدمج القائم على المشكالت على كل من المعتمدين والمستقلين    أظهرت وقد  

اإلدراكي المجال  أدي    ،عن  الكمبيوتر  إلىحيث  بصيانة  المرتبطة  والمهارية  المعرفية  الجوانب  ،  تنمية 
المشكالت  حل  على  الطالب  قدرة  فا،  وكذلك  أكثر  أنه  على  أكدت  النتائج  أن  الطالب   لدى علية  إال 

 .المستقلين مقارنة بالطالب المعتمدين على المجال اإلدراكي
ك وفي سياق تطبيق نظم التعلم المدمج في المجتمع الفلسطيني قامت        م 2016  (78) دلادع    وكفااة 

المدمج    إلىهدفت   التعلم  على  قائم  برنامج  فاعلية  العلمية    فيدراسة  المفاميم  التفكير  و تنمية  مهارات 
و االستقصائي نح ،  الصف    و االتجاه  لتالميذ  الكيميائية  التفاعالت  وحدة  تدريس  خالل  من  العلوم  مادة 

العليا   التعليم األساسي  بناء برنامج    لتحقيق أهداف البحث تم، و فلسطين  في التاسع األساسي من مرحلة 
مقياس  ، و مقياس مهارات تفكير استقصائي، و إعداد اختبار مفاميم علمية، و مقتر  قائم على التعلم المدمج

( تلميذة 36)وللمجموعة التجريبية    ة( تلميذ 36تم تطبيقها على مجموعة مكونة من )،  العلوم  ونح   االتجاه 
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الضابطة و للمجموعة  البحث  ،  نتائج  البرن  إلى أشارت  المقتر   فاعلية  العلمية  فيامج  المفاميم  ،  تنمية 
 المادة لتالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين. واالتجاه نح ، و التفكير االستقصائيو 
( دراسة استهدفت قياس فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج  م2015)  (79) كصيقز ال  يط    كما أجرت    
والوعي بأخالقيات التكنولوجيا المعاصرة لدى تالميذ الحلقة    لإلنترنت تنمية مهارات االستخدام اآلمن    في

بالحلقة اإلعدادية ولتنمية هذه   لإلنترنت اإلعدادية. ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد مهارات االستخدام اآلمن 
وتطبيقه على مجموعتين   اإللكترونيلمهارات تم تصميم برنامج للتعليم المدمج بنظام )موديل(إلدارة التعلم ا

بمدينة دمياط الجديدة.    األساسيبكل مجموعة( بمدرسة أحمد زويل للتعليم    اتلميذً   36تجريبية وضابطة ) 
البحث   أدوات  تطبيق  تم  البحث وبعديً   قبلًياكما  مجموعتي  تالميذ  على  تم    ا  اإلحصائي  التحليل  وبعد 

والوعي بأخالقيات التكنولوجيا    لإلنترنت تنمية مهارات االستخدام اآلمن    فيفاعلية البرنامج    إلىالتوصل  
 .المعاصرة لدى تالميذ الحلقة اإلعدادية

كاقى  وفي سياق قياس آراء واتجاهات الطالب في المجتمع األمريكي حول نظم التعلم المختلط            
Deibert  ،Renee  ، 2015 (80)    دراسة حول تصورات الطالب عن نموذج التعلم المختلط باستكمال

المباشر عبر   بأدوات متزامنة  اإلنترنت التعلم  المتزامن  الكمية غير ،  غير  الدراسة  الهدف من هذه  وكان 
عبر   المقرر  نوع  ارتباط  مدى  استكشاف  المختلط    اإلنترنت التجريبية  التعلم  مقابل  في  المتزامن  غير 

كمال المقرر عبر إالمعلم و   وباتجاهاتهم نح   اإلنترنت ة الخبرات السابقة لدى المتعلم عبر  وعالق،  المدمج/
 .اإلنترنت 

ا ملتحقين ببرنامج التعليم الذاتي في أربع مقررات بطريقة التعلم المباشر  متعلمً   151قامت الدراسة على  
ن في بيئة التعلم  يودمج مقرر ،  على أن يكون مقرران فقط في بيئة تعليمية غير متزامنةاإلنترنت،  عبر  

 .اإلنترنت غير المتزامنة مع مكون التعلم المتزامن على 
في التأثيرات الرئيسية بين الطالب   إحصائية وق ذات داللة  واتضح من نتائج الدراسة أنه لم يكن هناك فر 

، المسجلين للمقرر غير المتزامن والطالب المسجلين للمقرر المختلط لمفاميم الطالب حول دعم المعلم
سابقة   خبرة  لديهم  يكن  لم  الذين  الطالب  عبر    باإلنترنت وبين  الخبرات  بعض  لديهم  الذين  والطالب 

 ب حول دعم المعلم للعملية التعليمية. لتصورات الطال اإلنترنت 
والخبرة    اإلنترنت بين نوع المقرر عبر    إحصائيةأي تفاعل ذي داللة    االتجاهثنائية    ANOVAلم ُتظهر   

ولم يكن  ،  حول تصورات الطالب لمدى عملية التفاعل بينه وبين الطالب المسجلين  اإلنترنت السابقة عبر  
أثيرات الرئيسية بين الطالب المسجلين في المقرر غير المتزامن  في الت  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  

لم تتأثر اتجاهات  ، و والطالب المسجلين للمقرر المختلط /المدمج لمفاميم الطالب عن التفاعل فيما بينهم 
الطالب فيما بعد المرحلة الثانوية حول دعم المعلم وتفاعالت الطالب البينية عندما تمت إضافة أدوات 

 الفئات غير المتزامنة.  إلىالمتزامنة  االتصال
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التوصيات   عبر    إجراءوتتضمن  السابقة  الخبرات  توثيق  حول  البحوث  من  الطالب    اإلنترنت مزيد  لدى 
واستخداموفعاليتها الطالب حول   ،  يؤثر على تصورات  التعليم  إذا كان مستوى  ما  لتحديد  دراسة طولية 

 تفاعل الطالب.  أودعم المعلم 
ك   قام  التربويةوفي نفس سياق قياس فعاليته         بدراسة استهدفت التعرف    (81)   2014سقيت  و  ماط 

أثر   المدمج    استخدامعلى  الحاسب    فيالتعلم  مقرر  برنامج    اآلليتدريس  مهارات  بعض  تنميـة  عـلى 
واتجاهـاتهن   مصر  المنوفية  جامعة  التربيـة  بكليـة  الطفولة  شةبة  األولى  الفرقة  طالبات  لدى  البوربوينت 

 .والمنهج شبه التجريبي، وقد استخدم المنهج الوصفي، نحـوه
،  ي معـرفي وبطاقـة مالحظـة واختبار تحصيل،  وقد قام الباحـث بإعـداد قائمـة بمهـارات برنـامج البوربوينـت 

نحـ اتجاه  المـدمج  و ومقياس  الـتعلم  باإلضافة اسـتخدام  التعليمية  إلى  ،  تطبيقها على عينة  ،  البرمجية  وتم 
 .مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية إلىطالبة تم تقسيمها  60عددها   بلـ 

  في كبير وفعال   كان لـه أثـر  اآلليالتعلم المدمج في تدريس مقرر الحاسب    استخداموقد أثبتت النتائج أن  
طالبـات  لـدى  البوربوينت  برنامج  بمهارات  المرتبط  األدائي  والجانب  المعرفي  الجانب  من  كل   تنمية 

أثر   كان لـه  اآلليتدريس مقرر الحاسب    فيالتعلم المدمج    استخدامكما أكدت أن  ،  المجموعة التجريبية
 تدريس المقـرر.  فياستخدامه  وتنمية اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية نح  فيوفعال  كبير
الب يو ا    ولقياس فعاليته التعليمية في متغيرات أخرى قام       ( بدراسة استهدفت   م 2012)  (82) صلمط 

تصميم تعليم  و تنمية مفاميم البرمجة الكائنية    فيالتعليم المدمج القائم على الويب    استخداممعرفة كيفية  
تنمية مفاميم    فيالتعرف على فاعليه التصور المقتر   و مدمج قائم على الويب باستخدام وسائط متعددة  
 29ومجموعه تجريبية    اطالبً   58تكونت عينه البحث من  و البرمجة الكائنية لطالب التعليم الثانوي العام.  

العام  و   اطالبً  الويب.   م،2011/2012  الدراسيذلك خالل  القائم على  المقتر   التصور  تطبيق  تم  حيث 
تحصيل الطالب   في  ةعلى الويب حقق تنمي  وبينت نتائج البحث أن التصور المقتر  للتعليم المدمج القائم

 .بالمقارنة بأسلوب التعليم التقليدي %39لمفاميم البرمجة الكائنية بنسبه 
طااسة   حمط    ويا  أدوات    إلى تشير     2012(83) جاماو  توظيف  المتزامنة   اإللكتروني  االتصالفوائد 

التعليمية المدمج  التعلم  التجريبي  ـواستخدمت  والغير متزامنة في  وطبقت على عينة من طالب ،  المنهج 
ومن أهم النتائج بالنسبة للتحصيل المعرفي تشير   ،قسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

ة البد من توافر وسيلة إلحداث التواصل بين  اإللكترونيأن العبرة عند تصميم وإنتاج البرامج التعليمية    إلى
كانت هذه الوسيلة تحقق التواصل بشكل متزامن عن    المعلم وطالبه وبين الطالب وبعضهم البعض سواءً 

أدا  الفورية    ة طريق  البريد    أوالمحادثة  إ  ،اإللكترونيرسائل  الوسائل  التحصيل  فهذه  تنمية  تساعد في  نما 
بتعلم مهارات أدبية عملية مثل مهارات الدراسات التجريبية في التصوير المعاصر وقد الحظت الباحثة  

 إقبال الطالب في كال المجموعتين. 
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ال تي ا  وهدفت دراسة      أثر    إلى  م 2011،  (84)   صلمط   يط ،  صن وا  الـتعلم    استخدامالتعرف على 
المزيج    والذي المـدمج التعلم  عليه  لـدى   في أطلق  والتحصـيلية  والمهارية  الفكرية  المقومات  بعض  تنمية 

الـدبلوم نجران  فيالعام   طـالب  بجامعة  وبطاقـة ،  التربية  ابتكـاري  تفكـير  اختبـار  بإعـداد  الباحثان  وقام 
المـرتبط األداء  تحصيلي   مالحظـة  واختبار  المتعددة  الوسائط  برامج  البرمجية    إلى  باإلضافةبإنتاج 

 وطالبة.  اطالبً   48التربية بل  عددها  فيمن طالب الدبلوم العام  وتم تطبيق الدراسة على عينة، التعليمية
هاري المـرتبط تنمية التحصيل والتفكير االبتكاري واألداء الم  فيفاعليـة الـتعلم المـدمج    إلىوأشارت الدراسة  

المتعـددة الوسـائط  بـرامج  التجريبية  ، بإنتـاج  المجموعة  طالب  لصالح  الفروق  جـاءت  وأوصت  ،  حيـث 
 .الجامعيالتعليم  فيبضرورة تطبيق التعلم المدمج 

دراسة استهدفت   (85)    2011عباس  و     ولرصد فعاليته التعليمية في التحصيل الدراسي أجرى      
أثر   على  التحصيل    استخدامالتعرف  في  المدمج  التدريسية  و التعلم  المهارات  بعض  نح و تنمية    و االتجاه 

  االجتماعية لدى عينة من طالب الدبلوم العام شةبة الدراسات    االجتماعيةمقرر طرق تدريس الدراسات  
( بلغت  ببورسعيد  التربية  و (  60بكلية  لدى   إعداد تم  طالًبا،  توافرها  الواجب  التدريسية  بالمهارات  قائمة 

 بطاقة مالحظة لتقويم أداء الطالب. إلى ، باإلضافةاا تحصيليً اختبارً ، و الطالب المعلم
،  التعلم المدمج تيجيةاسترا استخداماألداء التدريسي للطالب عينة البحث جراء  ونم  إلىقد أشارت النتائج و 
 كذلك زيادة مستوى تحصيلهم المعرفي.و 

هللا    وكذلك فعاليته في تنمية مهارات تعليمية أجرى      تل   قد استهدفت التعرف و (  86)    2010اا ق 
 لدى النماذج التعليمية    إنتاجالمدمج في تنمية مهارات  و   اإللكترونيكل من التعليم    استخدامفاعلية    على

قد طالًبا، و (  70عينة من طالب الفرقة األولى شةبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر بلغت )
 بطاقة مالحظة أداء المهارات.و اختبار تحصيل معرفي و قام الباحث بإعداد برنامج تعليمي 

تنمية  و المدمج في تنمية التحصيل المعرفي و  نياإللكترو كشفت النتائج عن فاعلية كل من أسلوبي التعليم و 
 العينة. أفراد الطالب  لدىالنماذج التعليمية  إنتاجالجانب األدائي لمهارات 

 

 :الاتماعيةطااسات دت ل   ن ت الت لت   ق الإبمات  -5
للشبكات    إطارفي         متعددة  التعلم    االجتماعيةاستخدامات  نظم  في  والية  اإللكترونيوادخالها  في  ة 

الباحث  تقييم استخدامات طالب  دراسة  Wang  ،Yiran  ،2017   (87  )  كاليفورنيا أجرى   إحدى استهدفت 
بهم الخاصة  الشخصية  التعلم  بيئات  في  تعلم  كوسيلة  بوك  للفيس  كاليفورنيا  جامعة  واهتمت ،  كليات 

تنم التي  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مع  الشباب  بتعامل  والتي حولت    والدراسة  مرتفعة  بمعدالت 
 ب الجامعة.عاداتهم المعلوماتية واالهتمام بثقافة التعلم المستقل على نطاق واسع من قبل طال
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وتتفق مع آراء أخرى أن هناك  ،  متعددة في الحياة الجامةية  اوأثبتت الدراسة أن الفيس بوك يخدم أغراًض 
التواصل   التعلم  االجتماعيإمكانات كبيرة في منصات  أنه ،  لدعم فرص  الدراسات  في حين ترى بعض 

 يضر بالتعلم ألنه يشغل الطالب ويشتت انتباههم. 
فعالية الفيس بوك تؤكد الدارسة على تحديد متى وكيف وتحت أي ظروف يستخدم الطالب وللتحكم في  

أن حالة الطالب الدراسية قد تنتقل    إلىوتشير النتائج  ،  ؟أدوات الفيس بوك في أنشطة التعلم غير الرسمية
العاد  التصفح  بوك    يمن  واع  استخدامجلسة    إلىللفيس  الت،  تعليمي  أنشطة  على  بالتركيز  علم  وذلك 

األكاديمية التي تستفيد من    واألنشطةويحدث التعلم من خالل بيئة الربط الشبكي  ،  الموجهة ذاتيًا للطالب 
بوكإ الفيس  شبكة  الطالب ،  مكانات  افتقار  مشكالت  من  الحذر  بوجوب  الدراسة  أوضحت  ذلك  ومع 

مهمة   معلوماتية  الشاملة  أولمهارات  والجودة  والتخصص  المعلومات  وتصفية    إلى   باإلضافة  انتقاء 
 التحديات المحيطة بالتعرض الذاتي. 

استخدامات المستحدثات التكنولوجية والتويتر  وهيئة التدريس نح وحول ادااهات الاوع وك ضاء       
أجريت   واالنترنت  الشبكات  عبر  المباشر  التعلم  حيث ،  Ramirez  ،Dulce  ، 2017 (88)طااسةفي 
في التعليم العالي يتطلب تحليل العوامل   اإلنترنت كشفت عن أن االستخدام المتزايد لطرق التدريس عبر  

المقررات   إشراكالتي تساهم في     اإلعالم عن تطور وسائل    اإلنترنت، فضالً الدراسية عبر    الطالب في 
الطالب   االجتماعية اتجاهات  قياس  الكمية  الدراسة  هذه  استهدفت  العالي   التعليم  في  واستخداماتها 

نح  التدريس  هيئة  التعليمي  و وأعضاء  لالستخدام  وتويتر  الكمبيوتر  على  ،  تكنولوجيا  الدراسة  تطبيق  وتم 
 أعضاء هيئة التدريس.من  50و  اطالبً  127

وباختبار فرضيات الدراسة لم يتم العثور على اختالفات كبيرة بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس على  
وتختلف االتجاهات  ،  المتغيرات الخاصة بمهارات االستخدام وأهمية تكنولوجيا الحاسب وتويتر في التعلم

وأعضاء هيئة التدريس على أساس عدد المقررات  تجاه أجهزة الكمبيوتر لألغراض التعليمية بين الطالب  
 .اإلنترنت التي تمت دراستها عبر 

التواصل      وسائل  استثمار  على  التأكيد  الممارسة  على  المترتبة  اآلثار  لالستخدام    االجتماعي وتشمل 
التدريس هيئة  ألعضاء  المهني  والتطوير  التدريب  وتوفير  وإعادة ،  التعليمي  للمتابعة  عمل  حلقات  مع 

للطالب ا بالنسبة  في  إمع  ،  لتأهيل    إضافية  ودورات  إلزامية  توجيه  دورات  تأسيس    استخدام مكانية 
Twitter  بالراحة  ،  للتعليم الشعور  في  التدريس  هيئة  أعضاء  المشاركين من  منتديات  تساعد  أن  ويمكن 
 في التعليم.  االجتماعية اإلعالموسائل  استخدامأكثر عند 

مثل تكرار الدراسة الحالية في جامعات أخرى ذات  ،  حوث للدراسات الكميةبإجراء مزيد من الب  وتوصي 
 عينات أكبر. 
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أجرت           والوجداني  المعرفية  الجوانب  وتنمية  التعليمية  فعاليتها  قياس  سياق  هطااة  وفي  ادا 
ة في  اإللكترونيفي بيئة التعلم    االجتماعيةالشبكات    استخدامدراسة استهدفت قياس فاعلية    (89)    2012

لمهارات   واألدائية  المعرفية  الجوانب  الدروس    إنتاجتنمية  المهني  اإللكترونيونشر  الدبلوم  لدى طالب  ة 
المنصورة جامعة  التربية  بكلية  التعليم  تكنولوجيا  التطويرية  ،  شةبة  البحوث  منهج  الدراسة   واستخدمت 

المنهج   تستخدم  التي  التجريبي،  الوصفيالتكنولوجية  قوامها  ،  والمنهج  عينة  على  ،  مفردة  40وطبقت 
 وبطاقة تقييم منتج نهائي كأدوات لجمع البيانات.، بطاقة المالحظة، واعتمدت على االختبار التحصيلي

التعلم   لبرنامج  فاعلية  نتائج أهمها وجود  لعدة  الشبكات    اإللكترونيوتوصلت  في    االجتماعيةالقائم على 
التح لمهارات  تنمية  المعرفي  الدروس    إنتاجصيل  البعدي اإللكتروني ونشر  القياس  نتائج  خالل  من  ة 

على برنامج التعلم   االجتماعيةالقائم على الشبكات    اإللكترونيوكذلك تفوق البرنامج  ،  للمجموعة التجريبية
 الدروس الخاص ببطاقة تقييم المنتج النهائي.  إنتاجبدون شبكات في جودة   اإللكتروني

طااسة        التعليم   على  اإلقبالاستهدفت التعرف على مستوي    Aaron porter  ،2010    (90)ويا 
سنغايوازوقد أجريت في  اإلنترنت،  عبر شبكات   التعليم عبر    ااص ة  قوة مهام  اإلنترنت، تحت مسمي 

المتلطزمؤسسات    علىطبقت  و  االمملكة  ال الا  مدى  ،  الت ليت  عن  استكشافية  دراسة  بعمل  وقامت 
 واعتمدت على المناقشات الجامةية المركزة .، وسائل االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات  استخدام

التعليم   نظام  الطالب  تفضيل  أهمها  نتائج  عدة  عن  اعتبار    وجًهاوأسفرت  مع  تكنولوجيا    استخداملوجه 
وهناك تفاوت في  ، المكملة للتعليم التقليديو االتصاالت في التعليم أحد البدائل العديدة المتاحة و المعلومات 

مما يجعل الطالب يشعرون بالقلق    االتصاالت؛و تكنولوجيا المعلومات    استخداممستويات المحاضرين في  
  % 3،  43في حين أن تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية    استخداممن الطالب  %8،  72حيث يؤيد  

المواد   مع  المطبوعة  المواد  دمج  يؤيدون  الطالب  الطالب    % 90،  1يرى  و ة  اإللكترونيمن    استخدام من 
 يري خالف ذلك.  %2،  5يساعدهم في العملية التعليمية في حين أن   اإلنترنت 
التواصل  وعن        دراسة استهدفت   Ritzenthaler  ،Gary  ،2010  (91)  أجرى   الاتما ادبمات 

كأسلوب يمكن من خالله توصيل المادة الدراسية    االجتماعي التعرف على كيفية توظيف شبكات التواصل  
الجامةية بالمقررات  بين  ،  الخاصة  الدمج  بفكرة  التعلم  نظم  من  وكنوع  التقليدية  للمحاضرات  كإضافة 

 . اإللكترونيالتقليدي و 
،  موقع لمجموعة على الفيس بوك لنشر محتوى له عالقة بأحد المقررات الجامةية   نشاءإب وقام الباحث   

من    طالًبا  167وقد تم تطبيق هذه الدراسة على  االجتماعي،  ويلتقي من خالله الطالب للنقاش والتواصل  
 المسجلين في المقرر. 

