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 عبداإلله بن حسين العرفج

  المملكة العربية السعودية-كلية المعلين باألحساء  

 :ملخص ال
امعي تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية التفاعل فـي التعلـيم الجـ            

عبر اإلنترنت من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعـة العربيـة المفتوحـة         
، وترتيب محاوره وعناصر كل محـور منهـا حـسب أهميتهـا           ، في األحساء 

، وتحديد مستوى خبرة الطالب في مجـال اسـتخدام اإلنترنـت بـشكل عـام          
ودراسة بعض المتغيرات التي تـؤثر علـى وجهـات نظـرهم نحـو أهميـة                

ومـدى اسـتخدامهم    ، كالجنس، لتعليم الجامعي عبر اإلنترنت   التفاعل في ا  
 .ومستوى خبرتهم في استخدام اإلنترنت، لإلنترنت في تعليمهم الجامعي

مقـسمة إلـى    ، وقد انحصرت عناصر التفاعل في سبعة وثالثين عنصرا       
وتفاعـل  ، ) عناصـر  ٩( األستاذ   -تفاعل الطالب   : وهي، أربعة محاور رئيسية  

، ) عنصرا ١٥( المادة العلمية    -وتفاعل الطالب   ، ) عناصر ٧( الطالب   -الطالب  
 ). عناصر٦( تقنيات اإلنترنت -وتفاعل الطالب 

وقد أوضحت الدراسة أن الطالب يعتقدون أن عناصر ومحاور التفاعل          
، )4.0895= المتوسط  (في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت كبيرة األهمية        

 تقنيات اإلنترنـت    -تفاعل الطالب   وقد كان أعلى المحاور متوسطا محور       
يليـه  ، )4.1788( المـادة العلميـة      -يليه محور تفاعـل الطالـب       ، )4.3086(

 -وكان محـور تفاعـل الطالـب        ، )3.9556( الطالب   -محور تفاعل الطالب    
 .)3.8986(األستاذ أقل المحاور متوسطا 

يملكـون  %) ٥٦,١(وقد وجدت الدراسة أن أكثر مـن نـصف الطـالب            
، كالقدرة على تصفح اإلنترنـت    ، يطة في مجال استخدام اإلنترنت    خبرة بس 

واسـتخدام  ، والبحث عن المواضيع المختلفة باستخدام محركـات البحـث         
وهـم  ، أما ذوو الخبرة المتوسطة   ، البريد اإللكتروني والمنتديات الحوارية   

والبحـث عـن    ، من يزيدون بالقـدرة علـى تـصميم المواقـع اإللكترونيـة           
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واسـتخدام بعـض تقنيـات اإلنترنـت        ، ختلفة بمهارة متوسطة  المواضيع الم 
فقد شكلوا  ، وتحميل البرامج والملفات المختلفة   ، كغرف الدردشة ، األخرى

وهـم مـن    ، أمـا ذوو الخبـرة المتقدمـة      ، %)٢٩,١(أكثر من ربع الطالب     
والقـدرة  ، يزيدون باإللمام بمهارات البرمجة في تصميم صفحات اإلنترنت       

واسـتخدام تقنيـات اإلنترنـت      ، مواضيع المختلفة بمهـارة   على البحث عن ال   
، كالقوائم البريدية واالتصال المباشر المسموع والمرئي وغيرها      ، األخرى

 %).١٢,٨(فقد شكلوا ثمن الطالب 
ولم تالحظ الدراسة وجود فروقات ذات داللـة إحـصائية فـي وجهـات         

 ذات ولم تالحـظ كـذلك وجـود فروقـات      ، نظر الطالب بناء على الجنس    
داللة إحصائية في وجهات نظر الطالب بنـاء علـى مـستوى خبـرتهم فـي                

إال أنها الحظت وجود فروقات ذات داللة إحـصائية فـي           ، استخدام اإلنترنت 
وجهات نظر الطالب بناء على مـدى اسـتخدامهم لإلنترنـت فـي تعلـيمهم               
الجامعي لمصلحة مـستخدميها بـصورة متكـررة مـن جهـة علـى مـن ال                 

 .من جهة أخرىيستخدمونها 
وخرجت الدراسة بعـدد مـن التوصـيات        ، وقد تمت مناقشة هذه النتائج    

 .الضرورية

 :مقدمة الدراسة
منذ أن أشرقت شمس الحاسب اآللي للوجود فـي النـصف األخيـر مـن               

فقـد  ، واستخداماته وتطبيقاته آخذة فـي النمـو واالزديـاد        ، القرن العشرين 
الـدوائر الحكوميـة والـشركات      احتلت الحاسبات اآللية مكانـا بـارزا فـي          

ــدارس   ــشفيات والم ــوك والمطــارات والمست ــة والبن والمؤســسات التجاري
وكان من الطبيعي أن تقوم مؤسسات التعلـيم  ، (Maddux, 1999)والجامعات 

العام والعالي بإدخال هـذه التقنيـة المتطـورة كعنـصر أساسـي لتطـوير               
 .منظوماتها التعليمية بجميع أركانها

نية اإلنترنت في العقد األخير من القرن العشرين تغيرت         ومع ظهور تق  
وذلـك لكـون    ، نظرة التربويين تجاه استخدام الحاسب اآللي فـي التعلـيم         
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كتوسيع دائرة التعلـيم لتـصل      ، اإلنترنت تتميز بعدد كبير من اإليجابيات     
كما يمكـن مـن خاللهـا تقـديم         ، إلى قطاع عريض من المتعلمين عن بعد      

كمــا أن هــذه ، الوفرة والدقــة والتحــديث المــستمرمعلومــات تتميــز بــ
كمـا أنـه يمكـن      ، المعلومات يمكن الحصول عليها بسهولة وسرعة فائقـة       

، عرضها بوسائط متعددة كالنص والصوت والصورة الثابتـة والمتحركـة         
ومما يتميز به هـذا النـوع مـن         ، مما يتناسب مع عدد أكبر من المتعلمين      

مكان مما يؤدي إلى قدر كبير من الراحـة      التعليم تخطي حاجز الزمان وال    
 ,Al-Arfaj ;1997(والمرونة والخصوصية أثنـاء تـسجيل المـواد ودراسـتها     

2001 Khan,.( 

ومن خالل هذه اإليجابيـات وغيرهـا سـارعت كثيـر مـن المؤسـسات               
التعليمية وخصوصا مؤسسات التعليم العـالي مـن كليـات وجامعـات إلـى              

، فعلى سـبيل المثـال    ، طالبها عبر اإلنترنت  تقديم بعض برامجها الدراسية ل    
 م بلغــت نــسبة المؤســسات ١٩٩٨-١٩٩٧أنــه إلــى عــام ) ٢٠٠١( Powellذكــر 

وأنه ، %٦٦التعليمية األمريكية التي تقدم بعض برامجها التعليمية عن بعد          
أخرى من المؤسـسات    % ٢٠ م يتوقع أن تدخل هذا المجال        ٢٠٠١بحلول عام   

كون معظم برامجها التعليمية عن بعد مـن خـالل          وست، التعليمية األمريكية 
مـن هـذه    % ٤٥أنـه فـي الوقـت الـراهن تقـدم            Powellويضيف  ، اإلنترنت

وتوقـع  ، المؤسسات التعليمية برامجها الجامعية كاملة من خالل اإلنترنـت   
أن يصل عدد الطلبة الجامعيين الدارسين عبر مقررات إنترنت تعليمية إلى           

 . م٢٠٠٢بحلول عام  طالب وطالبة ٢،٢٠٠،٠٠٠

ومع هذا االنتشار والتوسع للتعليم الجامعي عبر اإلنترنت أثيرت قضية          
واختلفت ،  بشكل قويInteraction and Interactivity" التفاعلية"و " التفاعل"

وجهات نظر التربويين حول مدى التفاعلية التي توفرها اإلنترنت للتعلـيم           
د عبر اإلنترنت قد ورث تدني مستوى       فمن قائل إن التعليم عن بع     ، الجامعي

وأن ، التفاعلية من طرق التعليم السابقة كـالتعليم عـن طريـق االنتـساب            
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وأن بيئـة   ، مزايا اإلنترنت الكثيرة لم تستطع التغلـب علـى هـذه المـشكلة            
وأن ، التعليم عبر اإلنترنت ستكون بيئة مملة وخالية من التفاعل والحيوية         

مع عدم  ، العزلة والبعد عن المجتمع األكاديمي    هذه البيئة ستولد الشعور ب    
 ,Edelson)وجود فرص كافية للمناقشة والمشاركة مع األساتذة والطالب 

1998; Al-Arfaj, 2001). 

أما وجهة النظر األخرى فتعتقد أن اإلنترنت تملك قـدرة هائلـة علـى              
، تقديم تعليم تفاعلي متطور مقارنة بـالطرق األخـرى للتعلـيم عـن بعـد              

مل هذا التفاعل عـددا مـن المحـاور كتفاعـل الطـالب مـع زمالئهـم                 ويش
وتفاعلهم مـع المعلومـات المتـوفرة عبـر      ، وتفاعلهم مع أساتذتهم  ، الطالب

بـل إن هـذا التفاعـل هـو مـا يميـز       ، )Khan, 1997; Minoli, 1996(اإلنترنت 
ففـي  ، التعليم عبر اإلنترنت عن جميع األجيال الـسابقة للتعلـيم عـن بعـد             

 كان تفاعل الطالب مـع    - جيل االنتساب عن طريق المراسلة       -ل األول   الجي
أمـا  ، أما التفاعل بين الطالب أنفسهم فيكاد أن يكون معـدوما         ، أستاذه بطيئا 

 فقـد تحـسن     - جيل البث عن طريق التلفزيون واإلذاعة        -في الجيل الثاني    
 الـبعض   أما تفاعل الطالب مع بعضهم    ، مستوى التفاعل بين الطالب وأستاذه    

 فقد قفـز مـستوى      - جيل اإلنترنت    -أما في الجيل الثالث     ، فال يزال ضئيال  
سـواء بـين    ، ليشمل تفاعال سريعا متعـدد االتجاهـات      ، التفاعل لمستوى عال  

أو التفاعل مـع مـصادر      ، أو بين الطالب بعضهم البعض    ، الطالب وأستاذتهم 
 .(Schneider & Germann, 1999)المعلومات الضخمة المتوفرة عبر اإلنترنت 

  :مشكلة الدراسة
إن المشكلة الرئيسية التي تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليها هي           

في التعليم الجـامعي عبـر اإلنترنـت مـن           Interactionقياس أهمية التفاعل    
وجهة نظر الطلبة الجامعيين الدارسين بنظام االنتساب عبر اإلنترنـت فـي            

األحساء في المملكة العربية الـسعودية فـي        الجامعة العربية المفتوحة في     
وترتيب محـاوره حـسب أهميتهـا وترتيـب         ،  هـ ١٤٢٦الفصل الثاني من عام     
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وتحديد مستوى خبرة الطـالب فـي مجـال         ، أهمية عناصر كل محور منها    
ودراسة بعـض المتغيـرات التـي تـؤثر علـى           ، استخدام اإلنترنت بشكل عام   

 .وجهات نظرهم حول هذا الموضوع

  : الدراسةأسئلة
تهدف الدراسة إلى طرح عدد من األسئلة على طالب الجامعـة العربيـة             
المفتوحة في األحساء الستطالع آرائهم حـول مـدى أهميـة التفاعـل فـي               

 :ويمكن إجمال أسئلة الدراسة كما يلي، التعليم الجامعي عبر اإلنترنت
ا هـو   ومـ ، ما مستوى أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنـت          .١

مـن  ، وما هو ترتيب عناصر كل محـور      ، ترتيب محاوره حسب أهميتها   
 وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في األحساء؟

ما مستوى خبرة طالب الجامعة العربيـة المفتوحـة فـي األحـساء فـي                .٢
 .مجال استخدام اإلنترنت بشكل عام

 التفاعـل فـي     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي مـستوى أهميـة            .٣
التعليم الجامعي عبر اإلنترنت من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعـة           

ومـدى  ، العربية المفتوحة في األحساء بناء على اختالفهم فـي الجـنس          
ومـستوى خبـرتهم فـي      ، استخدامهم لإلنترنت فـي تعلـيمهم الجـامعي       

 .استخدام اإلنترنت

  :الفرضيات اإلحصائية
ق بقياس أهمية التفاعل في التعليم الجامعي       إلجابة السؤال األول المتعل   

وترتيب محاوره وعناصر كل محـور حـسب أهميتهـا مـن            ، عبر اإلنترنت 
وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في األحساء فقد تـم            
تحليل البيانات تحليال وصفيا باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات        

 One-Sampleكما تم استخدام اختبار ت ، هاالمعيارية للمحاور وعناصر
T Test  لقياس مستوى أهمية التفاعل ومحاوره حيث افتراض العدم هو أن
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وقـد صـيغت    ، ٣المتوسط الحسابي لمجتمع الدراسة أقـل مـن أو يـساوي            
على النحـو   Null Hypothesisالفرضية اإلحصائية في الصورة الصفرية 

لتفاعل ومحاوره في التعلـيم الجـامعي       المتوسط الحسابي ألهمية ا   : التالي
عبر اإلنترنت من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعـة العربيـة المفتوحـة             

متوسط األهمية وقليل األهمية و غير مهـم   (٣باألحساء أقل من أو يساوي      
 :وقد تمت صياغتها رياضيا كما يلي، )إطالقا

Ho: u1 - u2 = 0 

 مستوى خبرة طالب وطالبـات      أما السؤل الثاني الذي يهدف إلى تحديد      
الجامعة العربية المفتوحة في األحساء في مجال استخدام اإلنترنـت بـشكل         
عام فقد تمت اإلجابة عنه باستخدام التحليل اإلحصائي الوصـفي باسـتخدام    

 .مرات التكرار والنسب المئوية

أما إلجابة السؤال الثالـث المتعلـق باكتـشاف الفروقـات ذات الداللـة              
ة في مستوى أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت من           اإلحصائي

وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في األحساء بناء على           
ومـستوى  ، ومـدى اسـتخدامهم لإلنترنـت فـي تعلـيمهم الجـامعي           ، الجنس

