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 الوثائق واألرشفة اإللكرتونية تدريس مقررات يفالتعليم اإللكرتوين وأثره 
 جتريبيةدراسة حالة  − جامعة امللك سعود −بقسم علم املعلومات 

 
 (*) عصام أمحد عيسوي

 امللك سعود وجامعة القاهرة ةجامعكلية اآلداب,  ,أستاذ مشارك بقسم علم املعلومات
 

 هـ)20/5/1436, وقبل يف هـ17/3/6143(قدم للنرش يف  
 

طالب قسم علم  −امعة امللك سعودج − التعليم عن بُعد  − التعليم اإللكرتوين : الكلامت املفتاحية
الوثائق  −رشيف الوثائق واأل −احلفظ اإللكرتوين −ق علوم الوثائ −تقنية التعليم اإللكرتوين −املعلومات

 عد.بُ التعليم عن  −املقررات اإللكرتونية  −رتونيةاألرشفة اإللك − LMSنظام إدارة التعلم  −اجلارية 
ا واقعيًا لتطبيق املقررات اإللكرتونية التي استخدمها الباحث : ملخص البحث تقدم هذه الدراسة نموذجً

علومات بكلية اآلداب جامعة امللك سعود عىل طالب قسم علم امل −حتى اآلنو −خالل العامني السابقني 
ائق واألرشفة اإللكرتونية, وذلك للوقوف عىل أهم املشكالت التي تواجههم أثناء املتخصصون يف جمال الوث

الدراسة اإللكرتونية مع إبراز أهم أرائهم وتوجهاهتم التي تكشفت من خالل الدراسة, ومن ثم الوقوف عىل 
ل سواء ملقررات اإللكرتونية يف املستقبايف تطبيقات  −إن وجد  − طرق حل هذه املشكالت وتفادي القصور

اإللكرتونية التي يمكن طرحها عىل يف ختصص الوثائق واألرشفة اإللكرتونية, أو يف غريه من املقررات 
 الطالب مستقبالً يف الكلية أو اجلامعة أو اململكة العربية السعودية.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يتقدم الباحث بالشكر ملركز البحوث بكلية اآلداب جامعة امللك سعود لدعمه هلذا املرشوع البحثي. (*)
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 مقدمة
والتكنولوجي إيل ظهور تغريات  أد التطور العلمي

رسيعة ومتالحقة يف مجيع جماالت احلياة, ومع هذا 
التطور ظهرت احلاجة إيل استخدام شبكة اإلنرتنت, 
وجاءت اخلطوة التالية التي يتم التطلع إليها مع تنوع 
اخلدمات التي تقدم عيل اإلنرتنت, وهي استخدام 

مفتوح طوال  لكرتوينإلاملقررات اإللكرتونية, فاملقرر ا
ساعات اليوم, حيث يستطيع الطالب الدخول إليه يف 
أي وقت ومن أي مكان وبتكاليف أقل, كام يمكن 

 للطالب أن يتواصل مع املعلم ومع غريه من الطالب.
حيث تكون القدرة عىل اإلبداع  ,يف جمتمع املعرفةو

واالبتكار هي حجر األساس للتنمية املستدامة, يصبح 
مع  العلمي, للبحثوالنسبة للجامعات األمر حتمياً ب

التأكيد عىل الرشوط التي تساعد عىل رعاية اإلبداع 
 واالبتكار.

وملا كانت ثورة املعلومات قد أفرزت ثورة إدارية 
اجتهت نحو تغيري األسلوب واملنهج التقليدي يف إدارة 
املنظامت, وأصبح الرتكيز عىل اإلنسان الكفء القادر 

غريات واملستجدات والتطورات, عىل التعامل مع الت
أصبحت اإلدارة هي إدارة عمليات التغيري وصوالً إىل 

 إدارة اجلودة الشاملة.