وأن ،  الخاص بالمقرروتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها؛ مشاركة ثلثي الطالب في مجموعة الفيس بوك  
فقط من المبحوثين ذكروا   %3،  23وأن  ،  من الطالب شاركوا بالتعليق والتفاعل على الصفحة  9%،  20

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم: دراسة تحليلية مقارنةاالتجاهات الحديثة في بحوث نظم "  :طارق الصعيديأ.م.د.  132 

 

لصور التي يتم تحميلها على الموقع الخاص امنهم لم يشاهدوا    %21وكذلك  ،  أنهم لم يشاهدوا الفيديوهات 
 بالمقرر على الفيس بوك.

الفيس   استخدموا  المبحوثين  بنسبة  غالبية  األقل مرة  % 1،  57بوك  المحاضر على  أكثر على  ، للتعرف 
يتمكنو  لم  الموقع للحصول على معلومات  بنسبة    اويستخدمون  المحاضرة وذلك  من الحصول عليها من 

أنهم يحاولون   %79وذكر  ،  أنهم لم يعلقوا على المناقشات الخاصة بالمجموعة  %2،  78وذكر  ،  8%،  50
، %3،  76ضافة صديق لم يكن يعرفوه من قبل بنسبة  إ  أو  من خالل هذا الموقع التعرف على زمالئهم  

وأن الغالبية العظمي بنسبة  ،  أنهم استفادوا من هذا الموقع في فهم المادة الخاصة بالمقرر  %4،  40وذكر  
األسلوب   2%،  71 بهذا  أ   %1،  64و،  استمتعوا  على  األخرى  وافقوا  المقررات  في  مفيدة  تكون  قد  نها 

 مستقباًل.  
 :طااسات دت ل   ن ت الت لت المبادق   ق الوي -6

  ضافية قام إوفي نظم التعلم المباشر عبر الويب وأجياله المتتالية بما فيها من تقنيات ومستحدثات       
Tunceren  ،2017Lee. -Li  (92)     بدراسة حول اتجاهات طالب اللغة الثانية في كلية المجتمع بوالية

حيث استهدفت قياس اتجاهات طالب    -دراسة حالة-  اإلنترنت التعلم المباشر عبر    وفلوريدا األمريكية نح
عبر   عام  تعليمي  بمقرر  الملتحقين  المجتمع  كلية  في  األولى  في   ووه  اإلنترنت السنة  دراسات  مقرر 

التطبيقية تجاربهم  ،  األخالقيات  حول  الثانية  اللغة  في  المشاركين  الطالب  ومقابلة  استقصاء  تم  حيث 
 منتصف ونهاية الفصل الدراسي.  أومن خالل مقابالت سكايب في أوائل  التعلم عن ُبعد وانطباعاتهم عن 

التعليمي         النموذج  الدراسة  ُبعد واستخدمت  الن  للتعليم عن  للدراسةبمثابة اإلطار  اقتر   ،  ظري  حيث 
متعدد  التعليم  و   المشاركون  نموذج  مكونات  أن  المقرر(   اإللكترونياللغات  وتسهيل  وتصميم  )الحضور 

حضور معرفي )الفهم والقدرة على إثبات معرفة  إلىوالمشاركة التعليمية )سلوك التعلم الذاتي المنظم( أدى 
 المحتوى التعليمي(.   وإتقان

إال أنه لم  ،  حيث يتم التعاون مع زمالء الدراسة من خالل مجتمع افتراضي  جتماعياال للحضور    باإلضافة
 . اإلنترنت يكن بالفعالية الكافية لدى المشاركين في اللغة الثانية في هذا المقرر التعليمي المباشر عبر 

والتعليم والتعلم   ،  األبحاث العلمية بكليات المجتمع  إلىوأضافت الدراسة تحليالت ووجهات نظر متنوعة  
خدام اللغة اإلنجليزية لألغراض تواس،  وتنمية مهارات الكتابة خالل دراسة المقرراإلنترنت،  المباشر عبر  
 األكاديمية.

 Fuller  ،Ryan  ،2017   (93 )كاقى  اإل تق  ق    ت الت لت  اتياا ومن منظور مديري المدارس حول      
دراسة استهدفت الكشف عن أهم تصورات مديري المدارس الثانوية األمريكية ورؤيتهم للسلوكيات الناتجة  

باستخدام نظرية التنافر المعرفي باعتبارها  ،  لدى الطالب؛ دراسة وصفية  اإلنترنت عن خيارات التعلم عبر  
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مقابالت شبه منظمة مع مديري المدارس الثانوية في بعض المدارس   إجراءوتم  ،  األساس النظري للبحث 
 ذات الكثافة العالية.

والعناصر   للمدارس  الرئيسية  البيانات  ومقارنة  الوصفية  الدراسة  خالل  من  النتائج  تحليل  وبعد 
التعلم عبر   خيارات  إيجابية عامة عن  نظرة  لديهم  المديرين  أن  ،  الب للط  اإلنترنت الديموغرافية؛ كشفت 

عبر    ةثالث  إلىوتوصلت   للتعلم  فائدة  أكبر  هي  المرونة  أن  وهي  مهمة  عبر  اإلنترنت،  مبادئ  والتعلم 
 أمر ال مفر منه.  اإلنترنت التعلم عبر  و ليس للجميع؛ ونم اإلنترنت 

وقد تأثرت رؤاهم  ،  في مرحلة دراساتهم العليا  اإلنترنت تجاربهم الشخصية مع التعلم عبر    إلى  باإلضافة 
 وقلة الموارد.  ، وتجاربهم المشتركة، صية باحتياجات الطالب الشخ

،  جدول الطالب   اإلنترنت التعلم عبر    ووتضمنت العوامل األخرى التي أثرت على سلوكيات المديرين نح
المالية للموظفين،  والموارد  المحتملة  بالخسارة  للتعمق  ،  واالهتمام  بإجراء بحث مستقبلي  الدراسة  وأوصت 
والسلوكيات الفعلية وكذلك طبيعة رؤي جميع    اإلنترنت ة بين اإلدراك الرئيسي للتعلم عبر  أكثر في العالق

 منسوبي المدرسة اآلخرين. 
يقحات       كامك  تصميم بيئة تعلم قائمة على تطبيقات الويب   إلىهدف البحث  م،  2017   (94)   طااسة 
ونشره لدى    التفاعلي  الرقميمن منظورين مختلفين وقياس أثرها على تنمية مهارات تصميم المحتوى  2.0

تم اختيارهم بطريقه عشوائية وتقسيمهم  ، وطالبة  اطالبً   60طالب تكنولوجيا التعليم. وتضمنت عينه البحث 
وقد اعتمدت على ،  وطالبة  ا( طالبً 30تجريبية ثانية )،  وطالبة  ا( طالبً 30مجموعتين: تجريبية أولى )  إلى

 والمنهج شبه التجريبي. ، المنهج الوصفــــــــي
التشاركية( القائمة على تطبيقات   –)الشخصية    النتائج تفوق الطالب الذين استخدموا بيئة التعلم  أظهرت  

المحتوى  2.0الويب   تصميم  مهارات  تنمية  كالً   0ونشره  التفاعلي   الرقميفي  التعلم    بيئتيمن    وأن 
الجانب    إكساب   في  تانمتساوي  البرمجة  المعرفيالطالب  الذين درسوا    ، فيلمهارات  الطالب  تفوق  حين 

الط على  التشاركية  التعلم  بيئة  الشخصية  باستخدام  التعلم  بيئة  باستخدام  درسوا  الذين  تحصيل    فيالب 
 .ونشره  التفاعلي الرقميلمهارات المحتوى  المعرفيالجانب 

دراسة حول تعزيز بيئات   Khan  ،Komar  ، 2015(95)وتعزيزها أجرى  اإلنترنت وحول بيئات التعلم عبر 
وجاءت الدراسة بافتراضية أن نماذج  ،  وأهمية نموذج التصميم النشط للتعلماإلنترنت،  التعلم المباشر عبر  

التقليدية   التعليمي  مناسبة    وجًهاالتصميم  تكون  ال  قد  وتطوير  أو لوجه  تصميم  في  فاعلية  أقل  تكون  قد 
لنماذج التقليدية في مواجهة التحديات في تصميم وتطوير  ولم يتضح  قيمة ااإلنترنت،  بيئات التعلم عبر  

عبر   خصيًصا  اإلنترنت،  التعليم  المصممة  النماذج  كانت  إذا  ما  لتقييم  البحث ضرورًيا  يعتبر  ثم  ومن 
 ال.  أمتوفر فائدة إضافية لطرق التصميم التقليدية  اإلنترنت لتعزيز التعلم عبر 

خصائص        من  التحقق  الدراسة  عبر   واستهدفت  للتعلم  التفاعلي  النشط  للتصميم  مقتر   نموذج 
التقليدية  اإلنترنت  التصميم  نماذج  قيود  معالجة  على  باإلضافةوقدرته  التي    إلى  ،  الطرق  دراسة  تقييم 
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عبر   المقررات  تصميم  كفاءة  رفع  في  النموذج  هذا  بها  خالل  اإلنترنت،  سيساهم  من  المعلومات  وإثارة 
 وإنشاء بيئة تعلم قائمة على النتائج.   اإلنترنت، أنشطة التعلم عبر 

وطبقت على  ،  أنواع من االستبيانات كأدوات لجمع البيانات   ةومن خالل منهجية الدراسة استخدمت ثالث
من المشاركين والخبراء في القطاعات / المؤسسات األكاديمية والشركات والحكومات    12مجموعة تضم  

 .اإلنترنت والذين لديهم خبرات في التصميم التعليمي للتعلم عبر 
النتائج عن إجماع بين المشاركين لمالءمة المكونات المختلفة لنموذج التعلم االستباقي المقتر     كشفت 
التعلم عبر    في و بيئة  اإلجمالية  اإلنترنت،  النتائج  مفيد    استخدام أن    إلى توصلت  للتعلم  المقتر   النموذج 
 .اإلنترنت جودة أكثر من النماذج التقليدية السابقة عند استخدامه في تصميم بيئات التعلم عبر  ووذ 

الت لت   ق        دلليل  ي ة  دراسة استهدفت Alston  ،Bernice  ،2014   (96  )كاقى    اإل تق   ويا 
قياس العالقة االرتباطية بين مستويات التفاعل بين الطالب ومستوى الرضا لدى طالب الدراسات العليا 

العالقة بين    والرئيسية في أدبيات الدراسة ه  االهتماموكان أحد مجاالت  اإلنترنت،  في بيئة التعلم عبر  
التعرف عن مدى    و حيث كان هدف الدراسة هاإلنترنت،  تفاعالت الطالب ورضاهم من خالل مقرر عبر  

بين تصورات طالب الدراسات العليا لمستوى التفاعل ورضاهم    إحصائيةوجود عالقة ارتباطية ذات داللة  
 . اإلنترنت عن دراسة المقرر عبر 

  في قرار استمرار التسجيل في بيئة تعلم   امؤثرً   متغير رضا الطالب باعتباره عامالً   أهميةوتؤكد الدراسة  
 . اإلنترنت عبر 

عبر   بمقرر  الملتحقين  العليا  الدراسات  طالب  على  الدراسة  عينة  المنهج  اإلنترنت،  واشتملت  واستخدم 
التفاعل بين الطالب والمعلم  واالستبيانالمسحي   البيانات وقياس مدى إدراك مستوى  وبين  ،  كأداة لجمع 

البعض  المستخدمة،  الطالب بعضهم  والتقنيات  التعليمي وبين الطالب  وقياس  ،  وبين الطالب والمحتوى 
 مستوى الرضا لديهم. 

الدراسة   هذه  نتائج  دالة    إلىتشير  عالقة  ا   إحصائًيا وجود  تفاعالت  مستوى  المحتوى  بين  مع  لطالب 
في مستوى    اإلنترنت وتفاعالت الطالب مع التقنيات ومستوى رضا الطالب عن المقرر عبر  ،  التعليمي

العليا المعلم  ،  الدراسات  وبين  وبينهم  البعض  بعضهم  مع  الطالب  تفاعالت  بين  دالة  عالقة  توجد  وال 
 عليا.في مستوى الدراسات ال اإلنترنت ومستوى رضا الطالب عن التعلم عبر 

النإخ   ق          الت لت  دراسة حول نماذج    Hu  ،Hai Ming  ،2011   (97)كاقى    اإل تق  وحول 
وتقوم هذه الدراسة على معرفة تأثيرات ، التعلم النشط في بيئة التعلم الشخصي دراسة بجامعة شرق الصين

  اإللكتروني وال سيما إعادة التفكير في وضع بيئة التعلم  ،  في العصر الرقمي  2.0الجيل الجديد من الويب  
 التي تركز على المتعلم بالدرجة األولى والتركيز على تطوير تصميم بيئة التعلم.
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التعلم   علم  على  تركز  التي  النظرية  األطر  أساسيات  الدراسة  ناقشت  المعزز  ،  وقد  التعلم  وجوهر 
وخصوًصا أساسيات تصميم  ،  ثلة بنموذج نظام التعلم الشبكيومنهجية التصميم المم ،  (TELبالتكنولوجيا )

 النماذج المختلفة المبنية على الذكاء االصطناعي. 
نظام     منهجية  الدراسة  نتائج  و PLEوأوضحت  الوظيفة  ،  لها من حيث  المناسب  التعلم  نموذج  تصميم 

مع األخذ في  ،  ontology والهيكل البنائي خاصة ما يتعلق بالذكاء االصطناعي وما يسمى باألنطولوجي
ويتم تقسيم  ،  وأدوات التعلم والتصميم المناسب وعملية التعلم نفسها،  وأنماط التعلم،  االعتبار سمات المتعلم
ومساحة ،  ومساحة للوسائط المتعددة،  مساحة للقواعد والنظم،  خمس ساحات   إلى مساحة الخدمة التعليمية  
ويتم فيها  ،  ومساحة للتنسيق،  ل ذات المعني المتصلة بالمقررات ومساحة للرسائ،  للموارد التعليمية المختلفة

 تمثيل مختلف أحداث التعلم. 
بدراسة هدفت قياس أثر   (98)    2011آصنة حاق    وفي سياق فعاليته التعليمية في السعودية قامت      

كلية   لدى طالبات  الناقد  التفكير  تنمية مهارات  الويب كويست في  باستخدام  التربية في جامعة  التدريس 
سعود  كويست(،  الملك  بتصميم)الويب  و وقامت  التدريس ،  ؛هي:)طرق  موضوعات  أربعة  تناول  الذي 
مقياس   وهي:، كما قامت باختيار أداة البحث ، الوسائل التعليمية(، و التعليمية ، واألنشطةالحديثة، و التقليدية

،  فمثلت إحداهم المجموعة الضابطة،  شعبتين  تكونت عينة البحث من، و كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد 
 استخدمت الباحثة المنهج التجريبي. ، و األخرى تجريبيةو 
باستخدام    أظهرت قد  و  للتدريس  إيجابي  أثر  وجود  البحث  كويست(  استراتيجيةنتائج  تنمية    )الويب  في 

سعود  الملك  جامعة  في  التربية  كلية  طالبات  لدى  الناقد  التفكير  باستخدام،  مهارات  )الويب   وأوصت 
وتساعد  ،  في العملية التعليمية  اإلنترنت توفر بيئة آمنة الستخدامات  ،  تدريس حديثة  كاستراتيجية  كويست(

 في تنمية التفكير الناقد. 
 : اإل و طااسات دت ل  ااسترطاصات   ت الت لت الققما اللطي ة يا دطاي   الملوا ال ا ا:  

في حدود الباحث حول استثمار نظم وبرامج التعلم الرقمي بأنواعه وتقنياته    نسبًياتتضمن دراسات قليلة   
 : بتخصصاته المختلفة  اإلعالمفي مجال تدريس 

سيطهت        اوا   تقنيات الوسائط المتعددة في تجربة التعليم    استخدامحول فعالية  (99)    2020طااسة 
في    اإلعالمعن بعد وقت األزمات دراسة تطبيقية على تدريس المقررات العملية في كليات    اإللكتروني

المصرية بكليات  ،  الجامعات  العملية  للمقررات  التدريس  الدراسة رصد آراء أعضاء هيئة    اإلعالم وهدفت 
نظام   ُبعد التعلفي  عن  وأهم    م  العملية  المقررات  محتوى  تقديم  في  الفعالة  االتصالية  األدوات  وتحديد 

التعليم   في  المستخدمة  نظام    اإللكترونيالتقنيات  وعيوب  مميزات  عن  ُبعد والكشف  عن  خاصة    التعليم 
كلية   في  العملية  الوساإلعالم،  للمقررات  ثراء  نظرية  على  النظري  اإلطار  في  الدراسة  يلة  واعتمدت 
وتمثل مجتمع الدراسة في أعضاء هيئة التدريس للمقررات العملية والطالب  ، واالعتماد على المنهج الكيفي

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم: دراسة تحليلية مقارنةاالتجاهات الحديثة في بحوث نظم "  :طارق الصعيديأ.م.د.  136 

 

كليات   وعلوم    اإلعالمفي  لهندسة  الدولية  واألكاديمية  القاهرة  جامعة  والخاصة  وكلية    اإلعالمالحكومية 
 .باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري  اإلعالم

وتم   عمدية  بطريقة  فيها  المشاركين  اختيار  وتم  مركزة  نقاش  مجموعات  ثالث  على  الدراسة  تطبيق  وتم 
 هيئة تدريس من هذه الكليات.  وعض  15مقابالت متعمقة مع عدد  إجراء
ما يفقدهم القدرة على التفاعل  و ومن أهم نتائج الدراسة أن عدم التواصل المباشر بين الطالب وأساتذتهم ه 

واتفق كل أعضاء هيئة التدريس على أن قدرتهم على تحقيق أهداف ،  عن بعد  اإللكترونيالتام أثناء التعلم  
، تاج للتفاعل المباشر مع الطالب ألن المقررات العملية تح،  من هدف المقرر  %60المقررات لم تتجاوز  

الطالب ضةيفً  تقييم  والتطبيق  االستفادةلدرجة    ا وجاء  لم  ،  واالستيعاب  أنهم  على  أكدوا  الطالب  وجميع 
إطالقً  تجربة  يستفيدوا  من  ُبعد ا  عن  مستوى    التعليم  رفع  بضرورة  الدراسة  وأوصت  العملي؛  الجانب  في 