فقد تم إجـراء التحليـل التبـايني األحـادي          ، خبرتهم في استخدام اإلنترنت   
One-Way ANOVA      ليختبر ثالث فرضـيات إحـصائية تمـت صـياغتها فـي 
 :على النحو التالي Null Hypothesisالصورة الصفرية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي وجهـات نظـر طـالب الجامعـة                 .١
العربية المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجـامعي           

 .بناء على الجنس، عبر اإلنترنت
وجد فروق ذات داللة إحصائية فـي وجهـات نظـر طـالب الجامعـة               ال ت  .٢

العربية المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجـامعي           
بنـاء علـى مـدى اسـتخدامهم لإلنترنـت فـي تعلـيمهم              ، عبر اإلنترنـت  

 .الجامعي
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي وجهـات نظـر طـالب الجامعـة                 .٣
ة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجـامعي          العربية المفتوح 
 .بناء على مستوى خبرتهم في استخدام اإلنترنت، عبر اإلنترنت

  :األساليب اإلحصائية
فقد تـم تحليـل بياناتهـا تحلـيال وصـفيا          ، لتحقيق أهداف هذه الدراسة   

 باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن الـسؤال        
كمـا تـم اسـتخدام اختبـار ت         ، األول من أسئلة الدراسة التي سبق ذكرها      

لقياس مستوى أهمية التفاعل ومحاوره من وجهـة نظـر طـالب وطالبـات              
حيـث افتـراض العـدم هـو أن         ، الجامعة العربيـة المفتوحـة فـي األحـساء        

أما السؤل الثـاني  ، ٣المتوسط الحسابي لمجتمع الدراسة أقل من أو يساوي  
لة الدراسة فقد تمت اإلجابـة عنـه باسـتخدام التحليـل اإلحـصائي              من أسئ 

أما السؤال الثالـث فقـد      ، الوصفي باستخدام مرات التكرار والنسب المئوية     
 One-Way Analysis ofتمت اإلجابة عنه بإجراء التحليل التبـايني األحـادي   

Variance (ANOVA) الكتشاف الفروقات ذات الداللة اإلحصائية في مستوى 
أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت مـن وجهـة نظـر طـالب               
وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في األحساء بنـاء علـى اخـتالفهم فـي              

ومـستوى  ، ومـدى اسـتخدامهم لإلنترنـت فـي تعلـيمهم الجـامعي           ، الجنس
 .خبرتهم في استخدام اإلنترنت

  :أهمية الدراسة
وقـد  ، لكة العربية السعودية بسرعة مطـردة     تزداد نسبة السكان في المم    

أدت هذه الزيادة السكانية إلى عدم قدرة مؤسسات التعلـيم الجـامعي علـى              
ومن هنـا فقـد بـدأت       ، استيعاب جميع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية     

بعض الجامعات السعودية إلى تقديم بعض برامجهـا الدراسـية والتدريبيـة           
كمـا  ، ر اإلنترنت ووسائل التقنية األخـرى     من خالل الدراسة المفتوحة عب    
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تمت الموافقة السامية كذلك على افتتاح عدد من الجامعات األهليـة غيـر          
لتتمكن تلك الجامعات من خالل برامجهـا الدراسـية التقليديـة       ، الحكومية

ولتتـاح الفرصـة لخريجـي      ، والمفتوحة من التغلـب علـى هـذه المـشكلة         
لمعدالت المنخفضة عن النسب المحـددة      وخريجات المرحلة الثانوية ذوي ا    

 .للقبول من االلتحاق بالتعليم الجامعي

إال أن الدراسة عن بعد في الجامعات المفتوحـة تختلـف عـن الدراسـة               
 Interaction andالنظامية التقليدية بانخفاض مستوى التفاعـل والتفاعليـة   

Interactivity   ين بعـضهم   وتدني مستوى التفاعـل بـ     ،  بين الطالب وأساتذتهم
مما قد يؤدي إلى انخفـاض مـستوى التحـصيل العلمـي والتأهيـل              ، البعض

وبالتالي انخفاض مستوى القدرة علـى المنافـسة        ، الجامعي والرضا النفسي  
 .واإلنتاجية في سوق العمل

ومع ظهور اإلنترنت بإمكانياتها الهائلة أصبح من الممكن التغلـب علـى            
ولـذلك  ، ديثة التي تقـدمها اإلنترنـت     هذه المشكلة باستخدام التقنيات الح    

توجب على الباحثين في مجال التربية والتعليم التعرف على أهـم محـاور             
التفاعل التي يجب تقديمها فـي التعلـيم الجـامعي عبـر اإلنترنـت لـضمان             

وبين الطـالب   ، توفير بيئة تعليمية تفاعلية ملموسة بين الطالب وأساتذتهم       
لى حاجز المكان والزمـان الموجـود فـي         ليمكن التغلب ع  ، بعضهم مع بعض  

ولذلك فإن أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى        ، التعليم عن بعد بشكل عام    
تحديد أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت تكمن في عدد مـن             

 :منها، األمور المهمة
تبين اتجاه الطالب الجامعيين فـي ميـدان التعلـيم          ، أنها دراسة ميدانية   .١

مفتوح عبر اإلنترنت لتحديـد مـستوى أهميـة التفاعـل فـي التعلـيم               ال
 .الجامعي عبر اإلنترنت

وعناصر التفاعل  ، تحدد الدراسة مستوى أهمية محاور التفاعل المنشود       .٢
، في كل محور من محاور التفاعل في التعليم الجامعي عبـر اإلنترنـت          
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ي تقـدم   لتكون بمثابة دليل إرشادي عند تـصميم مواقـع اإلنترنـت التـ            
مما يؤدي لالستفادة القصوى من هـذه       ، برامج تعليمية للطالب عن بعد    

الثــروة المعلوماتيــة الــضخمة كمــصدر مميــز مــن مــصادر العلــم  
 .والمعرفة

يتوقع أن تنعكس نتائج الدراسة إيجابيا على مستوى التحصيل الدراسي           .٣
ر وذلك ألن معرفة ترتيب محاو    ، والتأهيل الجامعي واإلنتاجية العملية   

التفاعل وعناصر كل محور حسب أهميتها ربمـا يتـرجم عمليـا عنـد               
 .تنفيذ الدراسة عن بعد عبر اإلنترنت في الجامعات المفتوحة

أن الدراسة تحدد مستوى أهمية محاور التفاعل وعناصره فـي التعلـيم             .٤
مما سيساعد  ، الجامعي عبر اإلنترنت بناء على بعض الخصائص الطالبية       

ر التفاعل التي ينبغي مراعاتها عند تصميم مواقع        على تحديد أهم محاو   
 .اإلنترنت التعليمية حسب نوعية جمهورها

  :حدود الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم محاور التفاعل وعناصره التي            .١

 .يجب توفرها في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت
معة العربيـة   ستختبر هذه الدراسة العالقة بين وجهات نظر طالب الجا         .٢

المفتوحة في األحساء حول أهم محاور التفاعل وعناصـره التـي يجـب           
وجنـسهم ومـدى    ، توفرها في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت من جهـة        

استخدامهم لإلنترنـت فـي التعلـيم ومـستوى خبـرتهم فـي اسـتخدام               
 .اإلنترنت من جهة أخرى

لعربية المفتوحة  تم االقتصار إلجراء هذه الدراسة على طالب الجامعة ا         .٣
ولـن  ، هــ ١٤٢٦في األحساء الدارسين فيها في الفـصل الثـاني مـن عـام       

 .تتعدى غيرهم من طالب الكليات والجامعات السعودية األخرى
ستعتمد هذه الدراسة على االستبانة المصممة لهذا الغرض كأداة لجمع           .٤

 .البيانات
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  :مصطلحات الدراسة
ء هـي إحـدى الفـروع الثالثـة         الجامعة العربية المفتوحة فـي األحـسا       •

وقد ، إضافة لفرعي جدة وحائل   ، للجامعة في المملكة العربية السعودية    
أما المركز اإلقليمـي فـي      ، م٢٠٠٣افتتحت الفروع الثالثة في أكتوبر      

أمـا المقـر    ، م٢٠٠٣وقد افتتح في فبراير     ، السعودية فيوجد في الرياض   
ة البرامج التاليـة فـي      ويتم دراس ، الرئيسي للجامعة فيوجد في الكويت    

، )تخـصص األنظمـة اإلداريـة     (برنـامج إدارة األعمـال      : فرع األحـساء  
وبرنامج تقنية المعلومـات    ، )تخصص االقتصاد (وبرنامج إدارة األعمال    

وتقدم الجامعة برامجهـا    ، وبرنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها   ، والحاسوب
المباشـر مـع    مع إتاحـة الفرصـة للطـالب والطالبـات للقـاء            ، عن بعد 
، المقرر يوم الخميس كل أسبوعين للمادة الدراسية الواحـدة        ) ة(أستاذ

و لمزيد مـن التفـصيالت يمكـن زيـارة موقـع            ، لمدة ساعتين لكل لقاء   
ــالي   ــرابط التـــ ــى الـــ ــت علـــ ــى اإلنترنـــ ــة علـــ : الجامعـــ

sa.org.arabou.www://http. 

  :قة بالدراسةاألدبيات المتعل
بدأ االهتمام بموضـوع التفاعـل كعامـل أساسـي مهـم لرفـع مـستوى               

 Vygotskyفعلى سـبيل المثـال ذكـر        ، التحصيل العلمي منذ سنوات طويلة    
أن العملية التعليمية ستكون أكثر فاعلية عنـدما ينخـرط الطـالب      ) ١٩٧٨(

الل مع توجيه مناسب مـن خـ      ، في أنشطة هادفة لتوفير بيئة تعليمية ثرية      
وفي العادة فإن الطالب يفضلون أن يكون دورهم في         ، التفاعل مع أساتذتهم  

التعلم مبنيا على التفاعل مع أساتذتهم ومع بعضهم البعض ومـع الوسـائط             
التعليمية من خالل طرح األسئلة والمناقشة والمشاركة في عرض المـادة           

قدر محـدود   التعليمية بدال من االستماع للمحاضرة فقط أو االقتصار على          
 .(Martin & Bramble, 1996)من المشاركة التفاعلية 
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وفي التعليم عن بعد يزداد األمر صعوبة نظرا للبعد المكـاني والفـارق             
مـا نـوع    : ويطرح التربويون عدة تـساؤالت    ، الزماني بين المعلم والمتعلم   

ومستوى التفاعل المطلوب لتحقيق التعليم الفعال عن بعد؟ وكيف يمكننـا           
ق التفاعـل عـن بعـد؟ وكيـف يمكـن أن يـساهم التفاعـل المتـزامن                  تحقي

والالمتزامن في هذا الموضوع؟ وما ذا سيكون نوع التفاعل الـذي سـتقدمه             
ــا التقنيــات التفاعليــة الحديثــة؟ وهــل تــستحق كــل هــذه التكــاليف   لن

 ؟(Gunawardena, 1999)والميزانيات 

 تحقيقهـا فـي     ثالثة محاور للتفاعل يجـب    ) ١٩٨٩( Mooreوقد اقترح   
وهـذه  ، العملية التعليمية لضمان أعلى مستوى من التفاعـل المثمـر البنـاء           

ومحـور تفاعـل    ،  األسـتاذ  -ومحـور تفاعـل الطالـب       : المحاور الثالثة هي  
وقد استخدم هـذا   ،  المادة العلمية  -ومحور تفاعل الطالب    ،  الطالب -الطالب  

ميـة التفاعليـة فـي      النموذج كدليل مفيد لتصميم مواقـع اإلنترنـت التعلي        
ومع دخول اإلنترنت بقوة كقناة تعليمية ذات قدرات هائلـة      ، بداية ظهورها 

) ١٩٩٤(وآخـرون    Hillmanفي مجال االتصاالت والتعليم عن بعـد أضـاف          
وبـدخول هـذا    ،  تقنيات اإلنترنـت   -محورا رابعا وهو محور تفاعل الطالب       

ليمية تكون قـد تكاملـت      المحور الرابع فإن محاور التفاعل في العملية التع       
وفي حالـة فقـدان     ، مع بعضها للنهوض بالعملية التعليمية ألعلى مستوياتها      

بعضها أو عدم التخطيط له كما ينبغي فإن المقرر الدراسي عبر اإلنترنت            
 .(Miltiadou & McIsaac, 2000)لن يكون فعاال وال ناجحا بدرجة كافية 

، الب التفاعل مع المادة العلمية    عندما ال يستطيع الط   ، فعلى سبيل المثال  
فـإن  ، إما لعدم وضوح التعليمات أو أسئلة الواجبات أو مواضـيع المناقـشة            

وبالمثـل عنـدما ال يـستطيع       ، الطالب لن يحققوا مستوى التعلم المطلـوب      
الطالب التفاعل مع أستاذهم لكي يجيب عن تساؤالتهم أو لتوضيح المفاهيم           

وكذلك عندما  ، داؤهم الدراسي كما يجب   فلن يكون أ  ، الجديدة أو الصعبة  
ال يتمكن الطالب من التفاعل مع بعضهم البعض ليساعد بعضهم بعـضا فـي              
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فـإن توقعـات األسـتاذ      ، مناقشة األفكار والمفاهيم العلمية بصورة إيجابيـة      
كما أن مقـدرة الطـالب علـى اسـتيعاب          ، بتحصيل علمي كبير لن تتحقق    
ا أن كـال مـن األسـتاذ وطالبـه إذا           كم، المقرر الدراسي لن تكون كبيرة    

كانوا يواجهون صعوبة في التعامل مع تقنيات الحاسـب اآللـي واإلنترنـت             
فإنهم سيستهلكون وقتا طويال فـي محاولـة التغلـب          ، وتطبيقاتها المختلفة 

ولـن يـصرفوا مـن الوقـت فـي          ، على تلك الصعوبات والمشاكل التقنيـة     
 .(Miltiadou & McIsaac, 2000)العملية التعليمية إال القليل 

 األستاذ-تفاعل الطالب :  المحور األول
ينظر التربويون إلى هذا النوع من التفاعل على أنه مهـم جـدا لنجـاح               