وهو ما حيتاج إىل معاجلة علمية وموضوعية تتمشى 
مع متطلبات املرحلة التي هنيئ أنفسنا للدخول فيها 
عىل قدم املساواة مع املؤسسات التعليمية العاملية التي 

وتعتمد هذه  ات اجلودة الشاملة,أخذت بمتطلب
املنهجية اجلديدة إلدارة اجلودة الشاملة عىل العنرص 
البرشي وتنميته وتطويره بصفة مستمرة, وتبعاً لذلك 
تطورت النظرة من الطالب املتعلم إىل الطالب املتميز, 
وأخرياً الطالب ذو اخلربة العملية واملهنية حتى يستطيع 

 االنخراط يف سوق العمل.
 ةا عيل هيئمَّ إِ  ,لكرتونية للطالبإلتقدم املقررات او

اإلنرتنت, باحلاسوب, أو تقدم  عربأقراص مدجمة 
نرتنت إللكرتونية املعتمدة عيل اإلولكن املقررات ا

تتميز بأهنا تقدم بشكل أرسع ولعدد كبري من 
املستخدمني, كام أهنا تسمح برسعة يف التطوير 

لتعليم اإللكرتوين والتحديث, وهو ما توفره عامدة ا
بجامعة امللك سعود باستخدام نظام إدارة التعلم 

LMS.  

ن املقررات املنشورة حاليًا إوعيل اجلانب اآلخر ف
ا  ترتكن إىل األسس العلمية لتصميمها ونرشها وفقً

مثل لألسس واملعايري العلمية املتبعة يف تصميم ونرش 
ة; ومنها هذه املقررات, مع تطبيق معايري اجلودة العاملي
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والتي تعني النموذج املرجعي ,  )SCORM( )1(معيار
ملكونات املحتو التشاركي, ولكن حتتاج مثل هذه 

كثري من اإلجراءات لتطبيقها مما جعل  املعايري إىل
 الكثري يعزفون عن استخدامها.
 رضورة التوصل إىل ومن هنا جاءت احلاجة إىل

املقررات التنفيذ األمثل ملعايري جودة تصميم ونرش 
اإللكرتونية يف ضوء متطلبات التعليم اإللكرتوين, من 

لطالب قسم  أجل تنمية اجلوانب املعرفية واألدائية
 علم املعلومات بكلية اآلداب جامعة امللك سعود.

وملا كان لتخصص الوثائق واألرشيف واملعلومات  
أثر حيوي يف تنفيذ اخلطط التنموية والتطور املنشود يف 

والدول  −ملكة العربية السعودية خاصة مؤسسات امل
ة لقو برشية  العربية عامة , فإن هناك حاجة ماسّ
دربة عىل القيام بواجباهتا يف  مؤهلة تأهيالً علميًا, ومُ

                                                 
, (Scorm): (Sharable Content Object Reference Model). تعني  )1(

وهي جمموعة من املعايري التي تقنن عملية تطوير ودمج 
ونرش مواد تعليمية وتدريبية لتعمل كحلقة وصل بني 
مؤلفى املحتو التعليمي من جهة ومربجمي أنظمة إدارة 

هرة بني التعلم من جهة اخر, وهو أكثر املعايري قبوالً وش
املهتمني بالتعليم اإللكرتوين وأنظمة التعليم. ( للمزيد 

, Scorm أنظر: مؤسسة األسلوب الذكى: معيار سكورم
 متاح عىل الرابط: 

http://o0o0najlao0o0.com/download/article/scorm.pdf 

هذه البيئة املتغرية, ومسلحة باألخالقيات واملعارف 
املهنية لتكون قادرة عىل إدارة مؤسسات املعلومات 

قطاعني العام واخلاص بأنامطها املختلفة يف ال
 وتشغيلها. 

ولذا استخدم الباحث تقنيات دعم األداء من أجل 
تعزيز معارف وقدرات الطالب يف جمال الوثائق عىل 
حتديد موقع املعلومات سواء يف شكلها الورقي 
التقليدي أو يف شكلها اإللكرتوين, فقد أحدثت 
التطورات املتالحقة يف تقنيات املعلومات, وأساليب 

نرش, وتقديم خدمات املعلومات تغيريات جذرية يف ال
مهنة املكتبات والوثائق واملعلومات وواجبات 
ا وظيفية جديدة يف  اختصاصيها, كام أوجدت فرصً
سوق العمل يف القطاعني العام واخلاص يف اململكة, 

 مثلام هو احلال يف أكثر دول العامل.
وير الباحث أن حتقيق التميز يف نرش ختصص 

ائق واألرشيف اإللكرتوين خلدمة املجتمع الوث
نرش وسائل التعلم بالسعودي ومؤسساته لن يتأتى إال