 عل مع األنظمة التعليمية وتكنولوجياتها.مهارة الطالب وأعضاء هيئة التدريس في التفا 
في    التعليم عن ُبعد   استراتيجيةتطبيق   مدىالكشف عن  (100)    2020واست طي  طااسة وائل  لل       

المقررات   ظل    اإلعالمطالب    لدى  اإلعالمية تدريس  في  المنيا  بجامعة  النوعية  التربية  بكلية  التربوي 
، المنهج الوصفي  استخداموتم  ،  الطالب   لدىانتشار فيروس كورونا وعالقة ذلك بفهم وتذكر المعلومات  

التربوي من الفرق األربع بواقع   اإلعالممفردة( من طالب قسم    400عينة عشوائية قوامها )  استخداموتم  
 من كل فرقة(. 100)
البحث    نتائج  داللة    إلى وتوصلت  ذات  ارتباطية عكسية  تطبيق    إحصائيةوجود عالقة    استراتيجية بين 

وفهم وتذكر المعلومات لدى الطالب ووجود فروق غير    اإلعالميةفي تدريس المقررات    التعليم عن ُبعد 
من    إحصائًيادالة   استفادتهم  معدل  في  الدراسة  عينة  واإلناث  الذكور  ع بين  ُبعد التعليم  مجال    ن  في 

التعليم  بين عينة الدراسة في معدل استفادتهم من    إحصائًياكذلك ثبت وجود فروق غير دالة  ،  التخصص 
ُبعد  )ريف    عن  اإلقامة  متغير محل  وفق  التخصص  الدراسة    -في مجال  نتائج  توصلت  كما  حضر(. 
في   التعليم عن ُبعد دتهم من  بين السنوات الدراسية في معدل استفا  إحصائًياوجود فروق دالة    إلى  أيًضا

دالة   غير  فروق  وجود  وثبت  الثانية(.  الفرقة  )طالب  لصالح  التخصص  الذكور    إحصائًيامجال  بين 
. كذلك ثبت وجود فروق التعلم عن ُبعد واإلناث عينة الدراسة في معدل فهم وتذكر المعلومات في ضوء  

دالة   وتذكر    إحصائًياغير  فهم  معدل  في  الدراسة  عينة  في ضوء  بين  ُبعد المعلومات  عن  وفق   التعلم 
 .متغير محل اإلقامة

سالت         ط اء  طااسة  التعرف على تقييم أعضاء هيئة التدريس في مجال    إلى  (101)    2020هطي  
والتعرف  ،  بالجامعات المصرية لجودة العملية التعليمية في التعليم العالي في ظل جائحة كورونا  اإلعالم

ورصد التحديات التي تم مواجهتها  ،  على أهم المنصات التعليمية التي تم استخدامها أثناء جائحة كورونا
خاصة بالتعليم العالي    ن ُبعد للتعليم ع صياغة معايير مقترحة    إلىوالوصول  التعليم عن ُبعد،  أثناء القيام ب

،  بجامعة القاهرة والمنصورة وعين شمس اإلعالموتمثلت عينة الدراسة في أساتذة  ،  في الجامعات المصرية
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التكنولوجيا  قبول  نموذج  على  النظري  بنائها  في  الدراسة  اعتماد  الخدمة،   (TAM)وتم  جودة   ونماذج 
(SQM). 

لتنوع   نتائجها  في  الدراسة  جائحة  وتوصلت  أثناء  الطالب  مع  استخدامها  تم  التي  التعليمية  المنصات 
وتنوعت المعايير المقترحة  ،  Facebook   ،Moodle  ،zoom  ،YouTubeوجاء في مقدمتها،  كورونا

ُبعد  عن  المصرية  للتعليم  الجامعات  في  العالي  بالتعليم  القيادة  ،  الخاص  في  تمثلت    -التقنية    -حيث 
 .القياس والتقويم -الوصول  وإمكانيةالعدالة  -التأهيل والدعم

ال قيط        سمقز  طااسة  على    إلى  (102)  2020هطي   قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية    استراتيجيةقياس 
التعلم المدمج في تنمية معارف ومهارات تصميم صحف الحائط المدرسية لدى طالب التدريب الميداني 

للقدرة    اإلعالمبقسم   للطالب  التدريبية  االحتياجات  تحديد  من خالل  بمصر؛  المنوفية  بمحافظة  التربوي 
ومطبوعة  إنتاجعلى   يدوية  المختلفة  بأنواعها  الحائط  صحف  اال،  وتصميم  هذه  في  وتضمن  حتياجات 

تنمية الجانب المعرفي واألدائي   إلىالتعليم المدمج؛ والذي يهدف    استراتيجيةالبرنامج التدريبي القائم على  
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج  ،  الخاص بمهارات تصميم صحف الحائط اليدوية والمطبوعة

أهدافها،  التجريبي لتحقيق  أدوات  عدة  الدراسة  استخدمت  التدريبية  ،  كما  االحتياجات  استمارة  وهي: 
المقتر ،  للطالب  التدريبي  المعرفي،  البرنامج  التحصيل  تصميم  ،  اختبار  لمهارات  منتج  تقييم  وبطاقة 

  30وعدد طالب المجموعة الضابطة  طالًبا،    30وبل  عدد طالب المجموعة التجريبية  ،  صحف الحائط
 . طالًبا
الدراسة       دالة    إلىوتوصلت  التجريبية في زيادة    إحصائًياوجود فروق  المجموعة  بين درجات طالب 

في تصميم صحف الحائط لصالح    ، وأيًضاتحصيل الطالب للمعارف عن مهارات تصميم صحف الحائط
بين المجموعة    إحصائًياكما وجدت فروق دالة  ،  التعلم المدمج  استراتيجيةالتطبيق البعدي بعد استخدامهم  

، لتجريبية لصالح التجريبية في زيادة تحصيل الطالب للمعارف عن صحف الحائط وتصميمهاالضابطة وا
 التعلم المدمج. استراتيجيةوفي تصميم صحف الحائط لصالح المجموعة التجريبية بعد استخدامهم 

وكفاءة توظيف برامج   استخدامواقع  على التعرف (103)   2019واست طي  طااسة قاال ال  يط        
منها لتحقيق    االستفادةوكيفية    واإلعالمفي تدريس مقررات الصحافة    التعليم عن ُبعد و   اإللكترونيالتعليم  

التعليمية وطالبات  ،  األهداف  من طالب  عشوائية  لعينة  المسح  منهج  الباحث  ُبعد واستخدم   التعليم عن 
  االستبيان   ، واستخداموطالبة   ا طالبً   250عودية قوامها  بالسنوات النهائية بقسم الصحافة جامعة جازان بالس

 كأداة لجمع البيانات. 
التعليم عن  الطالب والطالبات ألدوات وتطبيقات برنامج     استخدامومن أهم النتائج ارتفاع درجة إتقان      
الصحافة    ُبعد  مقررات  تعلم  بجودة    واإلعالمفي  تتعلق  وفنية  تقنية  مشكالت  وجود  وبطء    االتصالرغم 

التعلم  ،  التحميل ومشكالت الصوت  أثناء  ويستخدم الطالب العديد من المعينات التكنولوجية والبرمجيات 
،  الحية   االفتراضية الفصول  ،  والموبيل الذكي)الجوال(،  الحاسب الشخصي  واستخدام  اإلنترنت على شبكة  
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المحتوى الوسائطية التعليمية ،  المسجلة  االفتراضيةالفصول  ،  التعليمي  ،  اإللكتروني،  البريد  ،  المواقع 
والمناقشات  دريف،  المنتديات  جوجل  الرقمية،  وتطبيقات  والتواصل،  والمكتبة  التفاعل  ووسائل  ،  وأدوات 

هاالجتماعي،  التواصل   تحققًا  األهداف  في    ووأكثر  الزمالء  مع  والمناقشة  العملية  التفاعل  التطبيقات 
وثبت صحة  ،  الكتساب المهارات الصحفية واكتساب مهارات البحث العملي ومهارات التدريب اإلعالمي

التعليم عن  المعينات التكنولوجية وأدوات برنامج    استخدام بين كثافة    إحصائًياوجود عالقة ارتباطية دالة  
 . مواإلعال وتحقق األهداف التعليمية لمقررات الصحافة  ُبعد 

التعليم عن  و   اإللكترونيوتوظيف المستحدثات التكنولوجية للتعليم    استخداموأوصت الدراسة بالتأكيد على  
التقليدية  ُبعد  التعلم  بأساليب  مقارنة  متميز  تعليمي  لها من مردود  لما  اإلعالمي  التدريس  ومعالجة  ،  في 

  إعدادخاصة في ظل تزايد  ،  تعلم اإلعالميالمشكالت التقنية والفنية لتحقيق مزيد من الجودة والتميز في ال
األعداد   هذه  استيعاب  على  التقليدية  الجامعات  قدرة  وعدم  للتعليم    فضالً الطالب  الفائقة  المميزات  عن 

ضمن الخطط    اإلعالمفي تدريس مقررات    التعلم عن ُبعد و   اإللكترونيوتفعيل أساليب التعليم  اإللكتروني،  
جزئي في بعض المقررات مع تنفيذ أجزاء من خطة    أو  ؛ بشكل كلي  الماإلعالدراسية في أقسام وكليات  

 واآلخر بشكل مباشر.  إلكترونيالمقرر بشكل 
التعلم        وبرامج  نظم  وفعالية  تصميم  سياق  الصحافة    اإللكترونيوفي  مقررات  تدريس    واإلعالم في 
ال  يط     أجرى    اإللكترونياستهدفت قياس فاعلية برنامج قائم على التعلم  دراسة    (104)   2017قاال 

لعينة  -دراسة تجريبية   –من خالل  اإلعالمالمدمج في تنمية معارف ومهارات التصوير الصحفي لطالب  
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي في اإلطار النظري  ،  بجامعة جازان  واإلعالمالصحافة  من طالب  

والمنهج شبه التجريبي لقياس فعالية البرنامج كمتغير مستقل على  ،  برنامجووصف اإلجراءات وتصميم ال
والمهار  التحصيل  من  تابعةا كل  كمتغيرات  العملية  واستخدامت  المالحظة    ،  وبطاقة  التحصيلي  االختبار 
 كأدوات لجمع البيانات. 

د  ذات  فروق  وجود  صحة  ثبت  أهمها  النتائج  من  للعديد  الدراسة  درجات   إحصائيةلة  الوتوصلت  بين 
التذكر  مستويات  في  التحصيلي  لالختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  التجريبية  المجموعة  طالب 
والمعرفة والفهم والتحليل وكذلك بطاقة مالحظة األداء العملي لمهارات التصوير الصحفي لصالح التطبيق  

كاديمي لمعارف ومعلومات الطالب في  مما يعكس مدى التغير والتحسن في مستوى التحصيل األ، البعدي
 وتأكد وجود أثر كبير للبرنامج المقتر .، التصوير الصحفي

صلمط  واستهدفت       فاعلية    (105)    2016طااسة  اصق  عن  تدريس    اإلنترنت   استخدامالكشف  في 
الليبية  اإلعالممقررات   بالجامعات  العامة  الوصفي،  والعالقات  المنهج  البحث  عينة  ،  واستخدم  وتكونت 

( من  عض64البحث  )بنغازي ا  وً (  األربع  الليبية  الجامعات  في  التدريس  هيئة  أعضاء  -طرابلس -من 
في تدريس    اإلنترنت   استخدام للتعرف على آرائهم في    االستبيانأداة    استخداموتم  ،  عمر المختار(-الزيتونة 
 والعالقات العامة. اإلعالممقررات 
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عدم      عن  البحث  نتائج  عض  وأسفرت  لدى  اآللي  الحاسب  جهاز  توفر  بين  عالقة  هيئة    ووجود 
يتم   التي  والمجاالت  للتدريس  اإلنترنت   استخدام التدريس  النتيجة  ،  فيها  هذه  هيئة  على  وتدل  أن أعضاء 

يمكنهم   الجامعة    اإلنترنت من خدمات    االستفادةالتدريس  داخل  كثيرة  خارجها في    أوالمتاحة في مواقع 
في التدريس لجميع    اإلنترنت   استخداممع عدم ثبات أعضاء هيئة التدريس على  اإلعالم،  تدريس مقررات  
تغير أسلوب التدريس لعالقته بتنظيم المقرر الدراسي بشكل أفضل وتعزيز المحتوى    أهميةالمقررات مع  

 .إليهاة ومواقع تعليمية يتم إحالة الطالب التعليمي بمعلومات إضافي
التوصيات  أقسام    :ومن أهم  إنشاء موقع نشط لكل قسم من  العامة على   اإلعالمالعمل على  والعالقات 

يتضمن كافة المعلومات التي تهم أعضاء هيئة التدريس والطالب ويمكن استخدامه في التعليم  اإلنترنت،  
 . التدريس عن ُبعد و  اإللكتروني

بدراسة استهدفت قياس فعالية   (106)     2015سماح يااول    وفي نفس سياق فعاليته التعليمية قامت      
التربوي   اإلعالملتنمية المهارات الصحفية لطالب شةبة    اإلنترنت ة على شبكة  اإللكترونيبعض المقررات  

 إطاروفي  ،  وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من طالب الفرقة الثالثة،  بكلية التربية النوعية بالمنصورة
التجر ،  التحليلي  الوصفيالمنهج   استبيانً  يبيوالمنهج  الباحثة  الصحفية    ااستخدمت  المهارات  في  لتحديد 

واإلخراج   الصحفي  الصحفيةاإللكتروني،  اإلخراج  للمهارات  المعرفي  الجانب  لقياس  تحصيلي  ،  اختبار 
 بطاقة مالحظة لقياس الجانب األدائي للمهارات الصحفية .

لما توفره  ،  المجاالت التربوية المختلفة  في  اإلنترنت من قدرات شبكة    االستفادةإمكانية    إلىوتوصلت      
يمكن   خدمات  من  الشبكة  التعليمية  االستفادةهذه  العملية  لخدمة  واالستفادةمنها  المهارات    ،  قائمة  من 

وأوصت اإللكتروني،  واإلخراج    الصحفي هذا البحث لتنمية مهارات اإلخراج    فيالمقتر     العلميوالمحتوى  
 .التعليمية النواحيمختلف  فيتلبى احتياجات الطالب  التيبتصميم وإنتاج المقررات  االهتمامدة بزيا

 Stewart-McKoy  ،2014في جاميكا أجريت دراسة    اإلعالملطالب    اإللكترونيوحول التعلم        
التعلم    (107)  ملف  تطوير  طالب    اإللكترونياستهدفت  من  في   اإلعالملمجموعة  المسجلين  واالتصال 

تجربة    ااصيميةجامعة   ُبعد لتقييم  للطالب   التعلم عن  المالئم  التعلم  فاعلية  واتخاذ قرارات مستنيرة حول 
 .اإلنترنت عبر 
التعلم        ملف  بتحليل  اهتمت  بيانات    اإلعالملطالب    اإللكترونيكما  تحليل  خالل  من  واالتصال 

الديمواجراف العوامل  وتأثيرات  وإمكانات يةالطالب  للتكنولوجيا  ،  االستخدام،  الوصول  واإلبداعوطرق  مع    ، 
الممتع باإلضافةالتعلم  المستخدمة  إلى  ،  التدريس  وطرق  ألساليب  وتفضيالتهم  التعلم  أساليب  ، تحليل 

بلغت   البرنامج  للمشاركين في  بالعينة  المسح  الدراسة منهج  المستويات   طالًبا  98واستخدمت  من جميع 
 المشاركة.

النتائج أن طالب   "النموذجي" ه   اإلعالموتكشف  للتكنولوجيا   وواالتصال  المحدود  شاب يتمتع بالوصول 
حد كبير عن طريق    إلى خرين  ويبقى على اتصال مع اآل،  التكنولوجيا في التعلم  استخداممع كفاءة في  
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البريد   الهاتفية ورسائل  الهاتفية والمكالمات  الفورية والمشاركات عبر شبكة    اإللكترونيالرسائل  والرسائل 
Facebook  ،اإللكترونيالتعلم البصري  وولديه توجه كبير نحاالجتماعية . 

   Walck   ،P.E.  ،Kalyango  ،2013   (108)   ى اق وحول التعلم المتنقل في تعليم الصحافة أ        
الصحافة   تدريس  تطور  لتحليل  التقليدية    واإلعالمدراسة  التربية  التعلم   إلى من علوم  أدوات  استخدامات 

كيفية تغيير التكنولوجيا المتنقلة سريعة التطور في المناهج التقليدية لتعليم    واستعرضت ،  المتنقلة الجديدة
 في الواليات المتحدة.  اإلعالميةوالمؤسسات الكبرى، الجماهيري  االتصالالصحافة في بعض مدارس 

ومحتوى         تقليدية   تعليمية  طرق  على  يركز  الذي  الحالي  للتعليم   التقليدي  المنهج  نقد  خالل  ومن 
وكان  ،  الجماهيري   االتصالوأدوات بسيطة تستخدم في وحدات التدريب والممارسة األكاديمية في مجال  

الن تطوير  من  كيفية  تحديد  المهمة  في   استخدامتائج  بسرعة  والمتغيرة  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل 
ووسائل   للصحافة  األكاديمية  المتنقلة،  واالتصاالت   اإلعالمالمؤسسات  األدوات  على  ،  وخاصة  للتأكيد 

التعليمية  واإلبداعالتطور   وفعاليتها  مناهجها  المؤسسات  ،  وتعزيز  تكيفت  كيف  مع    عالميةاإلوتحديد 
وأوصت بدراسة تتبةية لقياس تطور االستخدامات ،  االستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتنقلة في الصحافة

 .اإللكترونيوآثارها على التعلم 
منصة           ُبعد وحول  عن  الدراسات    للتعليم  أجرى    اإلعالميةفي  صربيا  ،  Pralicaفي 

Barovic 2013   ،  (109 ) امج مقتر  لتحسين التعلم في قسم الدراسات وضع تطبيق لبرن إلىدراسة تهدف
ساد   اإلعالمية نوفي  في  الفلسفة  خالل ،  بكلية  التعلم  على  وقدراتهم  الطالب  اتجاهات  لقياس  صربيا 
متعددة ويمكنها استيعاب    اإلعالمواعتمدت الدراسة على أن علوم  اإللكتروني،  لبرنامج التعلم    وفًقاالدراسة  

  اإللكتروني منصة برمجيات التعلم  استخدامومن خالل ،  قنيات الرقمية الجديدةالمستحدثات التكنولوجية والت 
سواءً  اإلذاعية  الصحافة  مقرر  بناء  على  الدراسة  قامت  المصدر  الوسائط    مجانية  محتويات  شكل  في 

التقليدية  إلىكإضافة    أوالمتعددة   والسنة  ،  المحاضرات  الثالثة  السنة  طالب  على  التطبيق  الرابعة  وتم 
التي اكتسبوها ، الرقمية اإلعالمباعتبارهم يمتلكون معرفة كافية حول وسائل ، والسنة الخامسة )الماجستير( 

 .االستبيانوبالتالي كانوا الفئة المستهدفة التي طبق عليهم ، خالل السنوات السابقة
تم   التجريبية  الدراسة  التعلم    استخدام وخالل  في  التالية  التعليميةياإللكترونالوظائف  بالمهام  التكليف  ، ؛ 

المنتدى بالمقرر،  وتفعيل  الخاصة  الملفات  اإلنترنت، والتقويم عبر  ،  الفورية  Moodleورسائل  ،  وتحميل 
 لمقرر الصحافة اإلذاعية.  اإلنترنت ومتابعة األخبار واإلعالنات عبر 

ا بهذا  % مهتمون جدً 66وأن    Moodle% من المشاركين سمعوا عن  28النتائج العامة للبحث أن    أظهرت 
التعلم   من  لديهم  اإللكتروني،  النوع  كان  الدراسة  عينة  العليا  المستويات  في   مهارات وطالب  مرتفعة 

وأكدت  ،  للمقرر  اإللكترونيالتقنيات الرقمية وظهرت في استجاباتهم ومشاركتهم في برنامج التعلم    استخدام
ا لالهتمام ولن يمثل عائقًا أمام  مثيرً   اإللكترونيالدراسة على أنه من المتوقع أن يكون هذا النوع من التعلم  
 تعلم األجيال التي ولدت في عصر االتصاالت الرقمية.
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أساليب         خالل  من  اإلعالمي  التعليم  جودة    ( 110)     2011صقوز  ايلز    أجرت   إلكترونيةوبشأن 
التعلم    إلىهدفت    دراسة التعليم من خالل دراسة    اإللكترونيالتعرف على أساليب  وتأثيراتها على جودة 

  األمريكية هيئة تدريس بالجامعة    وعض  50واإلعالم،  مفردة من طالب    200ميدانية على عينة قدرها  
 .كأداة لجمع البيانات  واالستبيانواستخدمت منهج المسح اإلعالمي ، بالقاهرة

ة في عملية التعلم  اإللكترونيأن جميع المبحوثين من الطالب تتوفر لديهم التقنيات    إلىوتوصلت النتائج  
التقنيات  ،  في جامعتهم أن  يرون  المبحوثين  التعليميةاإللكترونيومعظم  الخدمة  ،  ة تسهم في زيادة جودة 

تتوفر   التدريس  هيئة  أعضاء  من  المبحوثين  التقنيات  وجميع  التعلم  اإللكتروني لديهم  عملية  في  ة 
 ويستخدمونها في عملية التدريس.