وربمـا  ، وهو تفاعل يرغب فيه الطلبة بشكل كبير جـدا        ، العملية التعليمية 
كانت أكبر مشكلة لديهم في التعليم عن بعـد بالطريقـة التقليديـة هـو               

فنظرا لعـدم تمكـن   ، (Moore, 1989)هم مع عضو هيئة التدريس مدى تفاعل
الطالب من المادة العلمية فإنه عندما يكتـسب معلومـة جديـدة مـن خـالل               

وهـل  ، تحصيله الذاتي فإنه يريد التأكد من مـدى صـحة هـذه المعلومـة             
ومـا هـي مجـاالت      ، وكيف يمكن االستفادة منها   ، فهمها بشكل عميق ودقيق   

 .تطبيقها

ألنـه  ، ذا النوع من التفاعل تحديا كبيرا لعضو هيئة التدريس        ويشكل ه 
وعـن  ، سيكون مسئوال بشكل مستمر عن تشويق طالبه للمـشاركة الفاعلـة         

وعن رفع روح االهتمـام     ، المحافظة على االتصال الساخن بينه وبين طالبه      
وعن تحفيز الطالب لبـذل مجهـود مناسـب         ، بالمادة العلمية بشكل متواصل   

وعـن تقـديم المـساعدة    ، ن متابعة الطالب في مـسارهم العلمـي     وع، للتعلم
ولعل مساندة تقني متخصص مع     ، الالزمة السريعة والتشجيع المستمر لهم    

أستاذ المقرر من األمور التي يمكن أن تساعد أستاذ المقرر علـى التفاعـل              
  .(Miltiadou & McIsaac, 2000)مع طالبه بشكل سريع ومناسب ومقبول  
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اإلنترنت التعليمية فإن هذا النوع من التفاعل يمكن أن يكـون           وفي بيئة   
بين طالب واحد مع أستاذه من خالل البريد اإللكتروني الخـاص و بـرامج              

أو بين مجموع الطالب مع أستاذهم      ، MSN-Messengerالتراسل الفوري مثل    
 News والمجموعـات اإلخباريـة   Mailing Listsمن خالل القوائم البريديـة  

Groups ــديات ــاذج  Bulletin Boards والمنت ــة  Formsوالنم ــرف الدردش وغ
Chatting Rooms ، ويالحــظ أن بعــض هــذه الوســائل تعــد وســائل اتــصال

) تحـدث فـي نفـس الوقـت بـين الطالـب واألسـتاذ             ( synchronousمتزامنة  
تحدث في وقـت مختلـف      ( asynchronousوبعضها وسائل اتصال ال متزامنة      

 ).بينهما

 الطالب-تفاعل الطالب : انيالمحور الث
ينظر بعض المهتمين بالتعليم عن بعد أن محور التفاعل بـين الطـالب             
بعضهم البعض يعد بعدا جديدا في هذا المجال من خالل اإلمكانيات الهائلـة             

ففي الوقت الذي كان فيه التفاعل بـين الطـالب معـدوما            ، لتقنية اإلنترنت 
قد تطور هذا النوع من التفاعـل بعـد         في األنواع السابقة للتعليم عن بعد ف      

وأصبحت النظرية التعليميـة القائلـة بـأن        ، ظهور اإلنترنت تطورا ملحوظا   
وأصبح للنقاش البنـاء    ، الطالب هو محور العملية التعليمية ممكنة التحقيق      

والتعليم التعاوني والمشاركة التكاملية وجود في البيئة التعليمية بـالرغم          
 .(Gunawardena, 1999)عن بعد من كون التعليم يحدث 

ومن التقنيات المتطورة التي وفرتها تقنيـة اإلنترنـت لتعزيـز تفاعـل             
الطالب بعضهم البعض غرف الدردشة التي يمكن من خاللها تبادل الرسائل            

، (Cafolla & Knee, 1999)النصية والصوتية بين الطالب فـي وقـت متـزامن    
ممـا  ، ولكن في وقت غيـر متـزامن      ، اأما المنتديات فإنها تقدم الخدمة ذاته     

وقـد قـدمت تقنيـات      ، يعطي مرونة وارتياحا أكبر للطـالب المـشاركين       
بعدا متميزا للتفاعل المتزامن  video conferencingاالتصال المباشر المرئي 

مما يعطي الطالـب إحـساسا كبيـرا        ، مصحوبا بالصوت والصورة الحقيقية   
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وقـد وجـدت بعـض      ، ر بالعزلـة  ويبعـد عنـه الـشعو     ، بالحضور االجتماعي 
الدراسات أن إحساس الطالب بحضور اجتماعي شبيه بالواقع الحقيقـي مـن            
خالل هذه التقنية المتطورة في التعليم عبر اإلنترنت عن بعد كان عـامال             
ــالب     ــه الط ــح إلي ــذي يطم ــي ال ــا التعليم ــستوى الرض ــدا لم ــا جي تنبؤي

(Gunawardena & Zittle, 1997). 

 المادة العلمية-فاعل الطالب ت: المحور الثالث
إن التفاعل بين الطالب والمادة العلمية هو عبارة عـن عمليـة تفاعليـة              
عقلية ينتج عنها تغير في فهم الطالب وانطباعه ووجهـة نظـره وسـلوكه              

مما يعني حدوث   ، بل ربما ينتج عنها تغيير في الهيكلة العقلية له        ، واعتقاده
وبالرغم مـن سـهولة     ، للكون والحياة انقالب شامل في نظرة ذلك الطالب       

إال أن الصعوبة والتحدي    ، تقديم معلومات ضخمة من خالل التعليم عن بعد       
تكمن في جذب الطالب للمشاركة التفاعلية وفي جعـل التعلـيم عـن بعـد               

 ,Moore & Kearsley)تعليما فعاال بالرغم من البعد المكاني والفارق الزماني 

1996). 

ت المفيدة في تعزيز هذا النوع من التفاعل تنـسيق          ومن تقنيات اإلنترن  
ليتمكن الطالب من التحكم فـي انـسياب        ، االرتباطات التشعبية بشكل منطقي   
فالمـادة العلميـة المـراد عرضـها قـد          ، المعلومات حسب مراحلها المناسبة   
وقـد يناسـبها العـرض التفرعـي         linearيناسبها أن تعرض بصورة خطيـة       

branching  رتباطات بمواقع علمية مناسبة علـى اإلنترنـت سـوف    كما أن اال
ومنهـا  ، (Box, 1999)تعزز المادة العلمية وسترفع قـدرة الطالـب البحثيـة    

ليبقـى  ، تصميم كل صفحة بتصميم تفاعلي مختلف عن الصفحات األخرى        
 .انتباه الطالب في أعلى مستوياته

كة كما أن الوسائط المتعددة من نصوص منسقة وصور ثابتة ومتحر         
وفالشات وأصوات وألوان تلعب دورا كبيرا في رفع مستوى هذا النوع من            

وتعطــي الطالــب تحكمــا أكبــر وفهمــا أعمــق للمــادة العلميــة ، التفاعــل
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(Gunawardena, 1999) ،    ــة ــكال مختلف ــات بأش ــديم المعلوم ــا أن تق كم
كالنصوص والمقاطع الصوتية ولقطات الفيديو وملفات العرض التقديمي        

، ون لها أكبر األثر في مراعاة الفروقات الفردية بين الطـالب          وغيرها سيك 
 ,Shelton)مما سينعكس إيجابيا على زيادة مستوى التحصيل العلمي لـديهم  

2000). 

 تقنيات اإلنترنت-تفاعل الطالب : المحور الرابع
وتتـسابق  ، تتطور تقنية اإلنترنت يوما بعد يوم بشكل منقطـع النظيـر           

طرح تقنيات متطورة في مجال االتـصاالت وتقنيـة         الشركات العالمية في    
ومع دخول اإلنترنت بكل هـذه اإلمكانيـات الهائلـة فـي مجـال              ، المعلومات

التعليم عن بعد أصبح من الضروري لكل مشارك في هذا النوع من التعليم             
كـل حـسب    ، من أساتذة وطالب ومصممين أن يلموا بمقدار مناسـب منهـا          

قنيات اإلنترنت يعنـي أن يـتمكن الطالـب مـن           وتفاعل الطالب مع ت   ، حاجته
ــارة     ــا بمه ــتحكم به ــت وال ــات اإلنترن  & ,Hillman, Willis)إدارة تقني

Gunawardena, 1994). 

ومن الضروري مالحظة أن تفاعل الطالب مع تقنيـات اإلنترنـت يلعـب             
فمتـى  ، دورا مؤثرا على مقدرته على التفاعل في المحاور الثالثة الـسابقة          

الب يمتلك مهارة عاليـة فـي التعامـل مـع تقنيـات اإلنترنـت               ما كان الط  
فإنه سيتمكن بيسر وسهولة من االتصال والتفاعل اإليجـابي مـع           ، المختلفة

وفي حالة ضـعف قدراتـه التقنيـة        ، أستاذه وزمالئه الطالب والمادة العلمية    
فإن هذا سيؤثر سلبيا علـى مقدراتـه فـي التفاعـل فـي المحـاور الثالثـة                  

 بل إن عدم مقدرته على المنافسة في مجال التفاعل مع تقنيات            ،المذكورة
 .اإلنترنت ربما يؤدي إلى االنسحاب وإلغاء الدراسة

ومن األنشطة التي ترفـع مقـدرة الطالـب علـى التفاعـل مـع تقنيـات                 
إقامة لقاء في األسابيع األولى للدراسة بهدف تعريف        : اإلنترنت بشكل فعال  

ت المــستخدمة فــي الدراســة عبــر اإلنترنــت الطــالب واألســاتذة بالتقنيــا
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كما أنـه مـن الممكـن أن يـصمم كـل      ، وممارستها وتجربتها بشكل عملي   
طالب لنفسه صفحة واحدة للتأكـد مـن الحـد األدنـى إللمامـه بمهـارات                

ليـتمكن  ، ولتعرف صفحته بنفسه مع إرفاق صورته الشخصية بها       ، اإلنترنت
 الطـالب علـى بعـضهم الـبعض         وليتعرف، األستاذ من ربط االسم بالصورة    

كما أنه من الضروري جدا إذا لم يتمكن الطالب مـن الحـضور مـن               ، أيضا
توفير المساعدة التقنية المجانية عبـر البريـد اإللكترونـي أو مـن خـالل               

 .(Miltiadou & McIsaac, 2000)االتصال الهاتفي المجاني 

نـى بالتقنيـة    فإن إقامة األنـشطة وورش العمـل التـي تع         ، وإضافة لما سبق  
داخل الفصل الدراسي ومعامل الحاسب اآللي تحت إشراف تقنيـين متخصـصين            
من األمور المهمة جـدا لـضمان تمكـن الطالـب واألسـتاذ معـا مـن اكتـساب                   

ولضمان مقدرة الطالب واألسـتاذ علـى التواصـل         ، المهارات التقنية الضرورية  
لتدريبية المتخصصة فـي    كما أن إقامة الدورات ا    ، والتفاعل فيما بينهما الحقا   

ودراسـة المقـررات الدراسـية المتخصـصة بالتقنيـة ومجاالتهـا            ، هذا المجال 
 & ,Hillman, Willis)وكيفية استخدامها من الوسائل المفيدة في هـذا المجـال   

Gunawardena, 1994). 

السابقة الذكر تقتـضي    ) ١٩٩٤(وآخرين   Hillmanوإذا كانت اقتراحات    
فإن هذا األمر قد يكـون مـن الناحيـة          ، وقع الدراسة أن يوجد الطالب في م    

الواقعية متعذرا على عدد من الطالب الذين ال يتمكنـون مـن التواجـد مـع                
 Sheltonلـذلك فقـد اقتـرح    ، األستاذ في موقع واحد ألي سبب من األسباب     

 :ومنها، عددا من الحلول المساندة) ٢٠٠٠(
لـه فـي البرنـامج    تحديد مستوى مهـارة الطالـب الحاسـوبية قبـل قبو       .١

ويمكن تحقيق ذلك بـإجراء اختبـار يقـيس المهـارة           ، الدراسي عن بعد  
وبناء على نتائجـه يـتم تحديـد قبـول الطالـب أو             ، الحاسوبية للطالب 

توجيهه ألخذ مزيد من المقررات الحاسوبية في أي مكان يناسبه حتـى            



אאאFאאאאEאא–אא١٤٢٨F٢٠٠٧E 
  

 

١٩٣  

يصل للمستوى الذي يؤهلـه لبـدء الدراسـة الجامعيـة عـن بعـد عبـر                 
 .رنتاإلنت

االستمرار في عملية تقييم مستوى المهارة الحاسوبية للطالب وتحديد          .٢
عـن  ، اتجاهاتهم نحو الدراسة الجامعية أثناء الفـصل الدراسـي وآخـره          

والغرض مـن ذلـك معرفـة       ، طريق االستبانات التي تعبأ عبر اإلنترنت     
ومعرفـة  ، المهارات اإلضافية التي يحتاجها الطالب مـع تقـدم الدراسـة          

، رات الحاسوبية التـي يجـد الطـالب صـعوبة فـي التعامـل معهـا               المها
ومعرفة اتجاه الطالب نحو البرنـامج الدراسـي بعـد أن مارسـوه علـى               

وذلك بغرض تطوير العملية التعليمية حسب      ، الواقع لعدد من األسابيع   
 .احتياجات الطالب

من المناسب أن ال يستخدم األستاذ جميع وسـائل وطـرق التفاعـل مـن               .٣
مـع  ، بل يفضل التدرج في استخدامها بدءا بالطرق األسهل       ، لدراسةأول ا 

فـيمكن البـدء    ، متابعة تطـور مـستوى المهـارات الحاسـوبية للطـالب          
مــرورا بالمنتــديات والنمــاذج وغــرف ، بمهــارات البريــد اإللكترونــي

الدردشة واالتصال المباشر المرئي وتنزيل الملفات التي تحتاج بـرامج          
 . ذلك من الوسائل التفاعلية المفيدةمساعدة لفتحها وغير