احلديثة املتمثلة يف التعليم اإللكرتوين والتعلم عن بُعد, 
 والتي حتقق:

تلبية حاجات التنمية الوطنية السعودية − 1
ومتطلبات سوق العمل السعودي بتخريج كوادر برشية 

 .يف ظل االقتصاد املعريف والعوملة قادرة عيل املنافسة
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تقديم برنامج تعليمي متخصص عايل اجلودة  −2

 .اإللكرتونية واألرشفة واألرشيفيف جمال الوثائق 

توجيه عمليات البحث العلمي إيل إثراء −3
 .اجلوانب التعليمية يف التخصص

تعزيز دور اجلامعة يف خدمة املجتمع وبناء −4
 .جمتمع املعرفة

املتخصصني يف جماالت الوثائق استثامر −5
واألرشيف وتقنيات املعلومات يف تعزيز األمن 

 .الوطني

إعداد مواصفات اخلريج التي تتناسب مع −6
 .القطاع اإلداري ومعايريه ومقاييسه واقرتاح أنظمته

سرتاتيجيات الباحث يف تطبيق الدراسة إأما عن 
عىل املقررات اإللكرتونية يف الوثائق واألرشفة 

 :لكرتونية فهياإل
 حتقيق التميز يف التعليم والتعلم اجلامعي, عىل−1

اعتبار أن اخلريج املتخصص املتميز هو نقطة البداية يف 
 .تطوير املقررات الدراسية

بناء رشاكة حقيقية مع املجتمع وسد العجز −2
الفعيل يف املتخصصني يف جماالت الوثائق التارخيية 

يف, واألرشفة األرشيفية, واملحفوظات, واألرش
 .اإللكرتونية 

 

العمل عيل أن تكون جامعة امللك سعود هي −3
املورد األول واألهم للمتخصصني يف جمال الوثائق 
واألرشيف, ومن ثم التفوق بني اجلامعات السعودية 

 واإلقليمية.

إجراء التقويم الذايت للمقرر وتنفيذه بام يساعد −4
التعليمية  عيل التحسني والتطوير املستمر للعملية

 .بجامعة امللك سعود

تبني خطط لتدريب الكوادر الوطنية −5
املتخصصة يف جمال الوثائق واألرشيف وجتهيزها 

 .لالعتامد عليها يف سوق العمل السعودي
هتيئة البيئة املناسبة الستخدام التقنية يف التعليم, −6

 .توفرها اجلامعة التي بُعدواستثامر تقنيات التعليم عن 
 .تقاء بتصنيف اجلامعة حمليًا وإقليميًا وعامليًااالر−7

ا −8 جعل ختصص الوثائق واألرشيف جاذبً
 .للتعليم 

العمل عيل تطبيق تقنيات املعلومات وحتويل −9
 .املجتمع إيل بيئة ال ورقية

تطوير دراسات الوثائق األرشيفية التارخيية −10
املستخدمة يف كتابة تاريخ الوطن, وهو ما تستأثر به 

ض املؤسسات العلمية بالدولة دون اجلامعات بع
 . السعودية
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ليا بام −11 تطوير البحث العلمي والدراسات العُ
التعرف عيل احتياجات ب خيدم التخصص واملجتمع,

الدراسة اجلامعية من جانب, وأسواق العمل 
املتخصصة املتمثلة يف مجيع اهليئات واملؤسسات 

 .السعودية
 أمهية ومشكلة الدراسة: −2

نُرشت يف السنوات األخرية العديد من البحوث 
والدراسات التي تناولت التعليم اإللكرتوين من زوايا 

عتمد عيل دراسة جمتمع أعضاء هيئة اخمتلفة, فمنها ما 
التدريس, ومنها ما توجه إىل دراسة املقررات 
اإللكرتونية وبنيتها التقنية, ومنها ما تناول العمليات 

للتعليم اإللكرتوين, وغري ذلك من الرتبوية املصاحبة 
االجتاهات واألساليب املختلفة التي تناول هبا 

 ن مثل هذا املوضوع.والباحث
 E-learningلكرتوين إلويظهر نموذج التعليم ا

ليساعد املتعلم عىل التعلم يف املكان والزمان املناسبني 
محتو تفاعيل يعتمد عىل الوسائط املتعددة بله 