التعليم   التعليم في  النتائج أن مستقبل  تهيئة    اإللكتروني وتثبت  التعليم يتطلب  النمط من  لهذا  واالستعداد 
دوافع    والموارد.،  والمكان،  األفراد  بين  دالة  ارتباطية  للتقن  استخداموتوجد عالقة  ة  اإللكتروني يات  الطالب 

 تأثيراتها.  وواتجاهاتهم نح 
 

 الم توى ال ا ا: صناقإة  تائ  التلليل

 ال ضية البل ية  ي ة المو و  كو كوًل:        

يتضح من نتائج العرض التحليلي للدراسات والبحوث الحديثة التي اهتمت بنظم التعلم الرقمي في       
القضايا البحثية التي شغلت الكثير من الباحثين في الشرق والغرب في  العالم وفعاليتها التعليمية أن أهم  

هذا الشأن تلك المرتبطة باستحداث نظم تعلم حديثة ومبتكرة وقياس تأثيراتها وفعاليتها واتجاهات الطالب 
 من خالل: والمعلمين نحوها سواءً 

اقما        د لت  تقديمه من خالل    E-& digital learning  جلكتقو ا  ت  عن طريق    اإلنترنت ؛يتم 
من خالل نماذج تعليمية  ، أو Electronic environment  اإللكترونيمواقع تم تصميمها كبيئات للتعلم  

بناء برنامج رقمي قائم على نظريات التعلم لعصر الثورة    ، أوعلى وسائط متعددة مثل األقراص المدمجة
،  McKaveney)  (م2020محمد إبراميم  )،  (م2020)رشا صبري  الصناعية الرابعة؛ ومن تلك النماذج:  

Edward  ،2017)  ،(Gu   ،Guo Peipei  ،Jiayang  ،2017)  ،(  م2020رشا صبري)  ،  خنساء(
أبم2016جاسم   )مبة    السيد ،  (م2016،  العز  و(  ، (م2011  الغامدي)حنان  ،  (م2015،  )سوزان 

 ( م2014،  )هاني شفيق
،  ( Jones  ،Aslean  ،2017؛)   Blending learningصك تول   ت الت لت المرتلخ /المطص     كو  
)أميرة  ،  (م2016،  شاديو )غادة أب،  (Wilson  ،Rudy  ،2017)،  (  Occhipinti  ،Genoa  ،2017و)

 (.م2015، السعيد 
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موضوعات    /المتن لوكذلك  الملمول  الت لت  دراسات    Mobil learning  حول   ت  ومنها  ؛ 
(Edwards  ،James Ray  ،2017)  ،الصبحي عثمان،  (م2017،  )محمد  ،  ( م2016،  )كنسارة 
(Chu ،Hwang ،Huang ،2015) ،(Moore ،& et al ،( 2015 ، (. م2014) أحمد عبد المجيد 

يا  حول    ةودراس ص تكقز  اد ط  ت  التواصل    ؛    Distance learning  الت لت  ك  بعد  يتميز  الذي 
ومن تلك الدراسات ) أيمن ،  المباشر الكلي بين الهيئة التدريسية والمتعلمين ويتم من خالل وسائط التعلم

، Benson  ،2017  ،(Edward Oswald   ،2017)  ،(Frenel-Emmanuel))،  (م2018،  ممدو 
Rouseline ،2017) ،(. م2016، )أحالم عبد اللطيف 

المبادق   ق دبمة الوي وموضوعات حول   الت لت  -Tunceren  ،Liومنها )،   web learning    ت 
Lee  2017) ،(Fuller  ،Ryan ،2017) ، (م2017، )أيمن فرحات ،(Alston ،Bernice ،2014 .) 

التواصل  نظم الستخدام شبكات    أو   ،  (Wang  ،Yiran  ،2017في التعليم ومنها )   الاتما ا وسائل 
(Ramirez ،Dulce  ،2017) ،( م2012،  )رشا هداية ،(Aaron porter ،2010. ) 
وقد تعددت رؤى الباحثين في نظم التعلم الرقمي لعدة مجاالت حسب طبيعة نظام التعلم المستخدم       

الثانوية   المدراس  داخل  الرقمي  التعلم  نظم  تناول  ما  البحثية  الموضوعات  أهم  فمن  التعليمية  والبيئة 
واإلوا خليفةالعدادية  )على  دراسة  مثل  الثانوي  م2020،  بتدائية  المرحلة  لمعلمي  و (  مهارات إة  كسابهم 

التعليمي الرقميإ تطبيقات الحوسبة السحابية و   استخدام ،  Gu  ،Peipei Guo ودراسة )،  عداد المحتوى 
Jiayang  ،2017)  ،McKaveney  ،Edward  ،2017)  ،  التعليمية المواد  تأثيرات  تناولت  والتي 

والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  في  متعددة  ومقررات  لموضوعات  التعلم  دعم  في  الوسائط  متعددة  الرقمية 
 وباستخدام تكنولوجيا االتصاالت واألدوات الرقمية.واإلعالم، والحاسب والتربية ، والرياضيات 

جاسم     )خنساء  الجامعات  في  الرقمي  التعلم  تناول  ما  التعلم    استراتيجيات وتأثير  ،  (م2016،  ومنها 
الجامعي    اإللكتروني التعليم  تطوير  مقررات  أو في  دعم  في  النظرية    إلكترونية استخدامه  الكليات  في 
   .(م2017، راميمإب)هالة  اإللكترونيومنها ما تناول جودة التعليم ، والعملية
ما  و وضرورة تطبيقه في الجامعات المصرية والعربية وه  اإللكتروني وتشير هذه النتائج ألهمية التعليم       

الجودة  لدراسة االتجاهات نحوه وقياس مدى فعاليته لضمان  الباحثين  لتوجيه  الحالية  الدراسة  توصي به 
 واالستمرار. 

؛حيث تناولت   االفتراضية والفصول    ُبعد التعلم عن  ظهرت بوضو  ما يتعلق بأ والقضايا البحثية التي      
ممدو  )أيمن  ماليزيا  في  بعد  للماجستير عن  برامج  فعالية  نجا   والبحوث  الدراسات  ،  (م2018،  بعض 

( المتحدة  الواليات  في  العالي  التعليم  مؤسسات  في  و (Benson  ،2017وفعاليته  القانون   ،  كليات 
( لمجتمع  ،  (Edward Oswald  ،2017األمريكية  االنتماء  ومتغير  والنفسية  التربوية  ودراسة مشكالته 

الدراسة   خالل  ُبعد   وفًقاالجامعة  عن  )  للتعليم  بنسلفانيا  ،  Emmanuel-Frenel  ،Rouselineفي 
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-Slapakوفعاليته في أمريكا    عن ُبعد   نحو التعلماتجاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس    ، أو(2017

Barski ،2017 ) . ) 
( أثبتت  م2016بين ماليزيا والسعودية في دراسة )أحالم عبد اللطيف  ُبعد  وتجارب مقارنة في التعليم عن  

 نجاحها بفاعلية في ماليزيا واستمرارها سنوات طويلة بعكس التردد في التطبيق في السعودية.
للفصول   التعليمية  الفعالية  قياس  البحثية  القضايا  التعل  االفتراضيةومن  في  وأدواتها  ُبعد يمية    التعلم عن 

الدسوقي )وفاء  الجامعات  في  عز)و،  (م2015،  وتفعيله  فعاليتها  ،  (م2014،  مبة    أثبتت  والتي 
التدريب للطالب على   أهمية خاصة لدى طالب الدراسات العليا مع    التعلم عن ُبعد وأوصت بتشجيع نمط  

 الحالية.  ما توصي به الدراسةو التقنيات الحديثة في التعلم وه استخدام
الملمول/المتن لالواضح    االهتماموفي سياق      الت لت  حول   م2020دراسة على خليفة     بلوم   ت 

المتنقل    االهتمام التعلم  مهارات    وإكساب ببيئة  ومهارات    استخدامالمعلمين  السحابية  الحوسبة  تطبيقات 
الثانوية بمصر   إعداد  للمرحلة  التعليمي  الرقمي  تنمية  ،  المحتوى  المقتر  في  البرنامج  أثبتت فعالية  والتي 

 تطبيقات التعلم المتنقل وإنتاج وتصميم المحتوى التعليمي الرقمي. استخداممهارات 
 Bano   Zowghi  ،& others   قام فريق بحثيالت لت الملمول يا استقاليا     استرطا   كهميةوحول  
من خالل مشروع ،  التعلم المحمول في تدريس العلوم والرياضيات   استخدام( بدراسة أبعاد  111)   2018

يهدف   سنوات  ثالث  لمدة  األسترالية  الحكومة  من  ممول  المتنقل  استخدامتحسين    إلىبحثي  ،  التعلم 
في   اتصقيميةونوقشت  في    الااص ات  المحمول  التعلم  تطبيقات  عن  بحثية   مهارات تنمية  موضوعات 

وفي جامعة  ،  (Edwards ،James Ray ،2017دراسة )  Skypeالتحدث لطالب الجامعات باستخدام  
 دراسة مقررات كاملة عبر تعلم متنقل باستخدام أجهزة اآليباد   Moore  ،& et al  ،2015بويز األمريكية  

ودراسة للعوامل المؤثرة في قبول نظام التعلم المتنقل ،  وأدت لزيادة وعي الطالب واكتساب خبرات متنوعة
التدريس والطالب بوالية فلوريدا األمريكية   العالي لدى أعضاء هيئة  التعليم  ،  Marrs  ،Kathleenفي 

2013   . 

خو  وفي   وهو    ودايواو  علم    الياااو  في  المتنقل  للتعليم  الطالب  الستخدام  مقارنة  دراسة  أجريت 
، .Chu  ،H.  ،Hwang  ،G(فعاليته في تلبية احتياجاتهم التعليمية    إلىالمكتبات والمعلومات وتوصلت  

Huang  ،2015)  ،( الستخدام التعلم المحمول بين  م2018،  وفي نفس السياق دراسة )محمد الصبحي
جامعة   والمعومات  المكتبات  علم  بالسعودية  أمطالب  الجامعة  ،  القرى  نفس  حول    أموفي  دراسة  القرى 

 (. م2016، التعلم المتنقل في تدريس مناهج تكنولوجيا التعليم للدراسات العليا )كنسارة استخدام
ال يك        استخدام قبال الطالب الجامعيين على  إأجريت دراسة حول العوامل التي تؤثر في عدم    ويا 

مته لموضوعات التعلم  ءوما يتعلق بمدى تحقيق فوائد منه ومدى مال،  ( Yang  ،2013)التعلم المتنقل  
 والقيم النفةية واالستمتاع بالتعلم .
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البحث      عينة  األمريكية  الدراسات  من  العديد  اهتمت  نح  وقد  واستعدادهم  الطالب  اتجاهات    و بدراسة 
وكيفية   التعليمية  وفعاليته  المحمول  )  االستفادةالتعلم  دراسة  ومنها  التعلم  تطوير  في  ،  Salisburyمنه 

Laincz  ،& Smith  ،2015  )  المست بأهمية  الطالب  وعي  درجة  برصد  اهتمت  دثات  حالتي 
الطالب   اهتمام  ازدياد  أثبتت  والتي  التعلم  في  المتنقلة  األجهزة  الستخدام  جاهزيتهم  ومدى  التكنولوجية 

حاجتهم   مع  التعلم  في  األجهزة  هذه  المستمر  إلىباستخدام  واإلرشاد  جلت    ويجا،  التشجيع   الهتما خاو 
دوييق الط ت والتطاي  واإلاداط   يك يع ع صك الضقوا  ياالتإايت واإلاداط الم تمق  يك الاوع اتصقيم

  نط دا ي  ه د التاااع يا ااص ادنا ال قبية والم قية.
( األمريكية  أوكالهاما  بجامعة  الطالب  اتجاهات  دراسة  آخر  جانب  ، Derakhshan  ،Nilouومن 

يجابياته رغم قلة الدراسات  إالتعلم المتنقل التي أثبتت زيادة الوعي بمفاميم التعلم المتنقل و   ونح  ( (2012
 التجريبية لديهم. 

التعليمية        البرامج  في  المحمول  التعلم  الستخدام  التعليمية  التصميمات  بعض  األكاديميون  وطور 
في   الرياضيات  الحميد   ص قلمعلمي  في  ،  (م2014،  )أحمد عبد  التعلم    ينلنطاودراسة  من  التحول  عن 

)  إلىالرسمي   المحمول  التعلم  باستخدام  الرسمي  غير  ،  Mills  ،Knezek  ،& Khaddageالتعلم 
)2014  . 

 &،  Alfawarehالهواتف المحمولة في التعلم بجامعة نجران )  استخدامدراسة عن    ال  وطاةوفي       
Jusoh  ،2014)  ،  استخدامات في وأثبتت  استخدامها  ومازال  التعلم  في  المحمولة  للهواتف  محدودة 

 األنشطة التعليمية لم يكن على الوجه األمثل. 
طااة          حاصلوو  لل  ككاطاميوو  قا    ا  الطااس  اتالام  ينة  غال ية  كو  االموح ة  واطيق 

صما اإيق تهمية  ،  ا وصلليً ا  يا ااص ات  قي ة  الميً   ككاطامًياالتر ص الطقي  ويقل ال ية ص تمطز  
والتوصية  تا ي ع يا  ،  اللطيت يا است ماا الت لت الملمول يا الل ل الت ليما واإل وصا  الدااده ا  

  اإل و  صاالت الت لت المرتلفة وتاصة جيما يت ل  االاا   اإل وصا لما لع صك اادباط صبادق  يك  
 وال قصايات. الد الودكنولوايا 

القض       التعلم  ومن  نظم  الرقمي  التعلم  أنظمة  في  الحديثة  البحوث  أثارتها  التي  المهمة  البحثية  ايا 
والبحوث  الدراسات  من  كثير  في  إليه  أشير  كما  والتشاركي  التعلم  ،  المدمج/المختلط  بين  يجمع  والذي 

برات التعلم  وقد تناول الباحثون خ ،  في بقية الجوانب   اإللكترونيالتقليدي في بعض جوانب التعلم والتعلم  
الثانوية   المدارس  في  وفعاليته  المتلطزالمدمج  دراسة  ،  (مJones  ،Aslean  ،2017)  االولاات 

Occhipinti  ،Genoa  ،2017    وكذلك قياس آراء  ،  للتعلم المدمج  وفًقالقياس رضا الطالب عن التعلم
المجتمع   في  المختلط    اتصقيماالطالب  التعلم  فعالية  عبر  حول  المباشر  التعلم    اإلنترنت باستكمال 

(Deibert ،Renee ،2015.) 
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التعلم        التعلم المدمج في المدراس األمريكية وكيفية مزج  بيئة  التعلم    وجًهاووصف  لوجه مع أنظمة 
 .Wilson ،2017  من القضايا البحثية التي تناولتها دراسة اإلنترنت على 
كهت         ال قبا    اإلدمالتودتضح  ال الت  يا  ي اليتع  قياس  المطص   الت لت  يا  تنمية  البل ية  في 

وارتباطها ببعض المتغيرات  ،  لهذا النموذج  وفًقاوالمهارية لبعض المقررات التي تدرس  الجوانب المعرفية  
لإلنترنت،  ومهارات االستخدام اآلمن  ،  ومهارات حل المشكالت ،  الدافةية للتعلم  أومثل التحصيل الدراسي  

وفي تدريس مقرر الحاسب اآللي لطالب  ،  والتربية واألسرية،  وتنمية المفاميم العلمية والتفكير االستقصائي
أب أب كفاي)،  (م2016،  شادي  والجامعات.)غادة  أب )،  (م2016،  شحاتة  وة  ،  (م2014،  سريع  وعماد 

 (. م2011،  )عباس عالم
وسائط    ن األكاديميو هتم  ا و       باستخدام  الويب  على  قائم  مدمج  تعليم  بتصميم  البحثية  القضايا  ببعض 

البسيوني )محمد  المدارس  طالب  لدى  البرمجة  مفاميم  تنمية  في  فعاليته  وقياس  (  م2012،  متعددة 
أدوات   والتصوير   اإللكتروني  االتصالوتوظيف  الرسم  في  المدمج  التعلم  في  المتزامنة  وغير  المتزامنة 

 (. م2012، حمدييمان إنون )لطالب الف
الباح       اهتما   الاوع  يويوحظ  وادااهات  آااء  ودلليل  والغقبية  طااسة  اتصقيمية  المطاسة  يا  ك 

حول الت لت المطص  ق ل دا ي ع ا م  الطااسات ال قبية التا دقخل  لل طااسة ي اليتع الت ليمية صبادقز  
يؤثق  صا  و وه ،  دويق ال ي ة الت ليمية المناسبة لع  كو لود    الداادواسترطاصع خأطاز للت لت  طوو طااسة  
 االتأكيط  لل  تا  القياسات والبلوم. 