توفير المساعدة التقنية لجميع الطلبة عبر البريد اإللكتروني والهـاتف      .٤
ومن المفيـد جـدا تخـصيص مـساعد تقنـي ألسـتاذ المقـرر               ، المجاني

لمساعدته في تطوير وتنفيذ وصـيانة المقـرر الدراسـي مـن الناحيـة              
ولتقـديم  ، طالب وأستاذهمولتولي مهام التواصل الدوري بين ال   ، التقنية

المساعدة التقنية ألستاذ وطالب المقرر من االتصال المباشر بالمـساعد          
 .التقني الخاص بمقررهم الدراسي الذي يدرسونه عبر اإلنترنت

تــصميم موقــع علــى اإلنترنــت يــستخدم كبوابــة لجميــع المقــررات  .٥
مـن  ولجميع البرامج الحاسـوبية الممكـن تنزيلهـا         ، الدراسية المتوفرة 
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ولطــرق االتــصال بأســاتذة ، وللبــرامج المجانيــة المفيــدة، اإلنترنــت
 .وغير ذلك من المعلومات المهمة، المقررات الدراسية

عقد أول محاضرة في الجامعة بحضور الطـالب وأسـتاذهم والمـساعد             .٦
والحــصول علــى المعلومــات التعريفيــة بالبرنــامج الدراســي ، التقنــي

ة للتعريـف بالتقنيـة المطلوبـة       وعقد ورشـة عمـل مناسـب      ، ومتطلباته
 .وممارستها حسب اإلمكان

  :التواصل عبر اإلنترنت
ومن المهم جدا بيان أن تلك الوسائل التي ذكرت آنفا لتعزيز التفاعل            
، بمحاوره األربعة هي في الحقيقة وسائل اتصال قد تكون ذات اتجاه واحـد            

 اتجاهين ولكنهـا    وقد تكون ذات  ، وقد تكون ذات اتجاهين ولكنها ال متزامنة      
ومن الضروري أن يتم اختيـار الوسـيلة المناسـبة فـي المحـور              ، متزامنة

ويمكن تفصيل تلك الوسـائل كمـا       ، المناسب لكي تتحقق األهداف المرادة    
 :كما يلي) ١٩٩٩( Boxذكرتها 

وتشمل هـذه  : One-Way Communicationوسائل اتصال ذات اتجاه واحد  . ١
ل التي تمكن األستاذ من تقديم المادة العلمية        الفئة جميع تقنيات التواص   

ومن أشكالها النصوص والصور الثابتـة      ، للمقرر الدراسي عبر اإلنترنت   
 .والمتحركة والمقاطع الصوتية ولقطات الفيديو

ــاهين     . ٢ ــة ذات اتج ــصال المتزامن ــائل ات  Two-Way Asynchronousوس

Communication :      ذا اتجـاهين مـع عـدم       وتوفر هذه البيئة التقنية اتصاال
ومن وسائلها البريد اإللكتروني والقوائم البريدية      ، االلتفات لعامل الوقت  
 .والمجموعات اإلخبارية

ــاهين    . ٣ ــة ذات اتجـ ــصال متزامنـ ــائل اتـ  Two-Way Synchronousوسـ

Communication :          وتوفر هذه البيئة التقنية اتصاال ذا اتجاهين مع ضـرورة
اتذة وطـالب متـصلين باإلنترنـت فـي نفـس           كون أطراف االتصال من أس    

وهذه الوسائل ترفع من مستوى التفاعل بين أطـراف االتـصال مـن             ، الوقت
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ومـن وسـائلها    ، ولكنه يتطلب التوافق الزماني في االتـصال      ، طالب وأساتذة 
ــي    ــسموع والمرئ ــر الم ــصال المباش ــة واالت ــرف الدردش  audio-videoغ

conferencing. 

  :إجراءات الدراسة
ف الدراسة إلى طرح عدد من األسئلة المختلفة على طالب الجامعـة            تهد

العربية المفتوحة في األحـساء السـتطالع آرائهـم حـول مـستوى أهميـة               
وفي هذا الجـزء مـن الدراسـة        ، التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت     

واألداة التي تم بواسطتها    ، سوف يتم التطرق لبيان مجتمع الدراسة وعينتها      
واألسلوب المتبـع لجمـع     ، وصفها وصدقها وثباتها  : من حيث ، ع البيانات جم

 .بيانات الدراسة

  :مجتمع الدراسة. ١
إن هذه الدراسـة تهـدف إلـى اسـتطالع آراء طـالب الجامعـة العربيـة                 
المفتوحة فـي األحـساء ذكـورا وإناثـا فـي جميـع التخصـصات العلميـة                 

هـ تجاه أهمية التفاعل    ١٤٢٦ والمستويات الدراسية في الفصل الثاني من عام      
وبناء على هـذا فـإن مجتمـع الدراسـة          ، في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت    

ويبلـغ عـددهم    ، يشمل جميع طالب الجامعة العربية المفتوحة في األحساء       
 .١كما يتضح من الجدول رقم ،  طالبا وطالبة٦٤٣

  )١ ( جدول رقم 
 تقسيم مجتمع الدراسة حسب الجنس

عربية المفتوحة في الجامعة ال
 األحساء

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب

 ٦٤٣ ١٨٣ ٤٦٠ العدد
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ويرجع السبب في اختيار الجامعة العربية المفتوحة في األحساء على          
وجه الخصوص ألنها الجامعة الوحيدة فـي الـسعودية التـي تقـدم جميـع               

كمـا أن   ، لفةبرامجها بنظام االنتساب من خالل اإلنترنت وتطبيقاتها المخت       
طالبها قد أصبحت لديهم خبـرة كافيـة فـي إدراك الفـرق بـين التعلـيم                 

والتعليم باالنتساب  ، النظامي الذي خبروه في مراحل التعليم العام من جهة        
وأدركـوا أهميـة    ، عموما وباستخدام اإلنترنت خصوصا مـن جهـة أخـرى         

م مـع   وبيـنه ، وبيـنهم مـع بعـضهم الـبعض       ، التفاعل بينهم وبين أساتذتهم   
وأدركوا سبل تحقيق أعلى مستوى مـن       ، مصادر العلم والمعرفة المختلفة   

 .التفاعل بمحاوره المختلفة

  :عينة الدراسة. ٢
أما عينة الدراسة فقد تـم انتقاؤهـا بالتنـسيق مـع إدارة الجامعـة فـي                 
األحساء باختيار عدد من األساتذة بطريقة عـشوائية بـسيطة للتعـاون فـي              

اسة على طالبهم وطالباتهم المتواجدين يـوم الخمـيس         توزيع استبانة الدر  
وذلك ألن يوم الخمـيس هـو اليـوم الوحيـد           ، المقرر تطبيق الدراسة فيه   

وقد تم االقتـصار علـى      ، الذي تتاح الفرصة فيه للطالب لاللتقاء بأساتذتهم      
هذه العينة العتقاد الباحث بكفايتها لتمثيل مجتمعهـا الطالبـي علـى وجـه              

مكن عد عينة الدراسة متـشابهة مـع بقيـة أفـراد المجتمـع              حيث ي ، العموم
ولـذلك فـإن الباحـث      ، الطالبي في الجامعة العربية المفتوحة في األحساء      

، يعتقد إمكانية تعميم نتائج الدراسة على بقية الطالب والطالبات دون قلـق           
 ٩٩مـنهم   ،  طالبـا وطالبـة    ١٤٨وقد بلغ عدد المشاركين في الدراسة فعليـا         

 ٤٩بينمـا شـاركت     ،  مـن مجمـوع المـشاركين      ٪٩}٦٦مشكلين نسبة   ، طالبا
كمـا يتـضح مـن      ، من مجموع المشاركين  ٪١}٣٣مشكالت ما نسبته    ، طالبة

 .٢الجدول رقم 
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١٩٧  

  )٢ ( جدول رقم 
  المشاركين في الدراسة حسب الجنستقسيم أفراد العينة

 % العدد الجنس
٩٩ ذكر ٩}٦٦ 
 ١}٣٣ ٤٩ أنثى
 ٠}١٠٠ ١٤٨ المجموع

سـواء لألغـراض    ، وقد اختلف مدى استخدام الطالب لإلنترنت بشكل عـام        
التعليمية أو لغيرها من األغراض كالتسلية واألخبـار والمراسـلة والثقافـة            

 ٧أي لمـدة    ، فقد كان أكثرهم يستخدمون اإلنترنت بصورة متكررة      ، العامة
لـيهم  ي، ٪٠}٥٢ طالبـا ونـسبتهم      ٧٧حيث بلغ عددهم    ، ساعات أو أكثر أسبوعيا   

 ٥٩بعـدد   ،  سـاعات أسـبوعيا    ٦ إلـى    ٣أي لمدة   ، مستخدموها بصورة متوسطة  
أي لمـدة سـاعتين أو أقـل        ، أما مستخدموها بصورة نادرة   ، ٣}٣٩طالبا ونسبة   

وقـد احتـل غيـر    ، ٪٨}٦  طـالب ونـسبة  ١٠فقد جـاؤوا ثالثـا بعـدد    ، أسبوعيا
كما يتـضح   ، ٪٤}١المستخدمين لها المرتبة األخيرة بعدد طالبين فقط ونسبة       

 .٣من الجدول رقم 
  )٣( جدول رقم 

 هم لإلنترنت بشكل عامتقسيم أفراد العينة المشاركين حسب مدى استخدام
 %عدد الطالب المعنى مدى االستخدام

 ٤}١ ٢ ال أستخدمه أبدا أبدا أستخدمها ال
 ٨}٦ ١٠ أستخدمه لمدة ساعتين أو أقل أسبوعيا نادرة بصورة

 ساعات تقريبا ٦ إلى ٣ه لمدة أستخدممتوسطة بصورة
 ٩}٣٩ ٥٩ أسبوعيا

 ساعات أو أكثر ٧أستخدمه لمدة  متكررة بصورة
 ٠}٥٢ ٧٧ أسبوعيا
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  ١٩٨

أما مدى اسـتخدام الطـالب لإلنترنـت لألغـراض التعليميـة علـى وجـه                
سواء للتواصل مع أساتذتهم أو لتنزيل المادة العلمية والواجبـات          ، الخصوص

فقـد كـان أكثـر الطـالب يـستخدمون          ، كاتأو إلرسال اإلجابات والمـشار    
 سـاعات   ٦ إلـى    ٣أي لمـدة    ، اإلنترنت في تعليمهم الجامعي بصورة متوسـطة      

يلـيهم مـستخدموها    ، ٪١}٥٦  طالبـا ونـسبتهم    ٨٣حيث بلـغ عـددهم      ، أسبوعيا
، ٪٠}٢٣ طالبا ونـسبة     ٣٤بعدد  ، أي لمدة ساعتين أو أقل أسبوعيا     ، بصورة نادرة 

فقـد  ،  ساعات أو أكثر أسـبوعيا     ٧أي لمدة   ، رةأما مستخدموها بصورة متكر   
وقد احتل غير المستخدمين لها فـي       ، ٪٢}١٨  طالبا ونسبة  ٢٧جاؤوا ثالثا بعدد    

كمـا  ، ٪٧}٢ طـالب فقـط ونـسبة      ٤تعليمهم الجامعي المرتبة األخيرة بعـدد       
 .٤يتضح من الجدول رقم 

  )٤  (جدول رقم
هم لإلنترنت في تقسيم أفراد العينة المشاركين حسب مدى استخدام

 تعليمهم الجامعي
 %عدد الطالب المعنى مدى االستخدام

 ٧}٢ ٤ ال أستخدمه أبدا أبدا أستخدمها ال
 ٠}٢٣ ٣٤ أستخدمه لمدة ساعتين أو أقل أسبوعيا نادرة بصورة

 ساعات تقريبا ٦ إلى ٣أستخدمه لمدة متوسطة بصورة
 ١}٥٦ ٨٣ أسبوعيا

اعات أو أكثر  س٧أستخدمه لمدة  متكررة بصورة
 ٢}١٨ ٢٧ أسبوعيا

 
  :أداة الدراسة. ٣

فقد تـم تـصميم اسـتبانة خاصـة لجمـع           ، أما فيما يتعلق بأداة الدراسة    
، بيانات الدراسة اعتمادا على الدراسات الـسابقة المتعلقـة بمجـال الدراسـة            

ولكون االستبانة وسيلة سريعة وسهلة لجمع البيانات المطلوبـة مـن عينـة        
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١٩٩  

 التصميم المبدئي لالستبانة تم عرضها على بعض المختصين         وبعد، الدراسة
في مجال الحاسـب اآللـي وتقنيـات التعلـيم والمنـاهج وطـرق التـدريس                

وضـوحها  : وذلك بغرض تحكيم االستبانة من حيث     ، والتربية وعلم النفس  
وسالمتها اللغوية ومدى مالءمة محتواها لما يراد قياسه وإضـافة وحـذف            

حرصا على أن يقوم الطالـب باإلجابـة عـن أسـئلتها         ، وتغيير بعض فقراتها  
 .بدقة

  :وصف األداة. أ
يـسأل األول منهـا عـن معلومـات         : ولقد احتوت االستبانة على جـزئين     

ولألغـراض  ، ومـدى اسـتخدامه لإلنترنـت بـشكل عـام         ، الطالب الشخـصية  
 .وخبرته في مجال استخدام اإلنترنت بشكل عام، التعليمية بشكل خاص

 الثاني فيستطلع آراء الطالب حول عناصر التفاعل الضرورية         أما الجزء 
ولقد تم تقـسيم عناصـر التفاعـل إلـى          ، في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت    

)  عناصـر  ٩( األسـتاذ    -محور تفاعـل الطالـب      : وهي، أربعة محاور رئيسية  
 المادة  -ومحور تفاعل الطالب    )  عناصر ٧( الطالب   -ومحور تفاعل الطالب    

، ) عناصـر  ٦( تقنيات اإلنترنت    -ومحور تفاعل الطالب    )  عنصرا ١٥ (العلمية
 عنصرا ينبغي توفرها في التعليم الجـامعي       ٣٧وقد بلغ عدد عناصر التفاعل      