وسائط بحركة ) ويُقدم  −صورة  −صوت  −(نصوص 
نرتنت وغريمها, وبالتايل إلاحلاسب وا :لكرتونية مثلإ

لكرتوين يعد نمطاً جديداً من أنامط إلفإن التعليم ا
التعليم, فرضته التغريات العلمية والتكنولوجية التي 
يشهدها العامل حتى يومنا هذا, ومل تعد الطرق 

ا, ولذا واألساليب التقليدية قادرة عىل مسايرهت
أصبحت احلاجة ملحة لتبني نوعاً آخر من أنواع 

 )2(التعليم وهو التعليم اإللكرتوين.
ألهنا ببساطة  ;وقد جاءت هذه الدراسة خمتلفة

ا علميًا حديثًا يف جمال التعليم  تتناول ختصصً
 العلمية يف األقسام تدريسه اإللكرتوين, مع قدم

ن أمهية هذه واجلامعات يف دول العامل كافة, ولذلك فإ
الدراسة تكمن يف أهنا الدراسة األوىل التي تتناول 
التعليم اإللكرتوين ملقررات الوثائق واألرشفة 
اإللكرتونية يف الوطن العريب, وهو جمال خصب 

حيتاج إىل املزيد من  −يف اجلانب التقني  −حديث 
 شكلهجهود األساتذة لنرشه كتخصص علمي يف 

االهتامم به من قبل اإللكرتوين, ومن ثم زيادة 
املسئولني, السيام أن توجهات الدول العربية كافة تسري 

من أجل التطوير اإلداري احلكومي,  االجتاهيف هذا 
والعمل عيل حتويل الوثائق املنتجة يف املؤسسات 
واهليئات والوزارات احلكومية من الشكل التقليدي 

نية واستخدام اإلدارة اإللكرتو ,إىل الشكل اإللكرتوين
واحلكومة اإللكرتونية وصوالً إىل احلكومة الذكية, 

                                                 
مفهوم التعليم اإللكرتوين  .مران, منرية التميميقوت الع  )2(

 :آليتوأنواعه, متاح عىل موقع ساليد شري عىل الرابط ا
related=2?2927323-http://www.slideshare.net/mg33662/ss 
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وهو ما يتطلب معه التوصل إىل طرق بديلة للتدريس, 

يف هذا املجال يف اجلامعات  نيوالتدريب التقليدي
 ومراكز التدريب املعتمدة.

النتائج التي توصلت إليها هذه  أضف إىل ذلك أنَّ 
إنتاج هذه دراسة الفئة املستهدفة من  منالدراسة أتت 

املقررات اإللكرتونية وهم طالب أحد األقسام 
العلمية بجامعة امللك سعود, أال وهو قسم علم 

 املعلومات.
يف التساؤل  الدراسةكن صياغة مشكلة متوهذا, 

 اآليت:الرئيس 
تطبيق واستخدام تكنولوجيات ما هي فاعلية 

التعليم اإللكرتونية احلديثة يف تدريس مقررات علوم 
مسار لد طالب  ,ق واألرشفة اإللكرتونيةالوثائ

إدارة السجالت واحلفظ اإللكرتوين (الوثائق 
واألرشيف اإللكرتوين) بقسم علم املعلومات بجامعة 

 ?امللك سعود
 أسئلة الدراسة:  −3
ما مد فاعلية تدريس علوم الوثائق  3/1

واألرشفة اإللكرتونية باستخدام املقررات املعدة 
 احة عرب بوابة جامعة امللك سعود?إلكرتونيًا واملت

ما هي املشكالت التى تواجه  أستاذ املقرر  3/2
املقررات اإللكرتونية يف الوثائق  تدريسأثناء 

 واألرشفة اإللكرتونية?

ما هي املشكالت واملخاوف التي يعاين منها  3/3
طالب قسم علم املعلومات أثناء استخدام املقررات 

 اإللكرتونية ?

طالب القسم وآراء رؤ واجتاهات ما هي  3/4
 يف استخدام املقررات اإللكرتونية يف الوثائق?