متعددة       استخدامات  المهمة  البحثية  القضايا  الت لت يو   الاتماعيةللإبمات  ومن  يا   ت   طتال ا 
دراسة   Ritzenthaler  ،Gary  ،2009أجرى     وساكوفي  ،  مWang  ،2017  كاليفوا ياالرقمية بوالية  

التواصل   شبكات  توظيف  للمقررات   االجتماعيعن  الدراسية  المادة  توصيل  خالله  من  يمكن  كأسلوب 
تعلم،  الجامةية كوسيلة  بوك  للفيس  الطالب  استخدامات  بالنواحي  ،  وتقييم  ارتباطها  من  الرغم  على 
تم تصميمها بشكل جيد   اإذ ما قد يؤثر في جودتها في العملية التعليمية إال و وجوانب الترفيه وه االجتماعية

 وأحسن استخدامها مع تقبل المتعلمين لها كوسيلة للتعلم.
نح  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  اتجاهات  بقياس  األمريكية  المدرسة  المستحدثات   وواهتمت  استخدام 

( الشبكات  عبر  المباشر  التعلم  في  والتويتر  دراسة ،  (مRamirez  ،Dulce  ،2017التكنولوجية  وكذلك 
على التعلم عبر الشبكات في مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة  اإلقبالبجامعة سنغافورة لقياس 

(Aaron porter ،2010.) 
ة  اإللكترونيفي بيئة التعلم    االجتماعية الشبكات    استخداماهتمت بدراسة فعالية  ويا المطاسة ال قبية       

)رشا    ة للطالب الجامعات.اإللكترونيونشر الدروس    إنتاجلمهارات  في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية  
 (.م2012هداية 
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بوالية       الجامعة  طالب  اتجاهات  دراسة  المهمة  البحثية  القضايا  التعلم    ونح  اتصقيمية  يلوايطاومن 
نح  األمريكية  ،  (Tunceren  ،2017Lee . -Li)  اإلنترنت   والمباشر  الثانوية  المدراس  مديري  وآراء 

(Fuller ،Ryan ،2017ورؤيتهم لخيارات التعلم عبر م ) اإلنترنت . 
عبر       التعلم  بيئة  تصميم  لدراسة  األكاديميين  بعض  في   اإلنترنت واتجه  الويب  تطبيقات  على  قائمة 

،  Khan  ،Komar)    ال نطفي    اإلنترنت المباشر عبر  وتعزيز بيئة التعلم  ،  (م2017،  مصر)أيمن فرحات 
، Alstonلطالب الدراسات العليا بالواليات المتحدة دراسة )  اإلنترنت وتحليل بيئة التعلم عبر  ،  (2015

Bernice  ،2014)  ،  في الويب  من  الجديد  الجيل  وتأثيرات  الشخصي  النشط  التعلم        ال يك ونماذج 
( Hai Ming  ،2011)  ،  السعودية )  ناألكاديميي بينما بعض بالويب في  التدريس  آصنة  لدراسة فعالية 

 ( في تنمية التفكير الناقد. 2011حاق 
دنو          يوحظ  الققما  الت لت  الوم   ت  يا  البل ية  واإلدماليات  المو و ات  كهت  دلليل  ا ط 

خما يتضح كو ،  واهتما  اتكاطامييك  تاويق   ت الت لت الققما،  المو و ات وغلااد ا ود طط صلاواها
االغة يا    يةكهم   قز الماتمت اتصقيما والغقبا حول ادااهات الاوع وك ضاء هي ة التطاي  دلتل  

 دف يل ا يا المؤس ات الت ليمية.   ويصما ية  ت الت لت ودا ي اد ا  والطااسات والبلوم  ل
  أهمية رغم  ،  هاتيلعافي حين تبحث الدراسات العربية في التطبيق الفوري لنظم التعلم الرقمية وقياس مدى ف

 المعلمين.  أوللطالب  دراسة االتجاهات والتصورات في البيئة التعليمية سواءً 
الم مةومن          البل ية  التي تناولتها بحوث نظم التعلم الرقمي استثمار هذه النظم الحديثة    ال ضااا 
ص قاات  في     تم اه حيث  ،  -في حدود الباحث   -مع مالحظة القلة النسبية لتلك البحوث  ،  اإل و دطاي  

بقياس   الباحثين  التعليم    استخدامفعالية  بعض  تجربة  في  المتعددة  الوسائط  بعد   اإللكتروني تقنيات  عن 
العملية في كليات   المقررات  تدريس  المصرية  اإلعالموقت األزمات دراسة تطبيقية على  الجامعات   في 

سيدهم عن  ،  (م2020،  )جورج  عن    استراتيجيةتطبيق    مدىوالكشف  المقررات   ُبعد التعليم  تدريس  في 
 (  2020، وائل  للالتربوي بكلية التربية النوعية )  اإلعالمطالب  لدى اإلعالمية

التعليم    اإلعالموتقييم أعضاء هيئة التدريس في مجال   التعليمية في  بالجامعات المصرية لجودة العملية 
 (.  2020)ط اء سالت  العالي في ظل جائحة كورونا

االتجاه لدراسة فعالية برامج تدريبية مبنية على استراتيجيات التعلم الرقمي لتدريس بعض المقررات  أو     
التعلم المدمج    استراتيجيةياس فاعلية برنامج تدريبي قائم على  التربوي ومنها ق  واإلعالم  اإلعالملطالب  

البريدي المدرسية)سكرة  الصحف  تصميم  ومهارات  معارف  تنمية  برامج    ( م2020،في  توظيف  وفعالية 
ُبعد و   اإللكترونيالتعليم   عن  الصحافة    التعليم  مقررات  تدريس  السعودية   واإلعالمفي  الجامعات  بأحد 

الصعيدي التعليم    (م 2019،  )طارق  فعالية  أثبتت  مقررات    اإللكترونيوالتي  تدريس  وفق    اإلعالمفي 
بالجامعة وتم تدريب الطالب وأعضاء هيئة التدريس الستخدامه    اإللكترونيبرنامج صممته عمادة التعليم  

 ما يعد بديال غير تقليدي لطرق تعلم اإلعالمي المبنية على حسن استثمار التكنولوجيا الرقمية.و وه
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حول قياس فاعلية  (  م2016،  بالجامعات الليبية في دراسة )ناصر محمد  اإلعالموفي تدريس مقررات      
مقررات    اإلنترنت   استخدام تدريس  الليبية  اإلعالمفي  بالجامعات  العامة  قدرة    والعالقات  أثبتت  والتي 

التدريس على   بأدوات ومواقع   اإلنترنت من خدمات    االستفادةأعضاء هيئة  التعليمي  المحتوى  تعزيز  في 
 في التعلم اإلعالمي.  اإللكترونيتعليمية يتم اتاحتها للطالب بما يشير لفاعلية التعلم 

المقررات        بعض  فعالية  قياس  شبكة  اإللكترونيوكذلك  على  الصحفية    اإلنترنت ة  المهارات  لتنمية 
المدمج في تنمية    اإللكترونية برنامج قائم على التعلم  فاعلي  ، أو(م2015،  )سما  فاروق   اإلعالملطالب  

ودراسة جودة التعليم ،  (م2017،  )طارق الصعيدي  اإلعالممعارف ومهارات التصوير الصحفي لطالب  
أساليب   خالل  من  للتعليم  ،  ( 2011صقوز  ايلز  )   إلكترونيةاإلعالمي  نموذج    اإللكتروني واستحداث 

 (. م2008،  في مصر )حاتم عاطف اإلعالملطالب 
في الدراسات   للتعليم عن ُبعد منصة    إلنشاءاالهتمام بالتصميم اتجهت بعض الدراسات    وفي محور     

وقياس اتجاهات    اإلعالمية  ت الدارسا( لتحسين تعلم  Pralica  ،2013  Barovic)  صقبيافي    اإلعالمية
التعليمية لتصميم صحف    اإلنترنت عد عبر شبكة  لموقع تعليم عن بُ   إلكترونيتصميم    ، أوالطالب نحوها

        (.م2008،  األطفال)حاتم عاطف
 اإل و وقط اصطت الطااسات ال لمية يا ه ا الميطاو اهتما  الباح يك واتكاطامييك يا در ص         

يا   الققما  الت لت  است ماا  ماج   الطااسة  لل  ل  د  الملططز  البل ية  الفتقز  وق ل  صض   صن    وط 
ص قاات   د ميت  يا  ودم ل   اإل وصا  د ليمية  لل  جلكتقو ية،  الت ليت  صواقت  اإل تق  ،  ود ميت 

جل  ،  ال لاية  لقياس ي الية  ماج  ص نية  لل الت لت المطص  لتطاي  ص قاات  الت لت  ك اد ط  واسترطا 
ك ع صازال يا قوا التاقي  ال   يوصا الباحت االستفاطز صك ه د الر قات التا كث ت  ي اليت ا يا  
والت لت  الملمول  االت لت  يت ل   جيما  تاصة  صت ططز  دكنولواية  ص تلطثات  صك  اإل وصا  الل ل 

 ماال. صك تول طااسات ص ت  لية يا ه ا ال الت لت  ك اد طالمطص  و  اإللكتقو ا
 

 ا: ي ة اتقق الن قية: ثا يً 

الحظ الباحث أن أكثر األطر النظرية المستخدمة في معالجة الباحثين لموضوعات نظم التعلم الرقمي     
خاص  بشكل  التجريبي  والتعلم  عام  بشكل  التعلم  نظريات  التجريبي  ،  شيوع  التعلم  نموذج  ويعد 

Experimental learning model    برامج بتجربة  تتعلق  التي  البحوث  من  كثير  في    إلكترونية شائعًا 
)رشا ،  (  م 2020، على خليفةوقياس فعاليتها التعليمية على المتعلمين باستخدام المنهج التجريبي؛ ومنها ) 

،  (  م2015،  )وفاء الدسوقي،  ( م.Wilson  ،2017Rudy)،  (م2020سكرة البريدي  )،  (م2020صبري  
 (.م 2015، )أميرة السعيد ، ( م2016، شحاتةأبو )كفاية ، (  م2016، شادي و)غادة أب
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  اإللكتروني الستخدام تقنيات الوسائط المتعددة في تجربة التعليم      قية ثقاء الوسيلة  استخدامكما يالحظ  
مقررات   تدريس  في  بعد  سيدهم    اإلعالم عن  واستخدام(م2020)جورج  ونظريات    ،  االتصالية  النظرية 

)حنان   الرقمي  العصر  في  الجيل ،  (م2011،  الغامديالتعلم  في عصر  التعلم  لتفسير  أساسية  كنظرية 
للتعليم   التعلم    اإللكترونيالثاني  عمليات  تتضاإلنساني،  وطبيعة  التعليمية  موما  األهداف  تحديد  من  نه 

 والمحتوى التعليمي وبيئة التعلم وغيرها. 
للتغيير  خدامواست      )  نموذج  تكنولوجية  بيئة  في  ، (مMcKaveney  ،Edward  ،2017التعليمي 

-Tunceren  ،Liعد )مثل النموذج التعليمي للتعلم عن بُ   اإللكترونيواعتماد على نماذج تعليمية للتعلم  
Lee  ،2017سلوك ،  التعليميةالمشاركة  ،  تصميم وتسهيل المقرر،  والذي تحدد مكوناته في )الحضور،  (م

 المحتوى التعليمي.  وإتقانالفهم والقدرة على إثبات المعرفة ، حضور معرفي، التعلم الذاتي
نماذج ونظم التعلم    وكما أشارت بحوث قياس اتجاهات الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين نح     

لقياس االتجاهات الرئيسية في التعلم    ي البناء النظر   إلىالمدمج    أو التعلمالتعلم المحمول    أو  اإللكتروني
وقياس وعي الطالب  ،  (  االجتماعي   االتجاه  –  اإلنساني  االتجاه   –المعرفي    االتجاه   –السلوكي    االتجاه)

نح المحمول؛و واتجاهاتهم  التعلم  )  أجهزة  الدراسات  هذه  ،  Barski-Slapak  ،2017)  ،Smith  ، 2015ومن 
Guo  ،Jiayang  ،2017  ،  عن    ونح  االتجاهودراسة الطالب  و   أهميةوعي  المتنقل  يجابياته  إالتعلم 
(Derakhshan ،Nilou ، 2012) ،Smith ،2015 . 

الشناق )قسيم  المختلط  التعلم  حول  األمريكي  المجتمع  في  الطالب  آراء  ،  Deibert،  (م2010،  ودراسة 

Renee ،2015. 
النماذج المقترحة في التعلم الرقمي وقياس فعاليتها يستخدم بعض الباحثين نموذج    استخدام  إطاروفي    

النشط   الفعال  ، و  Active learningالتعلم  التعلم  ، و  Effective learningالتعلم  تقنيات  التفاعل مع 
بالتكنولوجيا  ،  (Slapak-Barski  ،2017)  اإللكتروني المعزز  ،  TEL   (Hai Ming  ،2011)والتعلم 
 (. م2017، مداخل التعلم العميق والتعلم السطحي )محمد الصبحي إلى باإلضافة
التعلم         في  التكنولوجية  المستحدثات  اقتران ودمج  نتيجة  الباحثين  تعليمية    إلىويشير بعض  نماذج 

قبول   نموذج  ومنها  التقليدية  النماذج  سالت  )  TAMالتكنولوجيا    واستخداممختلفة عن  ، ( 2020ط اء 
حيث أكد دافيز  ،  أسباب ذلكو ستهدف نموذج قبول التكنولوجيا توضيح كيفية تبني األفراد التكنولوجيا  وي

الحاسبات   لتكنولوجيا  األفراد  بقبول  الخاصة  للمحددات  تفسيرات  "تقديم  النموذج  هذا  المسئولة و أن هدف 
 (. 112بدورها عن تفسير سلوك المستخدم تجاه تكنولوجيا الحاسبات بمختلف جوانبها)

دراسات     MLAMونموذج          ومنها  المتنقل  التعلم  ،  Edwards  ،James  ،2017قبول 
Williams  ،2009  ،Marrs  ،Kathleen  ،2013   تصورات على  للحصول  تسعي  نماذج  وهي   .)

لألجهزة  المستخدم من الفائدة وسهولة االستخدام وتأثيراتها على رأي المستخدم والتوجه السلوكي لالستخدام 
التعلم في  زاد  ،  الحديثة  التكنولوجية  استخداموكلما  اعتيادً ،  األنظمة  أكثر  يصبح  المستخدم    علىا  فإن 
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التكنولوجيا   لدىهذا يحدث بسبب تكون خبرة  ، و التكنولوجيا  استخدام الفائدة  إمن ثم ف، و المستخدم مع  ن 
من الفائدة    أعلىدرجة    إلىا يؤدي  مو وه،  ا لدى المستخدمالمحتملة للتكنولوجيا سوف تكون أكثر وضوحً 

 المدركة للتكنولوجيا.
التعلم       نظرية  الباحثين  بعض  عجيزة  اإللكترونيواستخدم  التعلم  م 2011،  )مروة  يمتلك  حيث   )

 العديد من المقومات التي تجعله القوة الدافعة الرئيسة في منظومة تعليم المستقبل.  اإللكتروني
الدراسات   بعض  المسافات    إلىوتشير  معامل  )   TDTنظرية  مير               ، (Benson  ،2017لمايكل 

( Slapak-Barski  ،2017)  ،(Moore  ،2015  تشير والتي  المعلم    إلى(  بين  المادي  الفصل  أن 
يخلق مسافة معامالت تعرف بأنها فجوة اتصال    التعلم عن ُبعد   أو    اإللكترونيوالمتعلم والعزلة في التعليم  

ما يجب مراعاته عند تصميم مقررات  و وه،  سوء فهم بين المعلم والمتعلم  إلىمساحة نفسية قد تؤدي    أو  
ئل التفاعلية بين المعلم والمتعلم عن طريق الدردشات والمنتديات  وما يمكن زيادة الوسا،  عد للدراسة عن بُ 
 الحية لتجنب مشكالت هذه النظرية. االفتراضيةوالفصول 
الثقافة         نظرية  والوعي    Vygotsky  االجتماعيةواستخدمت  القاعدة  االجتماعي،  للتعلم  بمثابة  وهي 

، Khaddageالتي يقوم عليها استكشاف اتجاهات الطالب وسلوكيات البحث عن المعلومات )  االجتماعية

لبيرنز  ،  (2014 التحويلية  القيادة  نظرية  الباحثين  بعض  دراسة ،  Burns    ،(Wilson  ،2017)واستخدم  في 
 وجًهامزج التعلم    أو  دراكات الطالب لفهم نماذج التعلم الحديثة  إحول مساعدة القادة التربويين في تطوير  

 (.Fuller ،Ryan ،2017كما استخدمت نظرية التنافر المعرفي )اإللكتروني،  لوجه مع التعلم 
ود لت          د لت  إخ  صك  ا اح  ا  وصا  اإمل  ا   الت لت  التقخيل  لل   قيات  يوحظ  جلت  و لل 

داقي ا ود لت  ق ول  ،  ص لز  المرتلفة  واسترطا و  قيات  يضوً التكنولوايا  الن قيات   استرطا  ك    ، 
يا  ،  والنف ية  الاتماعية واتتبااها  الن قية  اتقق  دوظيف  يا  الغقبييك  الباح يك  اهتما   ويوحظ 

البل ية   د تت    واسترطا اإلدماليات  التا ل  ال قبية  االبلوم  ص اا ة   توظيف    خ يًقاكقق   قية حطي ة 
 وص تمطز صك  لو  كتقى.    ًيا  قيات قطامة  استرطا  ك  يضوً اتقق الن قية يا البلوم ال لمية 

 

 :ي ة الت ميت المن اا  ا:ثال ً 

البل ية          المناه   يا  دنو   للبلوم  ال ا    التلليل  تول  صك  بعض    ظ ق  استخدمت  حيث 
 ، واستخدم البعض المنهج المقارن ،  عن التحليالت الكمية والكيفية  ، فضالً الدراسات الوصفية منهج المسح

واتجاهاتهم   الطالب  استقصاء  على  أغلبها  في  البحوث  التعلم واعتمدت  باستخدام    اإللكتروني  نحو 
أو نقاش مركزة   االستبيان،  التدريس عن طريق مجموعات  المباشر مع الطالب وأعضاء هيئة    التواصل 

المتغيرات البحثية والمقاييس    أوالمقاييس التي وضعت لقياس االتجاهات    أو  ،  ( 2020اوا  سيطهت  )
)محمد ،  ( 2020وائل  لل  البحث)  إلشكالية  وفًقاواالختبارات التحصيلية وبطاقات المالحظة  ،  النفسية
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وأداة  ،  المدارس والمعلمين وعمداء الكليات   مديري وبعض المقابالت الشخصية مع  ،  (م2017،  الصبحي
بنظم   اهتمت  التي  العلمية  والبحوث  األدبيات  تحليل  تناولت  التي  الدراسات  بعض  في  المضمون  تحليل 

 (Bano&others ،2018 ) التعلم المحمول.
الدراسات        بعض  التاقي اواستخدمت  ودبع  التاقي ا  التصميم  ،  المن    استخدمت  التجريبي  فقد 

ا تأثير نمط  ،  شكاالت البحثيةإللمعالجة  للتعلم    أوودراسة  كمتغير مستقل على    اإللكتروني نموذج مقتر  
،  ومنها )سوزان السيد ،  متغير آخر تابع مثل التحصيل الدراسي والتفكير وتنمية معارف ومهارات متعددة

 . الطبي اإللكترونيطالبة تتفاعل مع نظام التعلم  39( لعينة  م2015
إلكتروني،  لقياس مهارات التعلم الرقمي من خالل برنامج    اجامةيً   اطالبً   60لعينة    م2014،  وهاني شفيق

الدسوقي   التعلم    17  لعينةم،  2015وفاء  أثر  لقياس  التعليم  تكنولوجيا  دبلوم  في    اإللكترونيمن طالب 
 .نحو التعلمتقدير الذات واالتجاه 

 ( Williams  ،2009)، (Handbidge  ،2015)، ( م2017، وكذلك )أيمن فرحات    
الم حومن        لمن    الطااسات  ا ا  ؛والتي وظفت المنهج    م2016،  خنساء جاسم  -:  استرطاصات 

 مفردة للطالب. 381و ، مفردة لألساتذة 364كأداة لجمع البيانات لعينة   االستبيان المسحي باستخدام 
مفردة من طالب الماجستير حول الرضا عن البرنامج    53لقياس اتجاهات    م2018،  ودراسة أيمن ممدو 

ُبعد،  الدراسي   عن  مع    Oswald  ،2017 ودراسة  للتعليم  الحقوق   19لمقابالت  كليات  عمداء  من 
ا،  األمريكية جامعة  م،  2017،  لصبحيو)محمد  لطالب  الميداني  المسح  لعينة    أمتطبيق    298القرى 
تطبيق ثالثة استبيانات للمشاركين والخبراء والشركات الذين لديهم    ؛Khan  ،Komar  ،2015 )،  مفردة

 .اإلنترنت خبرة في التصميم للتعلم عبر 
(Smith  ،2015  ،  ابليتهم الستخدام أجهزة  ألف طالب من المرحلة الجامةية لبحث ق  112تطبيق على

 المحمول في التعلم.
ال ينات ا ا  ج طاطصت صوح ة قلة ، لمو و  البلت وصاتم ع ويً اال ينات  ج طاطوقط اتتلف  

 ال   زاطت جيع ال ينة لطااة خ يقز.   2015البلوم الغقبية ااست ناء الت سميت  
الكيفا        المن    البلوم  واالعتماد على أسلوب تحليل الوثائق لعدد من الدراسات  واسترطص  ا ا 

سيطهت  في ماليزيا والسعودية؛ )  اإللكترونيحول تجارب التعليم   ،  )أحالم عبد اللطيف،  ( 2020اوا  
 (.Bano&others ،2018التعلم المحمول في استراليا ) استخدام ولتجارب ، (م2016
واهتم بعض الباحثين بتقديم دراسات تحليلية نقدية لألبحاث التي قدمت في التعلم المحمول ومن أمثلتها    
(Marrs ،Kathleen ،2013) ،(Bano&others ،2018 .) 