وقد أتيح للطالب أن يحدد درجة أهمية كل منها باسـتخدام           ، عبر اإلنترنت 
، ١= غيـر مهـم     : إلى، ٥= مهم جدا   : بدءا من ، المقياس المتدرج الخماسي  

 .٨ و ٧ و ٦ و ٥كما يتضح من الجداول رقم 
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  ٢٠٠

  )٥ ( جدول رقم 
 Learner - Content المادة العلمية -عناصر محور تفاعل الطالب 

Interaction 
 توضيح خصائص الموقع وكيفية استخدامه االستخدام األمثل ١

 تصميم الموقع بشكل جذاب وتنظيم محتوياته منطقيا ٢

 صفحة بالنصوص والوسائط المتعددةاالبتعاد عن ازدحام ال ٣

 التدرج في عرض المادة العلمية من السهولة إلى الصعوبة ٤

 إضافة مؤثرات لتنبيه الطالب بالمواضيع الجديدة والمواعيد المهمة ٥

 عرض نتائج االختبارات في وقت قياسي ٦

 احتواء الصفحة على فكرة رئيسية واحدة ٧

 بشكل منطقي ومفهومتنسيق االرتباطات التشعبية  ٨

 توفير الوسائط المتعددة التي تخدم المادة العلمية ٩

 تنسيق النص بصورة جذابة تدعو إلى قراءته ١٠

 عرض أفكار كثيرة في الصفحة الواحدة ١١

 إمكانية تحكم الطالب بالوسائط المتعددة التفاعلية ١٢

 bandفر تقديم وسائط متعددة تتناسب مع عرض خط اإلنترنت المتو ١٣
width 

 المناسب browserاستخدام المتصفح  ١٤

 توفير حماية قوية للموقع من الفيروسات واالختراقات ١٥
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٢٠١  

  )٦ ( جدول رقم 
 Learner - Instructor األستاذ -عناصر محور تفاعل الطالب 

Interaction 
 للمراسلة الخاصة e-mailاستخدام البريد اإللكتروني  ١
 massengersدام التراسل الفوري الخاص التواصل باستخ ٢
 للمراسلة العامة mailing listsتفعيل القوائم البريدية  ٣
 bulletin boardsالمشاركة في المنتديات الحوارية  ٤
 news groupsتصفح المجموعات اإلخبارية  ٥
 chatting roomsمناقشة األمور التعليمية من خالل غرف الدردشة  ٦
 إلنجاز الواجبات الدراسية forms بالنماذج االستعانة ٧

التواصل من خالل المحادثة المباشرة المسموعة والمرئية والمكتوبة  ٨
audio - video - text conferencing 

للواجبات المنزلية وتلخيص  downloadوجود مركز تحميل  ٩
 المحاضرات والمراجع الدراسية وغيرها

  )٧  (جدول رقم
 Learner - Learner Interaction الطالب -فاعل الطالب عناصر محور ت

 الخاص للتواصل e-mailاالستفادة من البريد اإللكتروني  ١
 massengersتفعيل المرسل التفاعلي الخاص  ٢
 للتواصل الطالبي mailing listsاستخدام القوائم البريدية  ٣
 bulletin boardsمناقشة ما يتعلق بالدراسة في المنتديات الحوارية  ٤
 news groupsالتواصل من خالل المجموعات اإلخبارية  ٥
 للحوار حول األمور التعليمية chatting roomsإنشاء غرف الدردشة  ٦

 - audioاالستعانة بالمحادثة المباشرة المسموعة والمرئية والمكتوبة  ٧
video - text conferencingللتواصل  
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  )٨ ( جدول رقم 
 Learner - Interfaceتقنيات اإلنترنت - محور تفاعل الطالب عناصر

Interaction 

إقامة ورش عمل قبل بدء الدراسة تساعد الطالب واألساتذة على اكتساب  ١
 واستخدام المهارات التقنية المستخدمة في الدراسة بالشكل األمثل

 اسيةدراسة مقررات عملية تعنى بتقنية اإلنترنت من خالل الخطة الدر ٢

، بدءا باألسهل كالبريد اإللكتروني، التدرج في استخدام تقنيات اإلنترنت ٣
 مرورا بالمنتديات وغرف الدردشة والمحادثة المباشرة المسموعة والمرئية

 تقييم مستوى المهارات الحاسوبية للطالب دوريا لتحديد المساعدة الالزمة ٤

 الناحية التقنيةتوظيف مساعدين تقنيين لمساعدة الطالب من  ٥

 توفير اتصال هاتفي مجاني للمساعدة التقنية ٦

 حساب الصدق الداخلي. ب
 Internal Validityتم التأكد من مستوى الصدق الـداخلي لالسـتبانة   

عن طريق معرفة مدى ارتباط عناصر كل محـور مـن المحـاور األربعـة               
الرتباط بين  ولمعرفة ذلك فقد تم حساب معامل ا      ، بالدرجة الكلية للمحور  

ويتـضح  ، كل عنصر من عناصر المحور الواحد والدرجة الكليـة للمحـور          
 معامالت االرتباط ومستوى داللتها بين      ١٢ و   ١١ و   ١٠ و   ٩من الجداول رقم    

كل من عناصر محاور التفاعل األربعة كل علـى حـده والدرجـة الكليـة               
ن حيث يتبين أن جميع معـامالت االرتبـاط بـين كـل عنـصر مـ               ، للمحور

مـا عـدا    ، ٠,٠١عناصر المحور ودرجته الكلية دالة إحـصائيا عنـد مـستوى            
وهـو  ،  المـادة العلميـة    -العنصر الحادي عشر من محـور تفاعـل الطالـب           

مما يعني أن االستبانة تقـيس      ، "عرض أفكار كثيرة في الصفحة الواحدة     "
 .فعال ما صممت لقياسه
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  )٩  (جدول رقم 
 ة الكلية لهاألستاذ والدرج-حور تفاعل الطالب معامالت االرتباط بين عناصر م

معامل رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
معامل رقم الفقرة الداللة

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

1 .575 .000** ٦ .631 .000**
٢ .524 .000**٧ .624 .000**
٣ .650 .000**٨ .603 .000**
٤ .682 .000**٩ .542 .000**
٥ .646 .000** J 

  )١٠( جدول رقم 
  الطالب والدرجة الكلية له-طالب معامالت االرتباط بين عناصر محور تفاعل ال

معامل رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 .459 .000** ٥ .752 .000**
٢ .611 .000**٦ .748 .000**
٣ .702 .000**٧ .640 .000**
٤ .689 .000** J 

 )١١(جدول رقم 
 نيات اإلنترنت والدرجة تق-معامالت االرتباط بين عناصر محور تفاعل الطالب 

 الكلية له

معامل رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

1 .662 .000** ٤ .692 .000** 
٢ .672 .000** ٥ .670 .000** 
٣ .659 .000** ٦ .586 .000** 
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  ) ١٢( جدول رقم 
المادة العلمية والدرجة -معامالت االرتباط بين عناصر محور تفاعل الطالب 

 الكلية له
مستوى الداللةمعامل االرتباط رقم الفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباط رقم الفقرة

1 .481 .000** ٩ .562 .000**
٢ .531 .000**١٠ .710 .000**
٣ .654 .000**١١ .036 .666 
٤ .593 .000**١٢ .563 .000**
٥ .652 .000**١٣ .603 .000**
٦ .624 .000**١٤ .509 .000**
٧ .533 .000**15 .570 .000**
٨ .688 .000** J 

 .٠,٠١دالة إحصائيا عند مستوى **

 حساب الثبات. ج
بعـد جمـع     Reliabilityثم بعد ذلك تـم التحقـق مـن ثبـات االسـتبانة              

 Cronbach’s Alphaعـن طريـق حـساب معامـل ألفـا كرونبـاخ       ، البيانـات 

Coefficient ،         حيـث  ، وقد أوضحت النتائج أن درجة ثبات االسـتبانة ممتـازة
ويعتمـد  ، وبهذا يمكن القول بأن االستبانة ثابتـة      ، 9013٠,بلغت درجة ثباتها    

 .عليها في قياس ما أعدت لقياسه

 اناتجمع البي. ٤
وتـم توزيعهـا علـى إدارة    ، وقد تم إعداد نسخ كافية من استبانة الدراسة     

الجامعة العربية المفتوحة في األحساء لتوزيعهـا علـى بعـض أعـضاء هيئـة               
التدريس ممن أبدوا رغبـتهم فـي المـساعدة لتوزيعهـا علـى طالبهـم يـوم                 

عهـا  وقد قامت اإلدارة مـشكورة بجم     ، الخميس المخصص إلجراء الدراسة فيه    
 .منهم بعد الفراغ من تعبئتها
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  :نتائج الدراسة
 :السؤال األول

يهدف السؤال األول إلى معرفة مـستوى أهميـة التفاعـل فـي التعلـيم               
وترتيـب عناصـر    ، وترتيب محاوره حسب أهميتهـا    ، الجامعي عبر اإلنترنت  

من وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة فـي          ، كل محور 
د بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي ألهمية عناصر التفاعـل فـي           وق، األحساء

،  من خمسة  4.0895التعليم الجامعي عبر اإلنترنت حسب ما يراه الطالب         
وهذا الرقم يشير إلى أن مجمل العناصر المذكورة في االسـتبانة كبيـرة             

وقد كان أعلى محاور التفاعل األربعـة متوسـطا محـور تفاعـل             ، األهمية
 4.3086حيث بلغ المتوسط الحسابي لعناصره      ، نيات اإلنترنت  تق -الطالب  

األستاذ -وكان محور تفاعل الطالب     ، 0.57976وانحراف معياري مقداره    
 3.8986حيث بلغ المتوسـط الحـسابي لعناصـره         ، أقل المحاور متوسطا  

 ١٣ويتــضح مــن الجــدول رقــم ، 0.61938وانحــراف معيــاري مقــداره 
كـل  ، افات المعيارية لمحاور التفاعل األربعة المتوسطات الحسابية واالنحر  

والمتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري للعناصـر          ، محور على حـدة   
 .مجتمعة

  )١٣ ( جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور التفاعل األربعة في 

والمتوسط الحسابي ، كل محور على حدة، التعليم الجامعي عبر اإلنترنت
 تمعةواالنحراف المعياري لعناصر التفاعل مج

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور
 ٥٧٩٧٦}٠ ٣٠٨٦}٤  تقنيات اإلنترنت-تفاعل الطالب  

 ٤٧٧٤٠}٠ ١٧٨٨}٤ العلمية  المادة-تفاعل الطالب  
 ٦٩٢٢٥}٠ ٩٥٥٦}٣  الطالب-تفاعل الطالب
 ٦١٩٣٨}٠ ٨٩٨٦}٣  األستاذ-تفاعل الطالب 

 ٤٤٥٩٠}٠ ٠٨٩٥}٤ اصر التفاعل مجتمعةعن
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 ترتيـب عناصـر االسـتبانة البالغـة سـبعة           ١٤ويتضح من الجدول رقم     
وهـي محـور    ، موزعة على أربعـة محـاور رئيـسية       ، عنصرا) ٣٧(وثالثين  

األسـتاذ ومحـور تفاعـل      -الطالب ومحـور تفاعـل الطالـب        -تفاعل الطالب 
مرتبـة  ، تقنيـات اإلنترنـت  -العلمية ومحور تفاعل الطالب   المادة-الطالب 

وجود مركـز تحميـل     "وقد كان عنصر    ، تنازليا حسب متوسطها الحسابي   
download        للواجبات المنزلية وتلخيص المحاضرات والمراجع الدراسـية
فقد ، األستاذ أعلى العناصر متوسطا   -التابع لمحور تفاعل الطالب     " وغيرها

أمـا أقلهـا متوسـطا      ، ٦٦٠}٠وانحرافه المعياري   ٦٨}٤بلغ متوسطه الحسابي    
التابع لمحور " الواحدة الصفحة في كثيرة أفكار عرض"فقد كان عنصر 

 وانحرافه المعيـاري ٧٠}٢حيث بلغ متوسطه ، العلمية  المادة-تفاعل الطالب 
١٣٥}١. 

  ) ١٤ ( جدول رقم 
 تبة تنازليا حسب عناصر التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت مر

 بيمتوسطها الحسا

א אFE 
א
א 

אא
א 

للواجبات المنزلية  downloadوجود مركز تحميل 
 ٦٦٠}٠ ٦٨}٤ ٩األستاذ  وتلخيص المحاضرات والمراجع الدراسية وغيرها

توفير حماية قوية للموقع من الفيروسات 
 واالختراقات

المادة العلمية 
٧٧٨}٠ ٦١}٤ ١٥ 

 لتنبيه الطالب بالمواضيع الجديدة إضافة مؤثرات
 والمواعيد المهمة

العلمية  المادة
٧٥٧}٠ ٥٧}٤ ٥ 

  e-mailاالستفادة من البريد اإللكتروني 
 ٧٠١}٠ ٥٧}٤ ١الطالب  الخاص للتواصل

العلمية  المادة عرض نتائج االختبارات في وقت قياسي
٧٤٢}٠ ٥٢}٤ ٦ 
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  )١٤ ( تابع جدول رقم 

א אFE 
א
א 

אא
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تقنيات   التقنية للمساعدة مجاني هاتفي اتصال توفير
 ٨١٢}٠ ٥٢}٤ ٦اإلنترنت 

 للمراسلة e-mail اإللكتروني البريد استخدام
  الخاصة

 ٧٦٩}٠ ٥١}٤ ١األستاذ 

  الطالب لمساعدة تقنيين مساعدين توظيف
  التقنية الناحية من

تقنيات 
 ٧٩١}٠ ٤٢}٤ ٥اإلنترنت 

 االبتعاد عن ازدحام الصفحة بالنصوص 
 والوسائط المتعددة

 العلمية المادة
 ٨٧٣}٠ ٣٦}٤ ٣ 

 التدرج في عرض المادة العلمية من السهولة 
 إلى الصعوبة

 العلمية المادة
 ٨٨٠}٠ ٣٥}٤ ٤ 

 تساعد الدراسة بدء قبل عمل ورش إقامة
 واستخدام اكتساب على واألساتذة الطالب

  هاراتالم
  األمثل بالشكل الدراسة في المستخدمة التقنية

تقنيات 
 ٩٢٩}٠ ٣٣}٤ ١اإلنترنت 

تصميم الموقع بشكل جذاب وتنظيم محتوياته 
 منطقيا

 العلمية المادة
 ٨٨٢}٠ ٢٦}٤ ٢ 

توضيح خصائص الموقع وكيفية استخدامه 
 االستخدام األمثل

 العلمية المادة
 ٨٥٦}٠ ٢٥}٤ ١ 

العلمية  المادة جذابة تدعو إلى قراءتهتنسيق النص بصورة 
٨٩٣}٠ ٢٤}٤ ١٠ 

 بدءا ,اإلنترنت تقنيات استخدام في التدرج
 مرورا ,اإللكتروني كالبريد باألسهل
 المباشرة والمحادثة الدردشة وغرف بالمنتديات