ما هي أمهية تدريب الطالب عىل استخدام  3/5
املقررات اإللكرتونية باستخدام نظام إدارة التعلم 

LMS? 
حاولت الدراسة احلالية أن جتيب عىل السؤال وقد 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  :آليتا
الب الذين يستخدمون املقرر الط جتاهات وآراءا

الدرايس يف القاعات التعليمية, بمساعدة أستاذ املقرر 
وأولئك الطالب الذين  مع التدريس التقليدي بالكلية,

درسوا نفس املقرر بالطريقة التقليدية فقط يف القاعات 
 نفسهالتعليمية مع استخدامهم للمقرر اإللكرتوين 

 دون مساعدة?. بمفردهم يف املنزل
 أهداف الدراسة: −4
يكمن اهلدف الرئيس من هذه الدراسة يف أ /4

تطوير وتنمية جمال التعليم اإللكرتوين يف أقسام علم 
املعلومات باجلامعات العربية, وخاصة تطوير ونرش 
املقررات اإللكرتونية يف علوم الوثائق واألرشفة 
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ن تكون اإللكرتونية عىل مستو العامل العريب, عىل أ
نقطة البدء واالنطالق من قسم علم املعلومات يف 

 جامعة امللك سعود بالرياض. 
عدة ب ويكمن من وراء هذا اهلدف األساس /4

, لكنها ال تقل عنه أمهية, وهذه أهداف فرعية 
 األهداف هي:

رصد املشكالت التى تواجه طالب   1ب//4
الوثائق  أقسام علم املعلومات وخاصة داريس

ف واألرشفة اإللكرتونية إلكرتونيًا يف واألرشي
اجلامعات العربية, هبدف البدء يف إنشاء نظام 

ه نحو مشكالت التعليم ) موجَّ EISمعلومات تعليمي(
 )3(اإللكرتونى.

قياس فاعلية املقررات اإللكرتونية يف  2ب//4
 تدريس الوثائق واألرشفة اإللكرتونية.

 وضع املعايري واملحكات املوضوعية 3ب//4
الصادقة واملناسبة لدراسة جمال الوثائق واألرشفة 

 نظم إدارة التعلم.باإللكرتونية إلكرتونيًا من 

حتديد أهم املميزات والفوائد من تطبيق  4ب//4
 التعليم اإللكرتونية يف جمال الوثائق واألرشفة اإللكرتونية.

                                                 
ليم اإللكرتوين عرب التع ). م2007(حممد حممد اهلادي  )3(

شبكة اإلنرتنت, القاهرة, الدار املرصية اللبنانية, , ص ص 
93− 95   . 

التعرف عىل مرئيات واجتاهات الطالب  5ب//4
لكرتونية بشكل عام, وخاصة نحو تطبيق املقررات اإل

 داريس مقررات علوم الوثائق واألرشفة اإللكرتونية.

رصد املشكالت الفنية والتقنية التي  6ب//4
تواجه املصمم التعليمي ( أستاذ املقرر) يف جمال الوثائق 

 واألرشفة اإللكرتونية أثناء وبعد تنفيذ املقرر.

ها املقررات اإللكرتونية التي أعدَّ  تطبيق 7ب//4
الباحث ونرشها عىل موقع نظام إدارة التعلم باجلامعة 
 لطالب الوثائق بقسم علم املعلومات, وذلك من أجل

التعرف عىل مد فاعلية التعليم اإللكرتوين يف جمال 
حتسني وتطوير ما يلزم حتسينه  التخصص, ومن ثم

 وتطويره.
 مصطلحات الدارسة: −5
عدة يقوم بمسا هو من املصمم التعليمي: 5/1

خبري املادة التعليمية ( أستاذ املقرر) عىل معرفة 
املضمون الرتبوي املناسب للمقرر اإللكرتوين, 
واملساعدة يف حتديد وإعداد وإنتاج املصادر التعليمية 
الالزمة, وتقديم النصائح التقنية والفنية الالزمة 

أثناء تقديمه,  للعرض اجليد ملكونات املحتو
ألهداف التعليمية املناسبة واملساعدة يف كتابة ا

والطالب, واملساعدة يف حتليل التدريس  للمحتو
املناسب للمقرر, واختيار التسلسل املناسب ملكونات 
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سرتاتيجيات التعليم والتعلم إ, واختيار املحتو

عداد أدوات تقييم أداء إاملناسبة للمقرر, واملساعدة يف 
ساعدة يف لكرتوين, ثم املإلالطالب الدارسني للمقرر ا