اإلدااز        اتهمية  الطااسات   الهتما   جللوصك  خ يق صك  يا  والتلليلية  والتتب ية  الن قية  االبلوم 
طااسات دبع داقي ية لطااسة كثق    ، وياقاءهتما  البلوم ال قبية االطااسات الوصةيةاتان ية ص اا ة اا
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وغياع الطااسات التأصيلية  ،   لل الماتمت الاو ا  اإللكتقو اال ق اص  الم تقح يا كحط صتغيقات الت لت  
 الن قية يا الطااسات ال قبية.

 

 :دلليل كهت النتائ  ا:ااا ً 

العلمية وتحليالتها        الرقمي من خالل مناهجها  التعلم  التي أجريت في مجال نظم  البحوث  توصلت 
دقيقة متعددة  ،  الكمية والوصفية   اإلحصائية التعلم    أهمية  إلىوباستخدام مقاييس    واالستفادة تحديث نظم 

 من المستحدثات والتطبيقات الرقمية الحديثة في مجاالت التعلم.
خال      استعر ومن  اتضحت  ال  البحوث  أهم  نتائج  داااع  طيطز ض  الرقمي     ااح  التعلم  نظم  في 

ُبعد و   اإللكتروني عن  الغربية    التعلم  الدول  في  الشبكات  عبر  والتعلم  المدمج  والتعلم  المحمول  والتعلم 
،  ماليزيا،  سنغافورة،  صربيا،  فنلندا،  تركيا،  المملكة المتحدة،  واألسيوية والعربية من أمثلتها الواليات المتحدة

 وغيرها. ، وليبيا..، والسعودية، ومصر، سترالياأ، تايوان، الصين
م        العديد  التعليم  وأكدت  لنظم  التعليمية  الفعالية  على  النتائج  الااص افي    اإللكترونين   الت ليت 

البريدي  ) )م2020سكرة  الصعيدي  (،  )م2019طارق  محمد  (،  أبوم2016ناصر  )أحمد    العز   (، 
الدسوقي،  (م2016 عز  ،  (م2015،  )وفاء  المختلفة  ،  (م2014)مبة    المهارات  تنمية  في  وفعاليته 

، والقانوني،  األمية المعلوماتية والتعليم الطبي  ووالتحصيل الدراسي ومهارات حل المشكالت والتفكير ومح
الرقمية .)هاني شفيقإو  التعلم  أب،  ( م2014،  نتاج عناصر  أب،  (م2016،  شادي  و)غادة  سريع    و)عماد 

 (.م2015، )سوزان السيد ، (م2014
ورضا طالب الدكتوراه عن المقررات التي  ، والماجستير عن بعد   سات ال ليااالطا وكذلك فعالية تدريس      

 (. Jones ،Aslean ،2017 بنموذج التعلم المدمج.) اإلنترنت تمت دراستها عبر 
لما لها من  ،  عداديةإلفي المدارس الثانوية وا   اإللكترونيكما أثبتت العديد من البحوث فعالية التعليم       
واالبتدائية  ،  (Gu  ،Peipei  ،2017ومن أمثلة لذلك: )،  واضحة في تحسين جودة التعلم ومخرجاته  أهمية
(Deniz Deryakulua  ،2009)  ،Bano&others  ،2018)  ،Wilson  ،2017  ،McKaveney  ،

Edward ،2017 ،( م2010، )قسيم الشناق 
مثل الهندسة والرياضيات  دطاي  ص قاات صت ططز  وكذلك أثبتت النتائج فعالية نظم التعلم الرقمي في       
اآللي،  والطفولة،  والطب،  والعلوم واإلعالم،  والقانون ،  والحاسب  الشرعية،  المكتبات  ،  والعلوم  وعلم 

  إدارةأنظمة    استخداممين خاصة مع  مهمة للمعلمين والمتعل  د وأن بيئة التعلم الرقمية توفر فوائ،  والمعلومات 
رواجً  األكثر  المحمول  الرقميالتعلم  التعلم  نظم  بحوث  في  )،  ا  األمثلة:  ، (Gu  ،Peipei  ،2017ومن 

(McKaveney ،Edward ،2017) ، (م2015،  )سوزان السيد ،Edward Oswald ،2017 ) .) 
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والمعلمين      والمديرين  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  اتجاهات  لقياس  النتائج  من  العديد  أثبتت  كما 
وإن كان بعضها يشير  ،  التعلم الرقمي الحديثةنظم    و لبعض المدارس والجامعات ايجابية االتجاهات نح

مع التأكيد على زيادة  ،  ألهمية التدريب وحل مشكالت التقنية وتوفير األجهزة المناسبة في البيئة التعليمية
 مشاركة الطالب وزيادة التفكير المستقل والتعاون من جانب الطالب. 

و  للمعلمين  العمرية  بالمرحلة  االستخدام  اتجاهات  واألجهزة  ويتأثر  التكنولوجيا  باستخدام  المهارة  مستويات 
،  smith) ،  (م2016،  )أحالم عبد اللطيف،  (Slapak-Barski  ،2017الرقمية؛ ومن أمثلة هذه الدراسات: )

2015) ،(Wang ،Yiran  ،2017) ،(Fuller ،Ryan ،2017م2010، ( )قسيم الشناق. ) 
التعليم عن ُبعد، المعلمين عن    أووكذلك أثبتت الدراسات بوجود عالقات قوية بين رضا المتعلمين       

النظم   لخدمات  واالرتيا   التعلم  )اإللكترونيوجودة  ، (Emmanuel-Frenel  ،Rouseline  ،2017ة 
التعليم عن  في برامج    االفتراضية استخدام الفصول    و وارتفاع استجابة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس نح

 (. م2010ابتسام القحطاني  ) ُبعد 
    ( الرقمي  التعلم  لتقنيات  محدود  تأثير  أثبتت  التجارب  بعض  قدرة  وأن  ،  ( 2020وائل  لل  وفي 

)جورج   من هدف المقرر  %60أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تحقيق أهداف المقررات لم تتجاوز  
)الفوار     استخدامومحدودية  ،  (م2020،  سيدهم التعليم  في  المحمولة  عبد  ،  (م2014الهواتف  )أحالم 
من  ،  (م2016،  اللطيف تنتج  والتي  وتربوية  نفسية  الدراسات وجود مشكالت  بعض    استخدام وأوضحت 

الشناق مثاًل:)قسيم  كالفيزياء  المقررات  بعض  تعلم  عند  ومشكالت  العزلة  وفكرة  ،  (م2010،  التكنولوجيا 
(Oswald ،2017) ،(Emmanuel-Frenel ،Rouseline  ،2017 .) 

التعلم   في  المشاركين  تفوق  الدراسات  بعض  المتنقل    وجًهاوأشارت  التعلم  في  المشاركين  على  لوجه 
وترجع النتيجة لفاعلية التواصل الشخصي المباشر بين المعلم  ،  (Williams  ،Paul  ،2009)  اإللكتروني 
إال أن امكانات التكنولوجيا ومميزاتها التفاعلية قادرة على حل هذه ،  العملية التعليميةجوهر    ووه،  والمتعلم
 على األقل استثمار التعلم المختلط والمزج بين التعلم الرقمي والتقليدي.   ، أواإلشكالية
 ووجود ،  (م2016،  )خنساء جاسم  اإللكترونيواتضح قصور في تبني الجامعات الستراتيجيات التعلم       

وانخ التعلم  في  االتصالية  الفجوة  نتيجة  أقل  تعليمية  المتعلم عن  فنتائج  التعليم عن  اض مستويات رضا 
يجاد عناصر تفاعلية في برنامج  إالتصميم الجيد و   أهمية  إلىما يشير    ووه،  ( Benson  ،2017 )  .ُبعد 

 التعلم المختلط.أهمية اللقاءات الدورية بالمتعلمين وتحقيق فكرة   أو  اإللكترونيالتصميم 
باستخدام الفيس    الاتماعيةالإبمات  القائم على    اإللكترونيكما تشير النتائج فعالية برامج التعلم        

والتويتر المعرفي،  وغيرها،  يوتيوب ،  بوك  التحصيل  تنمية  الدروس  ،  في  ،  Wang ة.)اإللكترونيونشر 
Yiran ،2017) ،( Ritzenthaler ،Gary ،2009. ) 
  اإلعالم على جودة التعليم في مجال   اإليجابية اإللكترونيتأثيرات التعلم  إلىوأوضحت بعض النتائج      
(Walck  ،P.E.  ،Kalyango  ،2013)  ،(Stewart-McKoy  ،2014)  ،عجيزة ،  (م2011،  )مروة 
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أو  أومن خالل التعلم المختلط    اإلنترنت عبر برامج صممت على شبكة    اإلعالموتدريس بعض مقررات  
ُبعد   التعلم الصعيدي  عن  عاطف،  (م2017،  )طارق  فاروق  )،  (م2010،  )حاتم           ، (   م2015سما  
( Pralica ،2013  Barovic ، . ) 

وال قباتوقد رصدت بعض النتائج         التي تواجه التعلم الرقمي منها نقص الموارد والقيود    التلطاات 
والمعدات  األجهزة  توفير  في  البلدان،  المالية  بعض  في  التعليمية  السياسات  األسر ،  وتأثيرات  وتحفظات 

بالتأثيرات النفسية والصحية المرتبطة باالستخدام المطول لألجهزة المحمولة للطالب  ونقص ،  فيما يتعلق 
وسائل   أوعن تأثيرات التشتت نتيجة متابعة وسائل التعليم باستخدام الشبكات    ، فضالً المعلمين المدربين

 عن مشكالت التقنية ذاتها والتعامل مع البوابات الرقمية ومحركات البحث.  االجتماعي، فضالً التواصل 
 ة الم قاات  و لل ال مو  قط ساهم  الت نيات الت ليمية الققمية يا زياطز الاوطز الت ليمية وصتاا     

الت لت   الققمية  اإللكتقو ا  ق  ماج   اإمل  ،  والوسائخ  ص اااد ت  ودنمية  الاوع  ص ااف  صك  زاط  صما 
تاصة د يك    اإل وصيةالااص ا والطااسات    كو  يا الت لت ال ا     سواءً   جح ائًياصللوظ ولع دأثيقات طالة  

طللة   جات  يقول  واوط  دل يك    جح ائيةك لت  يا  المت ططز  الت لت  و  ت  الققمية  الت نيات  لسترطا  
وا ااة   دي ة  حطي ة  وباقل  صت ططز  ج وصية  وص ااات  ص ااف  واكت اع  اإل وصا  الت ليت  اوطز 

 خما ساهم  يا دل يك صفاهيم ت حول التكنولوايا واوطز الت لت  ف ع.، وص تمقز
و لل القغت صك جلت واوط يقول  يك د طيق ا ا اتكاطامييك والممااسيك لل مل اإل وصا يا        

 يا الوقك ال قبا.  اإل و يا دطاي     اإللكتقو اد طيق صطى ال تماط  لل الت لت 
 ويممك دلريص ك قز اتيكاا والنتائ  جيما يلا: 

 . MTCلتعلم المحمول" تصميم نموذج محاكاة للحرم الجامعي في الهند "مجمع ا  •
 كأدوات للتعلم المحمول بين طالب الجامعات األمريكية.  Skypeتطبيقات  استخدام •
 مدمجة لتطوير تدريس المقررات الدراسية والجامةية.  إلكترونيةتصميم برامج  •
 في تدريس مقررات كاملة عبر تعمل متنقل بجامعة بويز األمريكية.  أجهزة اآليباد  استخدام •
 لوجه مع أنظمة التعلم الرقمي.  وجًهاتطوير بيئة التعلم في المدارس األمريكية ومزج التعلم  •
 .اإللكترونيللتعلم  اإلنترنت انشاء منصات للتعلم عبر شبكة  •
 ات العلمية في استراليا. مبتكرة للتعلم المدمج في المقرر  إلكترونيةبناء تصميمات  •
 ة في الواليات المتحدة.اإللكترونيالفيس بوك وتويتر في بيئة العمل  االجتماعية توظيف الشبكات  •
نماذج تعليمية جديدة في التعلم الرقمي مثل التعلم النشط والمعزز والتفاعلي وقبول التكنلوجيا   استخدام •

TAM  وقبول التعلم المحمولMLAM. 
تعل • بيئات  بالتكنولوجيا  تصميم  المعزز  التعليم  نموذج  على  مستندة  الصين  في  شخصية  ،  TELم 

 من نظرية الذكاء االصطناعي. واالستفادة
 سنة في تركيا.  11  -4تصميم أداة تعليمية رقمية قائمة على التفكير الرياضي لألطفال من   •
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 في التعلم الطبي المستمر.  إلكترونيةتصميم بيئة تعليمية  •
 . االفتراضيةوالفصول  اإللكترونيتطوير أداء الجامعة المصرية للتعليم  •

النتائ       الموال دإيق صامل  د لت اقمية حطي ة اممك    جللو لل ه ا ال قض    الستفاطز ا تكاا   ت 
وصن ا  صرتلفة  در  ات  ويا  الت ليما  الل ل  يا  وال قبا  الم ق   واق نا  يا  الر قات  دلت  صك 

 .اإل وصيةالطااسات 
 

 : صناقإة النتائ  ال اصة واؤى ص ت  لية حول   ت الت لت الققما

والتعليم    التعليم عن ُبعد و   اإللكتروني القت الدراسات والبحوث الحديثة المتصلة بنظم التعلم الرقمي و        
و  الشبكات  عبر  والتعلم  المدمج  والتعليم  التعليمية  إالمحمول  البرامج  اهتمامً اإللكترونينتاج  كبيرً ة  من  ا  ا 
بالغزارة والتنوع واالمتداد الزمني،  الباحثين في مختلف أنحاء العالم المتقدم والنامي وفي أغلب ،  وتميزت 

قياس   واستهدفت  األكاديمية  والتخصصات  المتغيرات الميادين  من  بالكثير  وعالقتها  التعليمية  فعاليتها 
نح  والدافةية  الدراسي  التفكير  وكالتحصيل  وتنمية  الرقمية،  التعلم  التعلم  عناصر  معارف  ،  وإنتاج  وتعلم 

تأثيراتها  اومهار  وأثبتت  والتطبيقية  اإلنسانية  العلوم  مقررات  من  كثير  جودة   وأهميتها ت  في  وفعاليتها 
 وتحسين التعلم. 

يلفت       وفي    إلى  االنتباهمما  عامة  التعليمي  الحقل  في  تطبيقها  يمكن  األهمية  في  غاية  مستحدثات 
التعلم الرقمي و   إدراجوضرورة  ،  بشكل خاص   اإلعالم مجال تدريس علوم   التعليم عن  و   اإللكترونيبرامج 

وأقسام    ُبعد  كليات  تطوير  الدراسية وخطط  الخطط  والمدمج ضمن  المحمول  الوطن    عالماإل والتعليم  في 
 العربي.
في      األكاديميـة  األقـسام  في  القائمة  التقليدية  التعليم  نظم  تطوير  ألهمية  والبحوث  الدراسات  وأشارت 

  اإللكتروني المستحدثات التكنولوجية في التعلم سواء التعليم    إدراجوضرورة  ،  الجامعات  والمدارس العربية
E-learning    التعليم المحمول    أوMobile Learning    المدمج   أوblending learning     التعليم    أو

واالهتمام بالجوانب التفاعلية والتركيز على المتعلم بشكل أكبر واالهتمام    distance Learning  عن ُبعد 
قبول   ونماذج  التعلم  في  الحديثة  النشط  واستخدام بالنظريات  التعلم  على  والتركيز  والتعلم    التكنولوجيا 

 التفاعلي والتعلم المعزز بالتكنولوجيا. 
مدى رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس   اإللكترونيالتعليم    وتناولت الدراسات المعنية باالتجاه نح    

  إلى قد خلصت نتائج معظم هذه الدراسات  اإللكتروني، و التعليم    ومدى إيجابية اتجاهاتهم نحو والمعلمين  
 الرقمي بأنماطه المختلفة.  نحو التعلمتكون اتجاهات إيجابية لديهم 

،  في مصر رغم أهميتهما   اإلعالمالتعليم الرقمي في تعليم وتدريس    استخدامكما يالحظ قلة دراسات       
التعليم عن  و   اإللكتروني وعدم وجود بحوث سابقة اهتمت بقياس فعالية برامج ونظم التعلم الرقمي والتعليم  
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قياس اتجاهات الطالب والدارسين وأعضاء هيئة التدريس    أوواإلعالم،  في تدريس مقررات الصحافة    عد بُ 
هذه المستحدثات التعليمية قياسًا لما أشارت إليه الدارسات الرائدة في الدول المتقدمة في هذه الشأن    ونح
 .  -في حدود علم الباحث  -

ال         والدراسات  البحوث  تحليل  خالل  و ومن  الرقمي  التعلم  بنظم  تتعلق  والتي    اإللكترونيحديثة 
يمكن القول بأن االنتشار الواسع للحاسب اآللي بأنواعه وتطور شبكات ،  واستخداماتها وفعاليتها التعليمية

واألجهزة المحمولة والتطبيقات المتعددة والمستحدثات التكنولوجية وتأثيرات البرمجيات الحديثة  اإلنترنت،  
،  مجاالت وبرامج التعلم الرقمي  إلىاالنتقال    وأسفرت عن اتجاهات عديدة ملحوظة نح ،  لسحابيوالتخرين ا

والتي أثبتت فعاليتها التعليمية من خالل دراسات وتجارب علمية مقننة في تنمية الكثير من المتغيرات؛ 
 والتعلم المحمول والتعلم المختلط.  اإللكترونيخاصة ما يتعلق بالتعليم 

التعلم    استخداموكذلك        التربويةاإللكتروني بيئة  العملية  الويب في  القائمة على  أدو ،  ة  توفر  ات حيث 
الدردشة فرق  مثل  خاللها  من  التعلم  كفاءة  زيادة  في  تساهم  والمنتديات ،  وتقنيات  البريد  ،  المناقشات 

 وغيرها.  اإللكتروني
في تشجيع    أهميةلما لها من  ،  في عمليات التعلم  االجتماعيةوأثبتت العديد من الدراسات فعالية الشبكات  

الإو   االجتماعيالتفاعل   بين  متبادلة  عالقات  المعلميننشاء  ومع  البعض  بعضهم  خالل  ،  متعلمين  من 
 تكوين مجموعات مختلفة وأدوات اتصال متزامن وغير متزامن. 