  والمرئية المسموعة

تقنيات 
 ٩٦٤}٠ ٢٤}٤ ٣اإلنترنت 
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  )١٤( تابع جدول رقم  
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א
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 للطالب الحاسوبية المهارات مستوى تقييم
  الالزمة المساعدة لتحديد دوريا

تقنيات 
 ٨٩٢}٠ ٢٢}٤ ٤اإلنترنت 

تقديم وسائط متعددة تتناسب مع عرض خط 
 band widthاإلنترنت المتوفر 

العلمية  المادة
٩٠٣}٠ ٢٠}٤ ١٣ 

وسائط المتعددة إمكانية تحكم الطالب بال
 التفاعلية

العلمية  المادة
٩٤٦}٠ ١٨}٤ ١٢ 

توفير الوسائط المتعددة التي تخدم المادة 
 العلمية

 العلمية المادة
 ٨٧٥}٠ ١٣}٤ ٩ 

 من اإلنترنت بتقنية تعنى عملية مقررات دراسة
  الدراسية الخطة خالل

تقنيات 
 ٨٩٨}٠ ١٣}٤ ٢اإلنترنت 

ل منطقي تنسيق االرتباطات التشعبية بشك
 ومفهوم

 العلمية المادة
 ٨٦٩}٠ ١١}٤ ٨ 

العلمية  المادة احتواء الصفحة على فكرة رئيسية واحدة
٨٥٨}٠ ١١}٤ ٧ 

العلمية  المادة  المناسب browser المتصفح استخدام
٩٦١}٠ ٠٩}٤ ١٤ 

تفعيل المرسل التفاعلي الخاص 
massengers 

 ٠٢٢}١ ٠٥}٤ ٢الطالب 

سة في المنتديات مناقشة ما يتعلق بالدرا
 bulletin boardsالحوارية 

 ٩٧٩}٠ ٠٣}٤ ٤الطالب 

االستعانة بالمحادثة المباشرة المسموعة 
 – audio – videoوالمرئية والمكتوبة 

text conferencingللتواصل  
 ٠٣٠}١ ٠٣}٤ ٧الطالب 

 الواجبات إلنجاز forms بالنماذج االستعانة
  الدراسية

 ٠٠٦}١ ٩٥}٣ ٧األستاذ 
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  )١٤( تابع جدول رقم  
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 mailing listsاستخدام القوائم البريدية 
 للتواصل الطالبي

 ٠١٦}١ ٨٨}٣ ٣الطالب 

التواصل من خالل المحادثة المباشرة 
 المسموعة والمرئية والمكتوبة

audio - video - text conferencing 
 ١٥٩}١ ٨٢}٣ ٨ األستاذ

 bulletin الحوارية المنتديات في المشاركة
boards  

 ١٣١}١ ٨٠}٣ ٤األستاذ 

 mailing lists البريدية القوائم تفعيل
  العامة للمراسلة

 ٠٣٠}١ ٦٤}٣ ٣األستاذ 

التواصل من خالل المجموعات اإلخبارية 
news groups 

 ٢٢٤}١ ٥٧}٣ ٥الطالب 

 chatting roomsإنشاء غرف الدردشة 
 للحوار حول األمور التعليمية

 ٢٤٧}١ ٥٥}٣ ٦الطالب 

 ١٢٦}١ ٤٤}٣ ٥األستاذ   news groups اإلخبارية المجموعات تصفح
 غرف خالل من التعليمية األمور مناقشة

  chatting rooms الدردشة
 ١٧٠}١ ٣٩}٣ ٦األستاذ 

العلمية  المادة  الواحدة الصفحة في كثيرة أفكار عرض
١٣٥}١ ٧٠}٢ ١١ 

، و لقياس مدى أهمية محاور التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت          
فقـد صـيغت   ، ثـم لعناصـر التفاعـل مجتمعـة      ، كل محور منها على حـدة     

المتوسـط  : الفرضية اإلحصائية في الصورة الصفرية علـى النحـو التـالي          
 الحسابي ألهمية التفاعل ومحاوره في التعليم الجامعي عبر اإلنترنـت مـن           
 ٣وجهة نظر طالب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة أقل من أو يساوي            

وعندما تم اسـتخدام    ، )متوسط األهمية وقليل األهمية و غير مهم إطالقا       (
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عند معـدل تأكـد    p جاءت قيم ت وقيم One-Sample T Testاختبار ت 
٩٥٪               موضحة أن الطـالب يعتقـدون أن هـذه المحـاور والعناصـر كبيـرة

كمـا  ، ومن الضروري توفرها في التعليم الجامعي عبر اإلنترنـت        ، األهمية
 .١٥يتضح من الجدول رقم 

  )١٥ ( جدول رقم
 نتائج اختبار ت لقياس أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت

 pقيمة  درجة الحرية قيمة ت المحور
٠٠٠}٠ 147 17.651  األستاذ-تفاعل الطالب  
٠٠٠}٠ 147 ٧٩٤}١٦ طالب ال-تفاعل الطالب  

٠٠٠}٠ 147 ٠٤٠}٣٠ العلمية  المادة-تفاعل الطالب  
٠٠٠}٠ 147 ٤٥٩}٢٧  تقنيات اإلنترنت-تفاعل الطالب  

٠٠٠}٠ 147 ٧٢٥}٢٩ عناصر التفاعل مجتمعة 

 :السؤال الثاني
يهدف السؤال الثاني إلى استكشاف مستوى خبرة طالب الجامعة العربية          

وقد تنوعـت   ،  في مجال استخدام اإلنترنت بشكل عام      المفتوحة في األحساء  
وهـم مـن    ، فقد كان أكثرهم ذوي خبرة مبتدئة     ، خبراتهم في هذا المجال   

والبحـث عـن المواضـيع المختلفـة        ، يملكون القدرة على تصفح اإلنترنـت     
واسـتخدام البريـد اإللكترونـي والمنتـديات        ، باستخدام محركـات البحـث    

،  مـن عينـة الدراسـة   ٪١}٥٦ طالبـا ونـسبتهم   ٨٣حيث بلغ عددهم   ، الحوارية
وهم من يملكون القدرة على تصميم المواقع       ، يليهم ذوو الخبرة المتوسطة   

والبحـث  ، مثل الفرونت بيج  ، اإللكترونية باستخدام بعض البرامج المختلفة    
واستخدام بعض تقنيات اإلنترنـت     ، عن المواضيع المختلفة بمهارة متوسطة    

، لكترونـي والمنتـديات الحواريـة وغـرف الدردشـة         كالبريد اإل ، المختلفة
 .٪١}٢٩ طالبا ونسبة ٤٣بعدد ، وتحميل البرامج والملفات المختلفة
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أما المتقدمون وهم من لديهم اإللمام بمهـارات البرمجـة فـي تـصميم              
وإمكانيـة تـصميم المواقـع اإللكترونيـة بعـدة بـرامج          ، صفحات اإلنترنـت  

والقـدرة  ، ونشر المواقع بعد تـصميمها    ، مثل الفرونت بيج وغيره   ، مختلفة
واسـتخدام تقنيـات اإلنترنـت      ، على البحث عن المواضيع المختلفة بمهـارة      

كالبريد اإللكتروني والمنتديات الحواريـة والقـوائم البريديـة         ، المختلفة
وتحميـل  ، وغرف الدردشة واالتصال المباشر المسموع والمرئـي وغيرهـا        

، ٪٨}١٢ طالبـا ونـسبة      ١٩قد جاؤوا ثالثا بعدد     ف، البرامج والملفات المختلفة  
 طـالب   ٣وقد احتل غير المـستخدمين لإلنترنـت المرتبـة األخيـرة بعـدد              

 .١٦كما يتضح من الجدول رقم ، ٪٠}٢ونسبة 

  ) ١٦ ( جدول رقم 
 استخدام مجال الخبرة في تقسيم أفراد العينة المشاركين حسب مستوى
 اإلنترنت بشكل عام

א א % 
 ٠}٢ 3 مستخدم غير

 ١}٥٦ 83 مبتدئ
 ١}٢٩ 43 متوسط
 ٨}١٢ 19 متقدم

 :السؤال الثالث
يقصد السؤال الثالث إلى اكتشاف الفـروق ذات الداللـة اإلحـصائية فـي              
مستوى أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنـت مـن وجهـة نظـر               

األحساء بناء على اختالفهم في     طالب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في       
ومستوى خبـرتهم   ، ومدى استخدامهم لإلنترنت في تعليمهم الجامعي     ، الجنس

ولإلجابة عن هذا السؤال فقـد تـم اسـتخدام التحليـل            ، في استخدام اإلنترنت  
للتعرف على تلك الفروقات اإلحصائية  One-Way ANOVAالتبايني األحادي 

 .٪٩٥وذلك عند معدل تأكد ، )إن وجدت(



  
  
  

אאאאKKKאא 
  

  ٢١٢

 الجنس. ١
لقد تمت صياغة الفرضية اإلحصائية في الصورة الصفرية علـى النحـو     

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طالب الجامعـة            : التالي
العربية المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر           

كانـت قيمـة     ANOVAوبعـد تطبيـق اختبـار       ، اإلنترنت بناء على الجـنس    
مما يدل علـى عـدم      ٦٣٤}٠ تساوي   pوكانت قيمة   ٢٢٨}٠تساوي   Fاالختبار  

وجود فروقات ذات داللة إحصائية في وجهات نظـر الطـالب نحـو أهميـة               
ويتـضح مـن    ، التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت بناء على الجـنس         

ب  المتوسطات الحـسابية التـي تقـيس وجهـات نظـر طـال             ١٧الجدول رقم   
وطالبات الجامعة العربية المفتوحة في األحساء نحو أهميـة التفاعـل فـي             

 .التعليم الجامعي عبر اإلنترنت بناء على الجنس

  )١٧ ( جدول رقم 
المتوسطات الحسابية لقياس وجهات نظر طالب وطالبات الجامعة العربية 

معي عبر المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجا
 نترنت بناء على الجنساإل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس

 ٤٤٧٥٤}٠ ١٠١٨}٤ ٩٩ ذكر

 ٤٤٦١١}٠ ٠٦٤٥}٤ ٤٩ أنثى

 مدى استخدام اإلنترنت في التعليم الجامعي. ٢
لقد تمت صياغة الفرضية اإلحصائية في الصورة الصفرية علـى النحـو     

ة في وجهات نظر طالب الجامعـة       ال توجد فروق ذات داللة إحصائي     : التالي
العربية المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر           

إال أنـه   ، اإلنترنت بناء على مدى استخدامهم لإلنترنت في تعليمهم الجامعي        
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 وكانـت   ٦٨٢}٣ تساوي   Fكانت قيمة االختبار     ANOVAبعد تطبيق اختبار    
لى وجود فروقات ذات داللة إحصائية فـي         مما يدل ع   ٠١٤}٠ تساوي   pقيمة  

وجهات نظر الطالب نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت           
ويتـضح مـن    ، بناء على مدى استخدامهم لإلنترنت فـي تعلـيمهم الجـامعي          

 المتوسطات الحـسابية التـي تقـيس وجهـات نظـر طـالب              ١٨الجدول رقم   
ء نحـو أهميـة التفاعـل فـي التعلـيم      الجامعة العربية المفتوحة في األحسا  

الجامعي عبر اإلنترنت بناء على مدى استخدامهم لإلنترنـت فـي تعلـيمهم             
 .الجامعي

  )١٨ ( جدول رقم 
المتوسطات الحسابية لقياس وجهات نظر طالب الجامعة العربية المفتوحة 
في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت بناء على 

 مهم لإلنترنت في تعليمهم الجامعيمدى استخدا
 في اإلنترنت مدى استخدام

 التعليم
االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد

 ٨٢٥٢١}٠ ٦٦٨٩}٣ 4 أبدا أستخدمها ال

 ٤٢٤٢٠}٠ ٠٣٢٦}٤ 34 نادرة بصورة

 ٤٥٣١١}٠ ٠٦٤١}٤ 83 متوسطة بصورة

 ٢٩٩٢٥}٠ ٣٠١٣}٤ 27 متكررة بصورة

وجود فروقـات ذات داللـة إحـصائية فـي           ANOVAتبار  وقد أثبت اخ  
وجهات نظر الطالب بناء على مـدى اسـتخدامهم لإلنترنـت فـي تعلـيمهم               

البعدي المجموعـات التـي توجـد بينهـا          Tukeyوتبين من اختبار    ، الجامعي
 .١٩كما يتضح من الجدول رقم ، تلك الفروقات ذات الداللة اإلحصائية
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  )١٩  (جدول رقم
لتحديد مواضع الفروقات ذات الداللة اإلحصائية بين  Tukeyاختبار 

مهم لإلنترنت في تعليمهم وجهات نظر الطالب بناء على مدى استخدا
 الجامعي

الفروقات اإلحصائية .Sigالتعليم الجامعي في استخدام اإلنترنت مدى
 غير دالة ٣٩١}٠ نادرة بصورة أبدا أستخدمها ال
 غير دالة ٢٨٨}٠ وسطةمت بصورة أبدا أستخدمها ال
 دالة ٠٣٧}٠ متكررة بصورة أبدا أستخدمها ال

 غير دالة ٩٨٤}٠ متوسطة بصورة نادرة بصورة
 غير دالة ٠٠٨١ متكررة بصورة نادرة بصورة
 غير دالة ٠٧٠}٠ متكررة بصورة متوسطة بصورة

