
 
  

   باللغة العربيةةلرسالص اخمل
  

   امللك سعود: جامعة
  

  التربية:   الكلية المانحة
  

   الوسائل وتكنولوجيا التعليم :القسم العلمى
  

  التعليم تقنيات يف اآلداب :المسار / التخصص
  

ليم االلكتروين دراسة حتليلية لرسائل املاجستري و الدكتوراه يف جمال التع :  الرسالةعنوان
   هـ١٤٢٧ هـ إىل ١٤١٤جبامعة امللك سعود يف مدينة الرياض خالل الفترة  

  
   آل عثمان بن عبدالعزيزحممدبنت منال   :ةالباحثاسم 

  
   املاجستري :الدرجة العلمية

  
   م١١/٧/٢٠٠٩هـ املوافق ١٨/٧/١٤٣٠يوم السبت  :المناقشة تاريخ
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  :الملخص
   

اجستري والدكتوراه املعدة بعناية املنطلق األساسي والبداية للمؤلفات املنبئة باإلبداع           رسائل امل  تعد     

واالبتكار حيث أسهمت العديد من الكليات واألقسام يف برامج الدراسات العليـا التربويـة وغـري               

 ،اللكتروينتربوية جبامعات اململكة العربية السعودية عموماً وجبامعة امللك سعود خصوصاً يف التعليم ا           ال

مل يتم توثيقه وتسجيله بصورة دقيقة،        ولكن هذا التراث   ،مما شكل تراثاً مهماً يف جمال البحث العلمي       

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

تربية باململكة العربية السعودية إىل      يف برامج الدراسات العليا يف كلية ال       ني العديد من الباحث   اجتهحيث  

وبلغ جمموع الرسائل   ، اختيار التعليم االلكتروين موضوعاً لرسائلهم لنيل درجة املاجستري أو الدكتوراه         

 ١٤٢٧هـ حـىت    ١٤١٤ خالل الفترة    لكتروين بكلية التربية جبامعة امللك سعود     إلاملهتمة يف التعليم ا   

ترشيد اجلهود البحثية اخلاصة بالرسائل العلمية يف جمـال          وهدفت هذه الدراسة إىل   .  رسالة ٥٢ هـ

 وذلك لتجنب دراسة أو معاجلة موضـوعات        وتوجيهها ملعاجلة القضايا واملشكالت امللحة،    ، دراسةال

الدارسني وبالتايل توضيح ااالت واملوضوعات اليت      متكررة من خالل معرفة أوجه اهتمام الباحثني و       

، واستخدمت الدراسة منهج حتليل احملتوى    . حتتاج إىل دراسة ومعاجلة من قبل طالب الدراسات العليا        

وتكونت من  ، ومتثل أداة الدراسة استمارة حتليل حمتوى إلحصاء تكرارات املتغريات املطلوب دراستها          

،  اليت عاجلتها الرسائلا االجتاه العام لقضايا التعليم االلكتروين  موثانيه ،ةا خصائص الرسال  م أوهل جزئيني

وكانت أهم نتائج الدراسة أن قسم الوسائل وتكنولوجيا التعليم هو أكثر األقسام األكادميية تنـاوالً               

لرسائل املاجستري يف التعليم اإللكتروين يليه قسم املناهج وطرق التدريس ومـن مث قـسمي التربيـة                 
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كما أن  ،  العليا أكثر من الطالبات اهتماماً بالتعليم االلكتروين       توأن طالب الدراسا  ، واإلدارة التربوية 

 ركزت على التعليم اإللكتروين املرتكز على احلاسب اآليل أكثر من التعلـيم اإللكتـروين               تالدارسا

دوليـة اخلاصـة بـالتعليم      ومل تتطرق الرسائل أي من املعايري العامليـة أو ال         ، املرتكز على االنترنت  

واهتمت أغلب الرسائل بالتعلم الذايت ومن مث التعلم املوجة بواسطة املعلم ومل تتطرق إىل              ، اإللكتروين

كذلك تبنت الرسائل النموذج املفرد مث املساعد مث        ، التعلم اجلماعي للمجموعات الصغرية أو الكبرية     

وأوصت الدراسـة بإجيـاد     ، روين أكثر منها لالفتراضية   واهتمت بالبيئة الواقعية للتعليم اإللكت    ، املدمج

، واقتصادياته،  فلسفتههي  اور   تتمحور حول عشر حم    اإللكتروينتعليم  الخريطة حبثية ألولويات حبوث     

ومتويله، وإعداد معلميه، وإدارته، وتقدير احتياجات املنتسبني إليه، والتقنيات املستخدمة فيه، وبراجمه،            

 .واالجتماعية ه النفسية واستراتيجياته، وأسس
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