 ع يقى الباحت: ئو لل جلت ويا  و 
  أولتحل محل    إلكترونيةالضرورة الملحة لتطوير نظم التعلم الحالية باستحداث نظم جديدة                 

التقليدية الطرق  اتجاهات  ،  تكمل  تكوين  في  نح إوالمساهمة  بأنماطه   ويجابية  واستخدامه  الرقمي  التعليم 
 -وذلك من رؤية ترتكز على ثالثة محاور: المختلفة.
 لما: الماال البل ا وال  .1
 الماال الت ليما: .2
 الماال التا ي ا واإل تااا:  .3

 

 كوًل: الماال البل ا وال لما:

  االهتمام لتحليالت الدراسات والبحوث العلمية في هذا الصدد يرى الباحث من األهمية بمكان    وفًقا     
بالجانب البحثي والعلمي في مجال نظم التعلم الرقمي بشتى أنواعه وبدراسة مستفيضة تخصصية دقيقة  

 لكل محور لنظم التعلم بدراسات عميقة وتتبةية. 
الباحث          الجماعي    أهمية ويرى  ال يةالعمل  يقل  في    ودإميل  يتم  لما  قياسًا  عمل  ومشروعات 

الجهات   من  بدعم  المتقدمة  والوز المجتمعات  الصلة  لدراسة اذات  والجامعات  والحكومات  المعنية  رات 
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التعلم    –التعلم المدمج    –  اإللكترونيالتعلم    –التطور الراهن ومستقبل نظم التعلم الرقمي )التعلم المحمول  
الشبكات   بيئة    –  االجتماعيةعن طريق  العربي  إلكترونيةالتعلم في  والوقوف على ،  رقمية ( في عالمنا 

مكانات والقدرات والتوجهات المستقبلية للتطبيق والقياسات المستمرة للتقويم والمتابعة العلمية  إلوا  التصورات 
أكاديمي ،  الرصينة الميداني يمن خالل  والعمل  العلمي  البحث  وتربويين ذوي خبرات طويلة في  ن وخبراء 

 ومشهور لهم بالكفاءة العلمية والمهنية والنشر العلمي الدولي.
اطيطزومن جانب آخر الدعوة العاجلة لتبني         ال ية  التعلم    ووتحوالت الباحثين نح  اؤ   مجاالت 

الدول   العديد من  الحديثة شيوعه وانتشاره في  أثبتت االتجاهات  أكثر من محور وخاصة ما  الرقمي في 
 التقدم.  و الساعية نح  وحتىالمتقدمة 
توجيه       الحالي  العرض  يقتر   ثم  اومن  ال ليا تاخ  في    لطااسات  والدكتوراه  الماجستير  وطالب 

والتربية بشكل خاص الرتياد هذا المجال الخصب لمجاالت بحثية جديدة   واإلعالمالتخصصات المختلفة  
واتجاهات أطراف  ،  م مع المستحدثات التكنولوجية في مجاالت نظم التعلم الرقمي وتأثيراتها التربويةءتتوا

 العملية التعليمية نحوها. 
المإتقكتشجيع    أهميةمع         البل ا  علوم    ال مل  لتكامل    اإلعالمبين  التعليم  وتكنولوجيا  والتربية 

 .األبعاد الرؤية والخروج بمنظومة عمل متكاملة 
ال ا والتوصية األساسية   والق ا  الدااهات  للطالب والدارسين في برامج التعلم الرقمي بأنواعها    اقياس 
التكنولوجيا الحديثة في    واستخدامقبول    ووالقائمين على إدارتها والمجتمع المحيط نح ومستوياتها والمعلمين  

 لنظريات التعلم ونماذج قبول التكنولوجيا الحديثة.  وفًقاالتعلم 
ال لميةكما يتطلب هذا الجانب البحثي إقامة العديد من          التعلم الرقمي   المؤدمقات  والبحثية حول 

و  بالمدارس  إوتطوراته  الرقمي  التعلم  تطبيقات  وتجارب  خبرات  لعرض  العالم  أنحاء  من  الباحثين  شراك 
وخاصة ما يتعلق  ،  والجامعات والعوائد التعليمية والتربوية جراء هذا التطبيق وأهم إشكاالته وكيفية تفاديها

 التربوي.  واإلعالم اإلعالم باستخدامات نظم التعلم الرقمي في تدريس
وتجديد    باإلضافة            تنوع  على  التأكيد  البل يةألهمية  والمناه   النظرية    الاقل  واألطر 

ا لتفسير  والبحثيةإلالمستخدمة  التعليمية  أنظمتنا  في  الرقمي  التعلم  بنظم  المتصلة  العلمية  ،  شكاالت 
عن    ، فضالً والدراسات التجريبية،  والتحليل الكمي والكيفي،  واالهتمام بالدراسات التحليلية والنقدية والتتبةية

التعليم    االهتمام في  التكنولوجيا  وقبول  الستخدام  حديثة  تعلم  ونماذج  نظريات  وتطبيق  ،  TAMباختيار 
MLAM.. 
الحديثة         الرقمي  التعلم  تأثيرات نظم  بدراسة  البحثي  المجال  الباحث في رؤيته في هذا  كما يوصي 
الراصةعلى   الحتيااات  وجو   مع مراعاة خصائصهم النفسية واالجتماعية والصحية وتطوير    اتقفال 
للمس   االهتماممع  ،  قدراتهم المطول  لالستخدام  والنفسية  الصحية  التأثيرات  في  بدراسة  الرقمية  تحدثات 

 التعليم واالتصال والحياة العامة.
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 : الماال الت ليما: ثا ًيا
لنتائج    ووفًقالمحاورها ومكوناتها األساسية    وفًقاوفي هذا المجال المتعلق بتطوير منظومة التعليم         

الباح التعلم الرقمي في كثير من البحوث الحديثة يرى  التحليلية لتطبيقات نظم  ث ضرورة تطوير  القراءة 
 -التالي:  ومنظمة التعليم في مكوناتها األساسية على النح

الت لت   -1 صرقاات  صياغة  وا اطز  صتاواز  د ليت  والمهارية  صناه   واإلدراكية  المعرفية  بمجاالتها 
األقراص المدمجة    –الكتاب الرقمي    –  اإللكترونيمن المنهج    االستفادةمع  ،  واالتصالية والنفس حركية

cd  ، بنوك المعرفة...وغيرها.   –المحتويات التعليمية عبر الشبكات 
وأسلوب    المحتوى  صياغة  في  التقليدي  التعلم  عن  جذري  بشكل  تختلف  الرقمية  عصر  في  فالمناهج 

والذي ،  وفي التركيز على المنهج الذي يتيح التعلم الذاتي،  وفي الزمان والمكان،  وطرق التدريس،  العرض 
ال ويجذب  ويحفز  التعلميشجع  على  باإلضافةمتعلمين  المنهج  ،  التفاعلية  إلى  ،  في  يشارك  فالمتعلم 

 ويتفاعل مع المحتوى العلمي بطرق أكثر فعالية. 
االرتقاء في بناء المناهج الرقمية بمالمسة مستويات التفكير العليا من خالل المهارات    إلى  باإلضافة      

ارة حل المشكالت التي توفرها األدوات الرقمية والوسائط ومه،  واالتصالية كمخرجات تعلم عليا  اإلدراكية
 المتعددة في المنهج التي تستخدم في اإلبداع والتخيل واكتساب الخبرات.

وطرق           ومناهج  التربية  وخبراء  الرقمية  التقنية  خبراء  بين  المثمر  التعاون  خالل  من  ذلك  ويتأتى 
بنظريات  مرتبط  الرقمي  المنهج  فبناء  المعزز  التدريس  والتعلم  التفاعلي  والتعلم  النشط  ومنها ،  التعلم 

محتوى   لكل  المناسبة  التعليمية  الرقمية  البرامج  تتحدد  أساسها  على  والتي  والترابطية  البنائية  النظرية 
وذلك من خالل دراسات حديثة ومؤتمرات علمية تطر   ، تعليمي ولكل مرحلة عمرية ولكل مستوى تعليمي

 تتبناها مدراس بحثية وأطروحات علمية تناقش وتدرس فعاليتها. فيها هذه األفكار و 
اللطي ة -2 الت ليمية  الحديثة من الحاسب اآللي وتقنياته     االتصالمن آليات    االستفادة.. مثل  اتطوات 

الذكياوالموب اآليباد  ،  يل  المحمولة  اللوحية  شبكات  ،  التابلت –واألجهزة  ومنصات  عامة  والشبكات 
خاصة ومكتبات  ،  التعلم  بحث  وآليات  ورسومات  وصورة  صوت  من  متعددة    إلكترونيةووسائط 
 في الفـصل الدراسي. أو عد كانت عن بُ  سواءً  اإلنترنت وكذلك بوابات ، ومدونات 
على شبكة    االفتراضيةوالمحاضرات        متزامن  تعليم  بمثابة  تكون  مباشر    اإلنترنت التي  لقاء  في 

المعلم والمتعلم   التعليمية خاللها  واالستفادةبين  التقنيات والوسائل  التي  ،  من  الوسائطية  المحاضرات 
الطالب   مع  متزامن  غير  بشكل  التواصل  خاللها  من  مسجلة؛  بإضافةيمكن  تتضمن    محاضرات 

تقديمية،  مصورة صوت وصورة،  لقاءات مسموعة فيدي،  عروض  تعليمي ...وغيرها؛ حيث    وعرض 
والتي ساعدت على سـهولة إدخال النصوص   Multimedia  ظهرت تقنيات عديدة في الوسائط المتعددة

 واألصوات في برامج التعليم.  ووالصور والفيدي
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بعض التقنيات الرقمية المساعدة في الفصل الدراسي التقليدي بما    استخدامإمكانية    إلى  باإلضافة
 (113) يحقق مبدأ التعلم المختلط ومنها: 

وهي أجهزة متخصصة  :    Digital interactive whiteboards كلواح الكتااة التفا لية الققمية    -
بالحاسب   يعرض سطح المكتب للحاسب على لو  ،  بجهاز اإلسقاط  أوبشاشات عرض كبيرة تتصل 

 اإلصبع.  ، أوالكتابة الرقمي ويتم التحكم به باستخدام قلم خاص 
 Ultra-high-definition television (UHDTV)   ادش ط  دا ياو لتلفاز يائ  الو وح يا  -

تزود بشاشات واسعة تعرض صورًا أكثر وضوحًا وأكثر تفصياًل من صور األجهزة  هي أجهزة تلفاز    :
  .العادية HDTV اتش دي تي في

ال خية     - وهي حواسيب بشاشات كبيرة فائقة الوضو  يتم التعامل     Smart Boards:  ال  واات 
باللمــس التعليم  ،  معها  وتقنية  التعليمية  الوسائل  في  ثورة  أحدثت  الدراسي  و وقد  الفصل  في  تستخدم 

 العادي. 
الققمية    - اإلس اط    أو تعرض الصور من شاشة تقليدية على شاشة  :  Digital projectors كا لز 

 لتقديم العروض في االجتماعات.  استخداًماوهي الشكل المثالي واألكثر ، جدار
نية نقلها واستخدامها في أي  اوتتميز األجهزة اللوحية بصغر حجمها وإمك:  Tablets اتا لز اللوحية   -

   ة.اإللكترونيوبما يمكن أن تحتفظ به من مصادر التعلم التفاعلية والكتب ، مكان
والمت لت -3 للم لت  اطيطز  في ظل البيئة الجديدة للتعلم وفي نظم    وأشمل: أصبح دور المعلم أكبر  كطواا 

المصمم والمبرمج التربوي الذي يوظف جميع معطيات التقنية لخدمة    و ه،  المختلطة  أوالتعلم الرقمية  
التعليمية للتعليم  ،  األغراض  الحديثة  التقنيات  في ظل  دوره  تربويً   مشرًفافأصبح  أصبح  وموجهًا  كما  ا 

 . اومطورًا تعليميً  ا ومحركًا للنقاشات الصفيةقائدً 
المعلم       دور  يكون  التفاعلية  تنمية  ظل  األهداف اتوجيهيً و   اشاديً إر وفي  وتقديم  بعرض  يقوم  ؛ 

التعليمية،  التعليميـة المهام  التفاعل  ،  ومناقـشة أهم  البريـد    التيوتوضيح طريقة  اإللكتروني،  ستتم عبـر 
 .اإلنترنت المنتديات والمحادثة عبر شبكة 

ومن األهمية بالمعلم التركيز على إتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في العملية التعليمية والتركيز على   
 .إكسابه المهارات في البحث الذاتي والتواصل واتخاذ القرارات 

دور          ومهام    المت لتأما  بأدوار  بقيامه  امتاز  فقد  والتعليم  للتدريس  الحديثة  التقنيات  ظل  في 
ه   ًراكثي تختلف   فالمتعلم  التعليمية  العملية  في  السابق  دوره  التربوية  وعن  التعليمية  العملية  ، محور 

كما أن  ،  ولتحقيق ذلك الدور ال بد من أن يتعلم المتعلم بنفسه من خالل التعلم بالعمل والتعليم الذاتي
تمكن الطالب من    دور المهارة والخبرة التي   إلى  باإلضافة الطالب يتعلم حسب سرعته وقدراته الخاصة  

، الخطوة األخرى   إلى  االنتقالالقيام بعملية التعليم وأن يتقن كل خطوة من الخطوات التي يقوم بها قبل  
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، وأن تعزز تلك الخطوات بتغذية راجعة تساعد الطالب على التعلم واكتشاف الخطأ وإثارة دافعيته للتعلم
دورً  التعليمية  العملية  في  المتعلم  دور  أصبح  في ظل   متفاعالً   ا وبذلك  فيه  يةيش  الذي  المجتمع  مع 

  .التقنيات الحديثة في التعلم والتعليم
التجاهات البحوث الرائدة في هذا المجال بيئة تعلم    وفًقاحيث توفر نظم التعلم الرقمي الحديثة        

وتعتمد  ،  المتعة في التعلمكما توفر عنصر  ،  وبين المتعلم وزمالئه،  تفاعلية بين المتعلم والمعلم والعكـس
مجموعات   في  رفاقه  مع  يتعلم  أن  يمكن  كذلك  الذاتي(  )التعلم  نفسه  تعليم  في  المتعلم  مجهود  على 

ما يتعلمه في    علىكما تتميز بالمرونة في المكان والزمان حيث يستطيع المتعلم أن يحصل  ،  صغيرة
 ا وفعالية. يزً وتوفر بيئة تعليمية أكثر تم ، أي وقت  وفيأي مكان في العالم 

صتاواز -4 دطاي   النشطاستقاديايات  التعلم  مثل  التعاوني،  :  التفاعلي  المقلوب ،  التعلم  تنمية  ،  التعلم 
وقت وفـي أي مكان   يأ  فية  اإللكتروني حيث يقوم كل طالب بدراسة الدروس  ،  أسلوب التعلم الذاتي

ول المتقدمة في تطوير  طالع المستمر على خبرات الد المع ضرورة ا،  حسب قدرته وسرعته الخاصة
 استراتيجيات التعلم الرقمي.

الققما    الت لت  كو  على    حيت  القائمة  الحديثة  المداخل  في  استخدامأحد  المعلومات   تكنولوجيا 
جديدة تعليمية  مواقف  مـن  ،  تصميم  تزيـد  النـشط  استراتيجيات   استخداموالتـي   الـتعلم 

 ،Active learning والتعلم فرد لفرد ، Peer-to-Peer.واستراتيجيات التعلم المتمركز حول المتعلم 
د ويت صتاواز:    -5 عمل ،  عد تكليفات عن بُ   –القصيرة الكويزات    االختبارات من خالل  استقاديايات 

ومناقشات ي سم،  جماعي إعداد نارات  وبحوث ادر   ،  فضالً سات  والشبكات    استخدامعن    ،  المنتديات 
قياسات واختبارات دورية على النظام الرقمي بما يضمن دقة القياس    إلى  ، باإلضافةوالمناقشات الرقمية
 وسرعة االستجابة. 

التعليمي   البرنامج  اجتياز  شهادة  على  للحصول  نهائي  تقييمي  الختبار  المتعلمين  أومن خالل خضوع 
ن أهداف وما حقق م، ت في البرامج التعليمية التي درسهااوالتعرف على ما تم اكتسابه من معـارف ومهار 

 . نهاية المدة المحددة في
الباحت  قواز        الطااسات    الستفاطزويقى  ح ل  يا  كا اط  صك  صا س    خل  ؛  اصة  اإل وصية صك 
ت  تدخال هذه النظم والبرامج الحديثة الرقمية في تدريس المقررات والتي أثبإفي مرحلة البكالوريوس و   سواءً 
الصحفي  أيًضا التصوير  في  التعليمية  فعاليتها  الحديثة  وا،  البحوث  التصميم  الصحفيإلوفي  ،  خراج 

 ة... وغيرها. اإللكترونيوتصميمات الصحافة 
وما يطلق عليه الرقمي ،  وكذلك في مرحلة الدراسات العليا دبلومات ومرحلة الماجستير والدكتوراه 

 . التعليم عن ُبعد  أو
والت لت  دا ي      كهميةوخ لت       الملمول  الت لت  تاصة  الققمية  الت لت  يا    اإللكتقو ات  المطص  

 Mediaخاصة فيما يتعلق بتنمية الوعي اإلعالمي  ،   Media Education اإل وصيةطااسات التقبية  
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Awareness    ،  اإلعالميةاألمية    ومح   أو  اإلعالميةوتنمية الثقافة  Media Illiteracy      ، والتي منذ
نشاء  إطويلة لها اهتمام علمي أكاديمي تطبيقي من المتخصصين والباحثين في الدول المتقدمة و فترات  

المثال   سبيل  على  المجال  هذا  في  متخصصة  بحثية   Media Education lap  ، Reneeمعامل 
Hoppes 

التي جاءت مواكبة للتطورات الرقمية  ،   Digital Educationوتطويره المستمر ليستوعب التربية الرقمية  
وسيطرتها على الساحة      Social Mediaاالجتماعيوالمستحدثات التكنولوجية وثورة وسائل التواصل  

االستخدام    اإلعالمية كيفية  تعليمهم  يستوجب  مما  والمراهقين  واألطفال  عامة  الجماهير  بين  واالتصالية 
 متطورة.الرشيد واآلمن لها من خالل برامج تعليمية 

تنمية    االهتماموكذلك   في  الرقمي  التعلم  نظم  في  الققميةبالتطور  المواقنة  شأنها    صلاوا  من  التي 
ا بالثقافة  اآلمن مرورً   االتصال التكنولوجيا الرقمية بداية من    استخدامتحسين ثقافة األجيال الناشئة لحسن  

 . ةاإللكترونيالمعلوماتية وأخالقيات وآداب االستخدام والتجارة 
 
  :: الماال التا ي ا واإل تاااثالً ا

ه            والتطبيقي  العملي  الجانب  في    وويظل  واتجاهات حديثة  بحثية  األساسي ألي جهود  المحل 
والجامعات  بالمدارس  التعليمية  المؤسسات  في  الرقمي  التعلم  نظم  الباحث ضرورة  ،  توظيف  يرى  ولهذا 

 -التالي:  وبعض الجوانب التطبيقية واإلنتاجية على النح  إلىاإلشارة 
ص ت لةتطوير    أو  استحداث         والفنيون    جطااات  األكاديميون  عليها  يقوم  التعليمية  المؤسسات  في 

لديهم   الذين  عالميً إوالخبراء  منشورة  وتجارب  واضحة  في سهامات  الرقمي  التكنولوجي  المجال  هذا  في  ا 
األدوات  وبناء  و   تصميم  لتصميم  الرقمية  الرقمية  إالتعليمية  التعليمية  الوسائط  العلمية   وفًقانتاج  لألسس 

وقدراته  ووفًقاللتصميم   واحتياجاته  المتلقي  الجمهور  وطبيعة  وطبيعتها  المستخدمة  وتصميم  ،  للوسائل 
يتعلق باالتجاه البارز وما  ،  البرمجيات ذات الصلة بالتعلم الرقمي والتعامل مع الشبكات والمواقع التعليمية