وتشير نتائج هذا االختبار إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين               
إلنترنت في تعليمهم الجامعي بصورة متكررة من جهة ومـن ال           مستخدمي ا 

 .يستخدمونها في تعليمهم الجامعي من جهة أخرى

 مستوى الخبرة في استخدام اإلنترنت. ٣
لقد تمت صياغة الفرضية اإلحصائية في الصورة الصفرية علـى النحـو     

ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في وجهات نظر طالب الجامعـ           : التالي
العربية المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر           

وبعـد تطبيـق    ، اإلنترنت بناء على مستوى خبرتهم في اسـتخدام اإلنترنـت         
 p  وكانـت قيمـة    ٣١٢}١ تـساوي    Fكانت قيمة االختبـار      ANOVAاختبار  

مما يدل على عدم وجـود فروقـات ذات داللـة إحـصائية فـي               ٢٧٣}٠تساوي  
اهات الطالب نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت بناء           اتج

ويتضح من الجـدول    ، على مستوى خبرتهم في استخدام اإلنترنت بشكل عام       
 المتوسطات الحسابية التـي تقـيس وجهـات نظـر طـالب الجامعـة               ٢٠رقم  
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ر العربية المفتوحة في األحساء نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عب          
 .اإلنترنت بناء على مستوى خبرتهم في استخدام اإلنترنت بشكل عام

  )٢٠ ( جدول رقم 
المتوسطات الحسابية لقياس أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر 
اإلنترنت من وجهة نظر طالب الجامعة العربية المفتوحة في األحساء 

 امهم في استخدام اإلنترنت بشكل عحول بناء على مستوى خبرت
 استخدام في الخبرة مستوى

 اإلنترنت
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 ٦٧٠٩٧}٠ ٦٣٠٦}٣ 3 مستخدم غير
 ٤٨٤٣١}٠ ٠٧٤٩}٤ 83 مبتدئ
 ٣٨٥٦٠}٠ ١٤٣٣}٤ 43 متوسط
 ٣٣٩١٦}٠ K١٠٣٨ 19 متقدم

  : مناقشة النتائج
يعيش العالم المعاصـر سـباقا محمومـا فـي مجـال تقنيـة المعلومـات                

وال يكاد يستوعب المستخدمون تقنية ما إال ويفاجأون بظهـور          ، االتصاالتو
ومن هذه التقنيات التي تتطور كـل يـوم         ، تقنية أكثر تطورا من سابقتها    

فقد أضافت هذه التقنية الحديثـة بعـدا        ، على مستوى العالم تقنية اإلنترنت    
مسئولون ولذلك فقد سعى ال   ، جديدا في عالم تقنية المعلومات واالتصاالت     

في المملكة العربية السعودية بتوفير هذه التقنيـة المتطـورة فـي مرافـق              
وقـد  ، م١٩٩٩فتم تدشين اإلنترنت في السعودية منـذ سـنة          ، الدولة بأجمعها 

، لقيت منذ ذلك الحين إقباال عريضا من فئات الشعب الـسعودي المختلفـة            
 لفئـة الـشباب     وكان، وسواء الذكور أو اإلناث   ، سواء الطالب أو الموظفين   

من الجنسين النصيب األكبر في استخدام هذه التقنية الحديثة التي قفزت           
وقد بادرت مؤسسات التعليم العالي والعـام     ، بهم فوق حاجز الزمان والمكان    
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فقامت الجامعات السعودية   ، بتوفير خدمة اإلنترنت في مؤسساتها التعليمية     
في قاعاتها ومعاملها ومكاتب    بدور ريادي في توفير هذه التقنية المتطورة        

أعضاء هيئة التـدريس فيهـا منـذ الـشهور األولـى لمـيالد اإلنترنـت فـي                  
، وكذلك فعلت وزارة التربية والتعليم في مدارس التعليم العام        ، السعودية

يحتـوي  ، حيث حرصت على إيجاد مركز لمصادر التعلم في كـل مدرسـة           
 المتـصلة باإلنترنـت     بجانب المكتبة على عدد مـن أجهـزة الحاسـب اآللـي           

 .كمصدر من مصادر العلم والمعرفة

ولذلك فقد كان المتوقع أن تأتي نتائج الدراسة مبينـة مـستوى عـال     
ولكـن النتـائج بينـت أن       ، للطالب في امتالك مهارة التعامل مـع اإلنترنـت        

يملكون خبرة بسيطة في مجال استخدام      %) ٥٦,١(أكثر من نصف الطالب     
والبحث عـن   ،  ال تتعدى القدرة على تصفح اإلنترنت      وأن خبرتهم ، اإلنترنت

ــة باســتخدام محركــات البحــث  ــد ، المواضــيع المختلف واســتخدام البري
وهـم مـن    ، أمـا ذوو الخبـرة المتوسـطة      ، اإللكتروني والمنتديات الحوارية  

يملكون لقدرة على تصميم المواقع اإللكترونية باسـتخدام بعـض البـرامج            
والبحـث عـن المواضـيع المختلفـة بمهـارة          ، مثل الفرونت بيج  ، المختلفة
، كغـرف الدردشـة   ، واستخدام بعض تقنيـات اإلنترنـت األخـرى       ، متوسطة

فقد شكلوا أكثـر مـن ربـع الطـالب     ، وتحميل البرامج والملفات المختلفة   
وهم من يملكون مهارات البرمجة في      ، أما ذوو الخبرة المتقدمة   ، %)٢٩,١(

والقـدرة علـى    ، اقـع بعـد تـصميمها     ونـشر المو  ، تصميم صفحات اإلنترنت  
، واستخدام تقنيات اإلنترنت األخرى   ، البحث عن المواضيع المختلفة بمهارة    

فقـد  ، كالقوائم البريدية واالتصال المباشر المـسموع والمرئـي وغيرهـا         
 ).١٦انظر الجدول رقم (، %)١٢,٨(شكلوا ثمن الطالب 

لـى اسـتخدام    أما فيما يتعلق بعـدد الـساعات التـي يقـضيها الطـالب ع             
سواء لألغـراض التعليميـة أو لغيرهـا مـن األغـراض            ، اإلنترنت بشكل عام  

فقـد وجـدت الدراسـة أن       ، كالتسلية واألخبار والمراسلة والثقافة العامـة     
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 ساعات أسـبوعيا علـى      ٧ يقضون أكثر من     )٪٠}٥٢(أكثر من نصف الطالب     
 ٣ا بـين     يقـضون مـ    )٪٩}٣٩(وأن أكثر من ثلث الطالب      ، استخدام اإلنترنت 

أمـا  ،  سـاعات أسـبوعيا علـى اسـتخدام اإلنترنـت لألغـراض العامـة              ٦إلى  
انظـر  (، ٪٨}٦فلم تتجاوز نسبتهم    ، مستخدموها لمدة ساعتين فأقل أسبوعيا    

 ).٣الجدول رقم 

أما فيما يتعلـق باسـتخدام اإلنترنـت لألغـراض التعليميـة علـى وجـه                
دة العلمية والواجبـات    سواء للتواصل مع األساتذة أو لتنزيل الما      ، الخصوص

فقـد انخفـضت النـسب الـسابقة بـشكل          ، أو إلرسال اإلجابات والمشاركات   
 يقـضون   )٪١}٥٦(فقد وجدت الدراسة أن أكثر من نصف الطـالب          ، ملحوظ

،  سـاعات أسـبوعيا    ٦ إلـى    ٣على استخدام اإلنترنت في تعليمهم الجامعي ما        
أسـبوعيا علـى     يمـضون سـاعتين فأقـل        )٪٠}٢٣(وأن ربع الطـالب تقريبـا       

أما مستخدموها لألغراض التعليمية لمدة     ، استخدامها في تعليمهم الجامعي   
انظـر  (، )٪٢}١٨(فقد بلغوا خمس الطالب تقريبـا       ،  ساعات فأكثر أسبوعيا   ٧

 ).٤الجدول رقم 

إن األرقام السابقة تشير بوضوح إلى أن الكثير مـن الطـالب يـصرفون              
ولعـل  ، نت لغير األغـراض التعليميـة  الكثير من أوقاتهم في استخدام اإلنتر    

السبب يرجع إلى أن عددا كبيرا مـن مواقـع اإلنترنـت ليـست ذات قيمـة                  
إما ألنهـا تقـدم مـادة مخالفـة لألعـراف والتقاليـد             ، تعليمية على اإلطالق  

كمـا أن   ، أو ألنها تقدم مادة تافهة من الناحية العلمية والثقافية        ، اإلسالمية
لعربيـة مواقـع قليلـة مقارنـة بـالمواقع العلميـة            المواقع العلمية باللغة ا   

هـذا باإلضـافة إلـى أن المواقـع العلميـة           ، باللغات األخـرى كاإلنجليزيـة    
ألن ، العربية ال تتوافق مع نظـام التعلـيم العـام والجـامعي فـي الـسعودية               

ولـذلك فـإن   ، بعضها لم يتم تصميمه بالتنسيق مع المسئولين عن التعلـيم    
بل يجـب   ،  على توفير خدمة اإلنترنت للطالب فقط      الجهد يجب أال يقتصر   

على المسئولين عن قطاعات التعليم العام والعالي فـي الـسعودية أن يولـوا              
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تلبـي احتياجـات    ، اهتماما كبيرا بتوفير مواقع إنترنـت تعليميـة تفاعليـة         
 .طالب التعليم العام والعالي

ين ولقد جـاءت أرقـام هـذه الدراسـة موضـحة أن نـسبة الطـالب الـذ                 
يعتمدون اإلنترنت كمصدر من مصادر العلم والمعرفة آخذة فـي االزديـاد            

فقد وجـد الـشرهان     ، مقارنة باألرقام التي ذكرتها بعض الدراسات السابقة      
 ٣ إلـى    ١من طالب جامعة الملك سعود يقضون مـا بـين            ٪٦٠أن  ) هـ١٤٢٤(

م ساعات أسبوعيا على اإلنترنت بحثـا عـن المعلومـات المتعلقـة بدراسـته             
أما مـن   ،  ساعات أسبوعيا  ٦-٤من الطالب ما بين      ٪٢٥بينما يقضي   ، الجامعية

 ساعات أسـبوعيا بحثـا عـن المعلومـات          ٧يقضون على اإلنترنت أكثر من      
حيـث بلغـت    ، الدراسية فقد تطابقت نتائج هذه الدراسة مع نتـائج دراسـته          

 .تقريبا ٪١٦نسبتهم 

لعربية المفتوحـة فـي     ولقد أوضحت نتائج الدراسة أن طالب الجامعة ا       
األحساء ذكورا وإناثا يعتقـدون أن التفاعـل فـي التعلـيم الجـامعي عبـر                

بـل إن   ، )٠٨٩٥}٤= المتوسط الحـسابي اإلجمـالي      (اإلنترنت كبير األهمية    
   تقنيات اإلنترنت أحرز متوسطا حـسابيا عاليـا بلـغ          -محور تفاعل الطالب    

٣٠٨٦}٤ ،     علمية بمتوسـط حـسابي بلـغ        المادة ال  -يليه محور تفاعل الطالب
، ٩٥٥٦}٣ الطالب بمتوسـط حـسابي بلـغ         - يليه محور تفاعل الطالب      ،١٧٨٨}٤

حيـث بلـغ    ،  األستاذ أقـل المحـاور متوسـطا       -وكان محور تفاعل الطالب     
 ).١٣انظر الجدول رقم (، ٨٩٨٦}٣ المتوسط الحسابي لعناصره

 اإلنترنـت    تقنيات -إن ارتفاع المتوسط الحسابي لمحور تفاعل الطالب        
ربما يرجع إلدراك الطالب المرتفع ألهمية تقنيـات اإلنترنـت فـي تيـسير              

ألن تفاعل الطالب مـع تقنيـات اإلنترنـت يلعـب           ، وتسيير العملية التعليمية  
فمتـى  ، دورا مؤثرا على مقدرته على التفاعل في المحاور الثالثة األخـرى          

يـات اإلنترنـت    ما كان الطالب يمتلك مهارة عاليـة فـي التعامـل مـع تقن             
فإنه سيتمكن بيسر وسهولة من االتصال والتفاعل اإليجـابي مـع           ، المختلفة
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وفي حالة ضعف قدراتـه التقنيـة       ، أستاذته وزمالئه الطالب والمادة العلمية    
فإن هذا سيؤثر سلبيا علـى مقدراتـه فـي التفاعـل فـي المحـاور الثالثـة                  

 التفاعل مع تقنيات    بل إن عدم مقدرته على المنافسة في مجال       ، المذكورة
 .اإلنترنت ربما يؤدي إلى االنسحاب وإلغاء الدراسة

كـالبطء  ، ومن المالحظ أن المشاكل التقنية التي تعاني منها اإلنترنت        
، الملحوظ في تصفحها وتنزيـل ملفاتهـا واسـتعراض وسـائطها المتعـددة            

وإصـابة الحاسـبات بالفيروسـات    ، واختراق الحاسـبات اآلليـة مـن خاللهـا        
 & Miltiadouوقــد أوضــح ، كثيــرة جــدا وبالغــة الخطــورة، بهابــسب

McIsaac) أن كال مـن األسـتاذ وطالبـه إذا واجهـوا صـعوبة فـي               ) ٢٠٠٠
فإنهم سيـضيعون مـن وقـتهم       ، التعامل مع تقنيات الحاسب اآللي واإلنترنت     

ولن يصرفوا  ، الشيء الكثير للتغلب على تلك الصعوبات والمشاكل التقنية       
وهذا يدعو إلى ضرورة التفكير     ، لعملية التعليمية إال القليل   من الوقت في ا   

جديا في البعد التقني لإلنترنت من ناحية حل مشكالتها الكثيـرة وتـدريب             
الطالب عليها بشكل يؤهلهم لالنخراط في التعليم الجـامعي المقـدم عبـر              

 .اإلنترنت

 - ثم جاء في سلم أهمية محاور التفاعل األربعة محور تفاعـل الطالـب            
وقـد بـدا    ، ١٧٨٨}٤ المادة العلمية في المرتبة الثانية بمتوسط حـسابي بلـغ         

، واضحا من خالل نتائج الدراسة أن الطالب يدركون أهمية هـذا المحـور            
ربما لعدم توفر مواقع تفاعلية مناسبة علـى اإلنترنـت تقـدم لهـم المـادة                

ددة العلمية سهلة وسلسة ومكتوبة بلغة واضـحة وثريـة بالوسـائط المتعـ            
وغير ذلك من األمـور التـي تنـصب         ، المناسبة التي تخدم الهدف التعليمي    

ويمكن عـد هـذه النتيجـة       ، على المادة العلمية مباشرة لترفع من مستواها      
رسالة واضحة للمسئولين عـن التعلـيم فـي بالدنـا بـأن يمنحـوا عناصـر                 

ئقة عند  التفاعل التي تصب في العالقة بين الطالب والمادة العلمية عناية فا          
وهذا المطلـب ال يخلـو مـن        ، تصميم مواقع تعليمية تفاعلية على اإلنترنت     
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ألن غايته جذب الطالب للمـشاركة التفاعليـة بـالرغم          ، الصعوبة والتحدي 
 Moore & Kearsleyمن البعد المكـاني والفـارق الزمـاني كمـا ذكـر      

)١٩٩٦.( 

ثـة بمتوسـط     الطالب فقد احتل المرتبة الثال     -أما محور تفاعل الطالب     
وهذا المحور يصب في العالقة التفاعليـة بـين الطـالب           ، ٩٥٥٦}٣ حسابي بلغ 

ووسائل رفـع مـستوى التفاعليـة فيمـا         ، المنخرطين في الدراسة الجامعية   
ومن الجدير بالـذكر أن نظـام الجامعـة العربيـة المفتوحـة فـي               ، بينهم

،  الطـالب  األحساء وفي غيرها ال يدعم أي نوع من التفاعل والتواصـل بـين            
ويقتصر لقاء الطالب فيما بينهم على يوم الخميس كل أسـبوعين للمـادة             

كما أنـه ليـست هنـاك أي مـشاريع دراسـية يمكـن أن               ، الدراسية الواحدة 
ممـا يعطـي الطالـب إحـساسا كبيـرا          ، يشترك فيها أكثر من طالب واحد     

وقد وجدت بعـض الدراسـات أن اإلحـساس بالحـضور           ، بالعزلة االجتماعية 
جتماعي الشبيه بالواقع الحقيقي من خالل تقنيات اإلنترنت كـان عـامال            اال

ــالب     ــه الط ــح إلي ــذي يطم ــي ال ــا التعليم ــستوى الرض ــدا لم ــا جي تنبؤي
(Gunawardena & Zittle, 1997). 

ويشعرون بمدى أهميته   ، ولهذا السبب يدرك الطالب أهمية هذا المحور      
عل هذا المحـور يحـصل      ولعل هذا هو السبب الذي ج     ، في تعليمهم الجامعي  

إلى أن الطالب عنـدما ال      ) ١٩٩٩( Gunawardenaوقد أشار   ، على هذه المرتبة  
يتمكنون من التفاعل مع بعضهم البعض ليساعد بعضهم بعضا فـي مناقـشة             

فإن توقعـات األسـتاذ بتحـصيل       ، األفكار والمفاهيم العلمية بصورة إيجابية    
علـى اسـتيعاب المقـرر      كما أن مقـدرة الطـالب       ، علمي كبير لن تتحقق   
 .الدراسي لن تكون كبيرة

األستاذ فقد احتل المرتبة الرابعـة واألخيـرة        -أما محور تفاعل الطالب     
ولعل هـذا يرجـع إلـى أن هـذا المحـور هـو              ، ٨٩٨٦}٣ بمتوسط حسابي بلغ  
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ي الجامعـة   ـدم فـ  ـيم المقـ  ـام التعلـ  ـي نظـ  ـرا فـ  ـاور توفـ  ـر المح ـأكث
فموقع ،  وغيرها مقارنة بغيره من المحاور     ة المفتوحة في األحساء   ـالعربي

الجامعة على اإلنترنت يوفر اتصاال مباشرا بين الطالب وأستاذه مـن خـالل             
كالبريــد اإللكترونــي ، تقنيــات خاصــة بموقــع الجامعــة علــى اإلنترنــت

ــات     ــل الواجب ــز تحمي ــة ومرك ــوائم البريدي ــواري والق ــدى الح والمنت
ذا المحور بشكل كبير في النظـام  ولعل توفر ه، واالختبارات والمشاركات 

التعليمي للجامعـة جعـل الطـالب يلتفتـون إلـى المحـاور األخـرى غيـر                 
المتوفرة بصورة كافية ويعطونها درجة أكبر في األهميـة مقارنـة بهـذا          

ومن الجدير بالذكر أن توفر هذا المحور بجميع عناصره يمثـل           ، المحور
ألن تفاعـل  ، المفتوحـة ألهميتـه   اإلدراك الكبير لدى إدارة الجامعة العربية       

كما أشار إلـى    ،  األستاذ يشكل تحديا كبيرا لعضو هيئة التدريس       -الطالب  
ألنــه المــسئول األول عــن االرتقــاء ، )٢٠٠٠ (Miltiadou & McIsaacذلــك 

 .بمستوى التفاعلية بين الطالب ومحاور التفاعل األخرى

لـة إحـصائية    ولقد أوضحت نتائج الدراسة عدم وجود فروقـات ذات دال         
في وجهات نظر طالب وطالبات الجامعة العربيـة المفتوحـة فـي األحـساء              
، نحو أهمية التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت بنـاء علـى الجـنس             

ولعل السبب يرجع إلى تكافؤ فرصة الطالب ذكـورا وإناثـا فـي التفاعـل               
ر يتم تدريسهم   فكما أن الطالب الذكو   ، المباشر مع أستاذ أو أستاذة المقرر     

فكذلك الطالبات اإلنـاث يـتم تدريـسهن مـن قبـل            ، من قبل أساتذة ذكور   
ويلتقي جميع الطالب والطالبـات بأسـاتذتهم ذكـورا وإناثـا      ، أستاذات إناث 

ومما تجـدر اإلشـارة     ، يوم الخميس كل أسبوعين للمادة الدراسية الواحدة      
ر من حيـث مفـردات      إليه أن جميع المواد الدراسية ال تتغير من أستاذ آلخ         

ألن الجامعـة العربيـة   ،  ونوعية االختبارات الدراسيةالمقرر وعدد الواجبات 
 . على مستوى العالم العربيالمفتوحة تتبع نظاما موحدًا
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وأوضحت نتائج الدراسة أيضا وجود فروقـات ذات داللـة إحـصائية              
يـة  في وجهات نظر طالب الجامعة العربية المفتوحة في األحساء حول أهم          

التفاعل في التعليم الجامعي عبـر اإلنترنـت بنـاء علـى مـدى اسـتخدامهم                
لمصلحة مستخدمي اإلنترنت في تعلـيمهم      ، لإلنترنت في تعليمهم الجامعي   

الجامعي بصورة متكـررة مـن جهـة ومـن ال يـستخدمونها فـي تعلـيمهم                 
فـإن مـن يكثـر      ، والسبب في ذلـك واضـح جـدا       ، الجامعي من جهة أخرى   

سواء فـي التعلـيم     ، ترنت كمصدر من مصادر العلم والمعرفة     استخدام اإلن 
فإنه سيدرك مدى أهمية عناصـر التفاعـل فـي التعلـيم            ، الجامعي أو غيره  

وسـيدرك أن نقـصا مـا قـد حـصل فـي مـستوى               ، الجامعي عبر اإلنترنـت   
التفاعلية عند فقد أي عنصر من عناصـر التفاعـل المـشار إليهـا فـي أداة                 

 .يستخدم اإلنترنت إطالقابخالف من ال ، الدراسة

ومما خلصت إليه نتائج الدراسة عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية           
في وجهات نظر طالب الجامعة العربية المفتوحة في األحساء حول أهميـة            
التفاعل في التعليم الجامعي عبر اإلنترنت بناء على مـستوى خبـرتهم فـي              

 الخبـرة الالزمـة لطـالب       ولعل الـسبب يرجـع إلـى أن       ، استخدام اإلنترنت 
الجامعة ليتمكنوا من التفاعل مع نظام التعلـيم فـي الجامعـة بكـل أبعـاده                

بل إن الخبرة التي ال تتعـدى المقـدرة         ، ليست خبرة معقدة أو متقدمة جدا     
والبحث عن المواضيع المختلفة باستخدام محركـات       ، على تصفح اإلنترنت  

تـديات الحواريـة كافيـة جـدا        واستخدام البريد اإللكترونـي والمن    ، البحث
 .للتعامل مع نظام الجامعة



אאאFאאאאEאא–אא١٤٢٨F٢٠٠٧E 
  

 

٢٢٣  

  :التوصيات
 :فقد استخلص الباحث التوصيات التالية، استنادا إلى نتائج الدراسة

تعنـى  ، ضرورة تقـديم مقـررات دراسـية فـي التعلـيم العـام والعـالي               .١
ليـتمكن الطـالب مـن اإللمـام بمهـارات          ، باإلنترنت وتقنياتها المختلفة  

وليملكوا القدرة على البحث عن     ، تصميم صفحات اإلنترنت  البرمجة في   
وليتمكنوا من اسـتخدام تقنيـات اإلنترنـت        ، المواضيع المختلفة بمهارة  

كالبريد اإللكتروني والمنتديات الحوارية والقوائم البريدية      ، المختلفة
وتحميل ، وغرف الدردشة واالتصال المباشر المسموع والمرئي وغيرها      

ليـتمكن الطـالب فـي النهايـة مـن إتقـان            ، ات المختلفة البرامج والملف 
 .التعامل معها بكل جدارة واقتدار

من الضروري بمكان أن يولي المـسئولون عـن التعلـيم العـام والعـالي          .٢
تلبي احتياجـات   ، اهتماما كبيرا بتصميم مواقع إنترنت تعليمية تفاعلية      

 .ختصاصوذلك بالتنسيق مع جهات اال، طالب التعليم العام والعالي
المسارعة بخطى مدروسـة إليجـاد حلـول عمليـة وفعالـة للمـشاكل               .٣

كـالبطء الملحـوظ فـي تـصفحها        ، التقنية التي تعاني منها اإلنترنـت     
واختـراق الحاسـبات    ، وتنزيل ملفاتها واسـتعراض وسـائطها المتعـددة       

 .وإصابة الحاسبات بالفيروسات بسببها، اآللية من خاللها
 الـراغبين فـي الدراسـة الجامعيـة عبـر           تقييم مستوى خبـرة الطـالب      .٤

اإلنترنت لتحديد الخبرة الضرورية في مجال استخدام اإلنترنـت قبـل           
 .البدء في الدراسة

التدريب المستمر للطالب واألساتذة المنخرطين في التعلـيم الجـامعي           .٥
ليتفاعلوا مع تقنيات اإلنترنت المختلفة والمستجدة بكـل        ، عبر اإلنترنت 
 .كفاءة واقتدار

فإنـه ينبغـي    ، عند تصميم المقررات الدراسية الجامعية عبـر اإلنترنـت         .٦
الحرص على توفر العناصر التـي ترفـع مـستوى التفاعـل مـع المـادة                
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كتصميم الموقع وتنظـيم محتوياتـه بـشكل منطقـي      ، العلمية المقدمة 
توفير الوسـائط المتعـددة مـن صـور وصـوتيات وفالشـات             و، وجذاب

ب التحكم بالملفـات التـي تحتـاج وقتـا          وإعطاء الطال ، وعروض رقمية 
كإيقافها كليا أو مؤقتا    ، لعرضها كالملفات الصوتية ومقاطع الفيديو    

 .أو تسريعها أو تبطيئها
مراعاة الجانب االجتماعي في التعليم الجـامعي عبـر اإلنترنـت بإتاحـة              .٧

مـن خـالل غـرف      ، الفرصة الكافية لتفاعل الطالب مع بعضهم الـبعض       
وذلك إلزالة اإلحساس بالعزلة    ، ات الحوارية وغيرها  الدردشة والمنتدي 

 .االجتماعية التي يعاني منها الطالب في التعليم عن بعد
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Interaction in University Education via the Internet from the 
opinions of Arab Open University students in Al-Hasa:  

The Four Dimensions 

AbdulElaah Al-Arfaj 
Teachers College 

Al-Hasa, Saudi Arabia 
Abstract : 

This study intends to examine the importance of interaction in university 
education via the internet, and sort its dimensions and elements according to 
their importance from the standpoint of students of Arab Open University in 
Al-Hasa. It also explores their internet experience, and investigates some 
variables that affect their views towards interaction in university education via 
the internet, such as: sex, how far they use the internet in their university 
studies, and their internet experience. 

The total elements of interaction in university education via the internet 
have reached thirty seven elements, which have been subdivided into four 
main dimensions. These dimensions are: student-instructor interaction (9 
elements), student-student interaction (7 elements), student-content interaction 
(15 elements), student-interface interaction (6 elements). 

The study has declared that students believe that the elements and 
dimensions of interaction in university education via the internet are very 
important (average=4.0895). The highest dimension has been that of student-
interface interaction (4.3086), then student-content interaction (4.1788), then 
student-student interaction (3.9556), and the least of all has been student-
instructor interaction (3.8986). 

The study has found out that more than half of the students (56.1%) have 
average internet experience, limited to browsing the internet, searching topics, 
and using e-mail and forums. More than one fourth of the students (29.1%) 
have moderate internet experience, such as designing websites, chatting, and 
downloading programs and files. However, only one eighth of the students 
have advanced internet experience, extended to having sufficient 
programming skills in designing websites, and using mailing lists and audio-
video conferencing tools. 

The study has stated that students' sex and their internet experience have 
no effect in their opinions towards interaction in university education via the 
internet. In contrast, the study has observed the presence of statistically 
significant differences in their opinions depending on their usage of the 
internet in their university studies (to the direction of frequent users over non-
users). 

These findings have been discussed, and the study has come out with 
some important recommendations. 