 التعلم المحمول واالهتمام ببرمجياته وآلياته في المدارس والجامعات.  وفي بحوث نظم التعلم الرقمي وه
والريادة في استخدامات نظم وبرامج التعلم الرقمي    واإل طا دإايت ال تكاا  ومن الضرورة العمل على     

و  المإالمبتكرة  هذه  لتقبل  واألفق  المجال  اإلدارية  فسا   والعقبات  القيود  وضع  وعدم  الجديدة  ستحدثات 
وذلك من خالل اإلعالن مسابقات لعرض االبتكارات  ،  الروتينية أمام كل جديد وإثارة الرأي العام حولها

جيد   تعلم  بهدف  التعليم  حقل  في  استثمارها  يمكن  رائدة  تعليمية  وتطبيقات  برمجيات  وتصميم  التعليمية 
 وممتع وشيق. 
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تفتح مجاالت الحرية في التعلم وفي أغلب  اإلنترنت على شبكة  د ميت صن ات د لت اقميةعلى العمل   
ومنح شهادات اجتياز لبرامج تعليمية  ،  التخصصات يقوم عليها كذلك خبراء في التعلم الرقمي والمحمول

 ودورات تدريبية عالية الجودة.
اللطي ةاستثمار   التكنولوايا  التواصل    ديد؛ الج  اإلعالم ووسائل    كطوات  قنوات االجتماعي،  شبكات 
المتعددة،  اليوتيوب  جوجل  آب ،  المدونات ،  تطبيقات  ا،  سكايبي....،  والواتس  ، والتابلت ،  يباد أل وأجهزة 

لما أشارت    وفًقاساسية  أ  ىحت أو  وغيرها كوسائل تعليمية مساعدة    والساعات الذكية ...،  والجواالت الذكية
 ثبتت نجا  تجاربها. أإليه االتجاهات البحثية الحديثة و 

تنفيذ    الجانب  هذا  في  المهم  دطاي يةومن  والمتعلمين    طواات  للطالب  العالية  والجودة  بالثقة  جديرة 
وبعد   وأثناء  قبل  مستمر  بشكل  الرقمي  استخداموالمعلمين  التعلم  في  التكنولوجية  إمكانية  ،  التقنيات  مع 

 عد.وسائل التقنية نفسها في هذه الدورات وما يسمي دورات عن بً  ماستخدا
الققما ومن الجوانب التطبيقية المهمة في      الت لت  كطوات   ت  بتوفير األجهزة الذكية    االهتمام  دوظيف 

الت لت لنظام    وفًقاوالرقمية واالتصال بالشبكات في قاعات التدريس والمحاضرات في المدراس والجامعات  
نتائج البحوث    إليهاوفعالية أشارت    أهميةما يدعم ويحقق نموذج التعلم المختلط وما له من  و وه  ليط الت 

 الحديثة. 
د ليمية تقفالكما يمكن   ما قبل المدرسة لتنمية مفاميم وسلوكيات ومهارات ضرورية في    د ميت  قاص  
 حياتهم. 

من   التطبيقية  اإلفادة  د ليمية ويمكن  لمح/متنقلة  د ميت  قصايات  والثقافة  اإلعالمية،  األمية    ومحمولة 
الرقمية،  المعلوماتية ...   اإلسالميةوالثقافة  اإلنسان،  وحقوق  اإلعالمية،  والتربية  ،  والمواطنة  والصحية 
 وغيرها. 

صإقو  د ليما صتكاصل لن ت الت لت الققما  شاء إنوما يمكن أن يكون توصية مهمة في الجانب التطبيقي 
تتبناه شركات   ،  نتاجيةإو ،  ويتضمن إدارات بحثية،  منظمات مهتمة بهذا الجانب   أوبالجامعات والمدارس 

 وإعالمية وتسويقية.، وتدريبية
ولتا ي    ت الت لت الققما يا المؤس ات الت ليمية اإمل  ا  ودأكيط ي اليت ا يقى الباحت  قواز   

    -دوايق المتالبات التالية:
بناء رؤية وخطة واضحة والبدء بمراحل تعليمية مبكرة لدمج نظم التعلم الرقمي وفق فلسفة المنهج   -1

 واإلمكانات. 
تحتويها من الحاسبات    رات اإلنتاج والمتابعة ومااذكرنا وحدات وإد تجهيزات البنية التحتية وكما  -2

والشبكة   اإلنترنت مثل شبكة  االتصالاآللية واألجهزة المحمولة المتنقلة والبرمجيات وشبكات 
 المحلية.
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حيث   -3 من  البشرية  الكوادر  هيئة    إعداد تطوير  وأعضاء  والمعلمين  والمدراء  المشرفين  وتأهيل 
 الطالب ومشرفي التنفيذ في المؤسسة التعليمية.  أوالمتعلمين و ، التدريس من جهة

 تطوير محتوى رقمي تفاعلي وفق معايير تصميم التعلم الرقمي.  -4
بحق االستخدام تحتوي   أوخاصة  اإلنترنت منصات تعلم على  أوتطوير بوابة تعليمية تفاعلية   -5

الئم مع معايير بناء المقررات  محتوى رقمي تفاعلي مت، للتحكم إدارةنظم ، تعلم إدارةعلى: نظم 
ونظم اختبارات ، يضم  وحدات تأليف وتصميم الوحدات التعليميةو ،  لنظم الجودة والتطوير وفًقا

 وقياس ودعم فني. 
 :اإل و اؤية صرت قز يا دوظيف   ت الت لت الققما يا دطاي  ص قاات 

تقنيات   استخداممن خالل الخبرات األكاديمية في مجال التعلم الرقمي وتجارب بعض الدول في مجاالت  
الصحافة  ،  التعليم مقررات  تدريس  مجال  في  تفعيلها  يمكن  مبسطة  رؤية  تقديم  للباحث  واإلعالم، يمكن 

 -وهي كالتالي: 
التعليمية          المنصات  أحد  عبر  إعالمي  تعليمي  نموذج  تصميمها    بناء  يمكن  شراء حق    أو التي 
االستخدام  

من  
الشركات  
المتخصص 

 جمب ..(  –جسور   –ة في ذلك مثل )بالك بوورد  
 ويتضمك د ميت  قاص  الت لت اإل وصا:   
الت لت   -1 إلطااز  :  LMS  ا   المعلم    -وجيع   إدارةيستطيع 

الدر  األسابيع  على  وتوزيعها  التعلم  أدوات  ،  سيةامحتويات 
التدريس خطة  التقويم،  ووضع  عالنات إ نشاء  إو ،  وخطة 

للطالب  للمحاضرات ،  ورسائل  الطالب  حضور  ومتابعة 
والمنتديات ،  المباشرة المناقشات  في  مشاركاتهم  ، ورصد 

 وغير ذلك. وتسجيل درجاتهم في سجل األعمال الفصلية..
والمناقشة    :اليتقا ية قات  الملا      للحوار  وسيلة  تعد 

قراءة   مجرد  كونها  من  أكثر  األفكار  سرد   أووتبادل  إعادة 
مقررات   لمحتوى  مع  اإلعالم،  صوتي  التفاعل  أنماط  وتتنوع 

مثاًل( والمنتديات  والمناقشة  الحوار  )كاستخدام  ، الطالب 
فاعلية   لزيادة  والمسموع  المرئي  العرض  أدوات  وتوظيف 

  أو البصرية    أوكاستخدام المواد السمةية  ،  رة والمناقشةالمحاض
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  والوسائط المتعددة التفاعلية التي تشمل النص والرسوم الثابتة والمتحركة والصوت والصورة ولقطات الفيدي
لمواقع الصحف   أومشاركة روابط تعليمية    ، أوالتي تتطلب ذلك  اإلعالمالبرمجيات التي تفيد مقررات    أو

 ووكاالت األنباء كأمثلة تدعم المادة التعليمية.  اإلعالميةوالمؤسسات  اإلنترنت على شبكة 
بواسـطة أسـتاذ  إعـدادهايمكـن تصـميم محاضـرة مسـجلة صـوت وصـورة يـتم  : MLالملا قات الوسمائاية

 ، مسـتخدًماواإلنتـاجي الوحـدات التعليميـة المقتـر  تنفيـذه فـي الجانـب التطبيقـي إنتـاجفي مركز   أو  المقرر  
وبثهـــا للطـــالب ، والتقنيـــة فـــي ذلـــك اإلعالميـــةمـــن الخبـــرات  واالســـتفادةأدوات التصـــوير واإلنتـــاج المتميـــز 

 .اإلعالممواد مسجلة سابقة تخدم أي مقرر من مقررات  ، أوضمن روابط المحاضرات 
يـتم تصـميم اختبـارات قصـيرة لقيـاس مـدى متابعـة الطـالب للـتعلم والتفاعـل   :ال  يقز والطوايمة  التتبااات
 ا.وتصحح آليً  إلكترونيةوتصمم بطرق ، وتقيس مستويات التحصيل المختلفة، مع المحاضر اإليجابي

الطـــالب مـــن خـــالل مجموعـــات  لـــدىيـــتم مـــن خاللهـــا إثـــارة األفكـــار اإلبداعيـــة  :Dالمناقإمممات والنإمممقات
 إدراج موضوع ضمن المقرر يتبادل الطالب المعلومات واألفكار حوله.المناقشة والنشرة ب

عــدد مــن الطــالب ضــمن فــرق العمــل  إشــراكيــتم  :المإممقو ات الاماعيممة والواابممات الن قيممة وال مليممة
 مشروعات البحث وغيرها.أو خاصة أعمال التدريب العملي في الصحافة 

ويمثـل وسـيلة مهمـة للتفاعـل مـع الطـالب وعـرض الموضـوعات األساسـية فـي   : و اتاإلالمنتطى ال ا  و 
أي شـكل مـن أشـكال أو ضـافة معلومـات جديـدة إ أوويمكن للطالب المشـاركة بـالرأي   اإلعالميةالمقررات  

 الصوت.أو الصورة أو التعليق بالنص 
 .اإل و اتتكليفات من خالل  أوشعار الطالب بأي مالحظات إكما يمكن 

 -وجيع: LCMSالم اطا الت ليمية   جطااز  ا   -2

 

ا كـان ا أيًـ ضافة أي محتوى تعلمي يراه أستاذ المقرر مناسـبً إحيث يمكن    :الم اطا والوحطات الت ليمية 
ــواءً  ــه سـ ــي نوعـ ــاور بوينـــت ، ملـــف نصـ ــروض بـ ــي دي افأو عـ ــرى بـ ــيغة أخـ ــوى أو ، بصـ ــت، محتـ إنترنـ

 وتتا  إمكانية التعديل.، وغيرها...صورة ، صوت ، ملف فيديو، اختبارات قصيرة
وبالتــالي يشــمل المحتــوى التعليمــي المعلومــات والمعــارف والمهــارات التــي يتضــمنها المقــرر الدراســي       
تحقيق أهداف المقرر التعليمية التي تمت صياغتها بدقـة وحسـب إمكانـات الـتعلم   إلىوالتي تهدف  ،  كامالً 
نصــوص بصــيغة  إمــا، رف مقدمــةً  للطــالب فــي أشــكال متعــددةوتصــبح هــذه المعلومــات والمعــا، الرقمــي
م إليـــه فـــي قالـــب بصـــري ، صـــور أوأشـــكال  ، أوالـــوورد  وفـــي ، ســـمعي بصـــري  أو ، ســـمعي أو ، وإمـــا تقـــده

مـــع مراعـــاة تضـــمين ، رقمـــي تفـــاعلي نشـــط إلكترونـــيمحتـــوى  إلـــىيـــتم تحويـــل كـــل ذلـــك  التعلـــيم عـــن ُبعـــد 
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توضـــيح  إلــى ، باإلضـــافةإلثــراء الدراســـة وتعميقهــا، ت المتعـــددةالمحتــوى إشـــارات مرجةيــة وروابـــط للقــراءا
 .المصادر المختلفة التي تخدم المحتوى وتدعمه

 إلكترونـيمحتـوى  أووأداة للتـأليف وبنـاء مـنهج ،  التخرين السـحابي  ، وإمكانيةبناء وحدة تعليميةكما اممك  
 أساتذة الشعب األخرى حسب الرغبة.خرين من آلكما يمكن مشاركة المصادر التعليمية مع ا، تفاعلي

ومتابعــة الطــالب ، احصــائيات الملــف الشخصــي للطــالب ويتضمممك  -  مما  ص لوصممات الاالمم  وجيممع: -3
 والساعات المكتبية والمنتديات وغيرها .

 بين المحاضر والطالب. اسريعً  ويضمن تواصالً  :اإللكتقو اال قيط  -4
من   التصور  هذا  يساعد  التطور  االستفادةوبهذا  ومواكبة  التقنية  مجال  إمكانات  عمليات  ،  من  وتوسيع 

خارج نطاق قاعة المحاضرات والبيئة الجامةية وتمكين الطالب من المهارات الشخصية   إلىالتعليم والتعلم 
 التي تجعله أكثر جاهزية لمزيد من خبرات التعلم الجديدة. 

 
 دوصيات  اصة: 

التعلم    االهتمام • نظم  حول  التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  اتجاهات  قياس  وبحوث  بدراسات 
 . اإلعالمالرقمي الحديثة وفعالية تطبيقها في تخصصات 

الحديثة    االهتمام • الرقمي  التعلم  ونظم  أساليب  والجامعـات    فيبتطبيق  العام  جميع   وفيالتعليم 
وأقسام   وكليات  البحثية  والمراكز  يعتمد    فهي  ،إلعالماالمؤسسات  بأن  للطالب  تعلمه    فيتسمح 

تقدمه على عن  مسئواًل  يكون  وأن  والـزمالء    حوتسم   ،ذاته  الخـبراء  مـع  الـدائم  بالتواصـل 
 .يالالتزامن  أو يبالتفاعل التزامن  سـواء

والتعلم    استخدامضرورة   • المتنقل  الدراسات   اإللكترونيالتعلم  مقررات  تدريس  في  كاتجاه حديث 
الصحافة   ومقررات  عام  بشكل  خاص   واإلعالمالعليا  قبل ،  بشكل  من  شاملة  خطط  ووضع 

وعدم منعها   وأهميتها الهواتف النقالة واألجهزة المحمولة    استخدام  أهميةلتوضيح    الوزارات المعنية
 منها.  االستفادةفي المدارس والجامعات وتمكين 

المستحدثات الرقمية   استخدامتحديثها في تفعيل    أو  االستراتيجيات م الجامعات بإعداد  ضرورة قيا •
التعليمية العملية  في  المتنقلة  فضالً واألجهزة  المعلومات    ،  لتقنيات  التحتية  الُبنى  تطوير  عن 

 تلك األجهزة بفعالية أثناء تواجد الطالب في اليوم الدراسي.   استخدامإلتاحة 
الجامع • قيام  بإعداد  ضرورة  المستمر   أو  االستراتيجيات ات  التدريب  تفعيل عمليات  في  تحديثها 

 للطالب والمعلمين.، لالستخدام الجيد للمستحدثات الرقمية واألجهزة المتنقلة في العملية التعليمية
وسائل    االهتمام • خالل  من  المجتمعات  تثقيف  بأهمية    اإلعالمبضرورة  المباشرة  واللقاءات 

 ولوجية في التعليم وتبني أفكارها. المستحدثات التكن
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 كانطز الوم وطااسات ص ت  لية ص تقحة: 
 المو و ات المقدباة االت ليت اإل وصا: 

 .اإلعالمبنظم التعلم الرقمي في ته  تحليل أنماط التعلم وعالق •
 الفصول الدراسية والتعلم اإلعالمي.  إدارةدراسة االتجاهات الحديثة في  •
لمقررات    اإللكتروني  نحو التعلمبالجامعات العربية    اإلعالم تحليل مقارن التجاهات طالب    إجراء •

  .اإلعالم
)التعلم   • الرقمي  التعلم  ألنظمة  الذهنية  الطالب   –  اإللكترونيالصورة  لدى  المحمول(  التعلم 

 والقائمين بالتدريس والجمهور العام في الجامعات المصرية والعربية.
 المو و ات المقدباة االم تلطثات التكنولواية يا الت ليت اإل وصا: 

في    استخدامتأثيرات   • الدراسية  والفصول  القاعات  في  الذكية  والوسائط  المتعددة  الوسائط 
 . التعلم اإلعالمي

طالب    إجراء • التجاهات  مقارن  نح  اإلعالمتحليل  العربية  التعلم    وبالجامعات  نموذج  استخدام 
 .اإلعالمالمتنقل في تدريس مقررات 

وأقسام   • بكليات  والطالب  التدريس  هيئة  أعضاء  اتجاهات  نح  اإلعالمدراسة  استخدام    والعربية 
 .اإللكترونيفعالية التعليم   وونح، األجهزة المحمولة في مهام التدريس

 . االجتماعيةوالشبكات  اإلنترنت عبر   اإلعالمدراسة االتجاهات الحديثة في تدريس مقررات  •
استخدامات طالب   • حول  المتعمقة  التخصصات   اإلعالمالدراسة  مختلف  وطالب  خاص  بوجه 

 األخرى لألجهزة المتنقلة في التعلم وفعاليتها التعليمية.  
في   • المحمول  التعلم  بالوعي    إكساب فعالية  وعالقتها  تعليمية  وخبرات  ومعارف  مهارات  الطالب 

 اإلعالمي والثقافة المعلوماتية.
وا • التكنولوجية  التطبيقات  من  الحديثة  اإلصدارات  أثر  آفاق  دراسة  فتح  على  المحمولة  ألجهزة 

 .اا ونوعً كمً  اإلعالمجديدة لإلبداع البحثي للمتخصصين في علوم 
 من خالل التعلم المحمول. االفتراضيةدراسة تصميم نموذج محاكاة للجامعة  •
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statistically significant effects, whether in general or university learning and 

media studies. 

     Recommendations: attention to studies and research measuring the trends of 

students and faculty members about modern digital learning systems and the 

effectiveness of their application in media disciplines . 

 

Keywords: Recent Research Trends - Digital Learning Systems - Education for 

                    Media Majors - Media Learning. 
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Abstract 

        The study aimed to reveal the most important recent trends in digital 

learning systems research, and future visions for the possibility of using digital 

education systems in teaching media courses and benefiting from them to 

achieve the desired educational goals of digital learning systems and their 

effectiveness in media education, and to identify the most important issues, 

topics and research ideas and the most important theoretical and methodological 

frameworks in those studies . 

The study comes within the descriptive analytical studies and depends on the 

qualitative analysis method of the second level, which is based on describing 

and analyzing the most important recent scientific research in digital learning 

systems in general and media learning in particular - within the limits of the 

researcher - in the period from 2010-2020, and the study was conducted on 81, 

46 researches were Arab, representing 57% of the total research sample of the 

study, and 35 foreign, 43%  . 

           Important results: Varity of topics and research problems in digital 

learning systems research, and the interest of academics in developing digital 

learning systems. It is also clear that the focus of the American and Western 

society's view on the attitudes of students and faculty members towards learning 

systems and their applications and the possibility of activating them in 

educational institutions. Whereas, Arabic studies examines the immediate 

application of digital learning systems and measures their effectiveness. 

Scientific studies have monitored the interest of researchers and academics in 

the media specialization decades ago on the uses of digital learning systems in 

media learning, which was represented in the design of electronic courses, the 

design of educational websites on the internet, and the use of distance learning 

to teach journalism and media courses. Effectiveness in the media field 

accumulate from multiple technological innovations, especially with regard to 

mobile learning, blended e learning and distance learning . 

       Digital educational technologies have contributed to increasing educational 

quality and follow-up courses through e-learning models and digital media, 

which has significantly increased students’ knowledge and skills and has 
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