إعداد السيناريوهات الالزمة لتطوير املقرر,ومن ثم 
إعداد لوحات األحداث التعليمية للوحدات 

 )4(والدروس التعليمية.
مصطلح تعليمي يقصد به  التعليم عن بُعد: 5/2

التعليم عرب املسافات باستخدام شبكة اإلنرتنت, 
ويكون غالبًا غري رسمي أو غري مقيد بمناهج تعليمية 

ددة وفرتات تعليمية مقررة ومكان رسمي يتم فيه حم
التعلم, ويتم هذا النوع من التعلم عندما يكون كالً من 
املعلم والطالب منفصلني عن بعضهام البعض بسبب 

 )5(املسافة البعيدة.
توصيل العملية "هو  التعليم اإللكرتوين: 5/3

 ", أو هو "التعليمية بواسطة التكنولوجيا التفاعلية
الوسائط املتعددة باملحتو التعليمي  توصيل

اإللكرتونية التي تشمل اإلنرتنت واإلذاعة 
والتليفزيون, والبث املبارش, والفيديو 

                                                 
محدي أمحد: حمارضات يف التعليم عن بُعد, متاح عىل موقع   )4(

 :اآليتساليد شري عىل الرابط 
 2-1462el/http://www.slideshare.net/ghzi  

 .   95 −93حممد حممد اهلادي: املرجع السابق,   )5(

أحد أشكال التعليم  "أو هو , )6("واالسطوانات....إلخ
عد ويعرف عىل أنه أحد نظم التعليم والذي عن بُ 

يعتمد عىل وسائل وتقنيات املعلومات وعادة ما يكون 
ناك تفاعل مبارش أو غري مبارش مع البيئة التعليمية ه

 .)7("املحيطة
تنمية معرفة, ومهارات,  "هو :  التعلم 5/4

 "واجتاهات لفرد يتفاعل مع املعلومات والبيئة املحيطة
ا مهامً لتحقيق  وبذلك فإن التفاعل يعترب عنرصً

 )8(.التعلم
 منهج الدراسة: −6

ضع بالرضورة هذه النوعية من دراسات احلالة خت
للمنهج الوصفي باعتبار أن هذه النوعية من البحوث 
تعمل عىل استجواب جمتمع البحث أو عينة منه, وهو 

                                                 
حممد الفقيه: التعليم اإللكرتوين وأدواته, ورشة عمل   )6(

 :اآليتمتاحة عىل موقع ساليد شري عىل الرابط 
53969933-malkandari/sshttp://www.slideshare.net/maria 

: التعليم اإللكرتوين )م2009يناير (حممد بن أمحد باصقر  )7(
وأثره عىل أعضاء هيئة التدريس: دراسة حالة لقسم علم 
املعلومات بجامعة أم القر, جملة دراسات املعلومات, 

 .   82العدد الرابع, 
: )م2008(سعيد إسامعيل عيل, هناء عودة خرضي أمحد  )8(

, القاهرة, عامل 1سس الرتبوية للتعليم اإللكرتوين, طاأل
 .   63الكتب, 
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ما يسمى بالبحث املسحي التتبعي املعتمد عىل املسح 
ملجتمع  −الطويل الذي أجراه الباحث ألكثر من مرة

, وكان من هؤالء الطالب من درس املقررين )9(البحث
الفصلني الدراسيني حمل  أثناءواحد أوفصل  أثناء

, وقد استخدم الباحث يف سبيل حتقيق ذلك الدراسة
 والنسب كالتكرارات الوصفي اإلحصاء مقاييس
 الدراسة, عينة أفراد خصائص لوصف املئوية

 ملعرفة املعيارية واالنحرافات احلسابية واملتوسطات
العبارات جمموعات عن املبحوثني إجابات تركز مد 
 ومد هلام املكونة والعنارص والتابع املستقل متغريينلل

 .احلسايب وسطها عن اإلجابات هذه تشتت
كام استخدم الباحث املنهج التجريبي الذي يرتكز 

التي قام هبا ) 10(عىل معرفة النتائج املرتتبة عىل التجربة
واألرشفة  الوثائق (مسار تدريس مقررات أثناءالباحث, 

 LMSنيًا عرب موقع نظام إدارة التعلم إلكرتو اإللكرتونية)
خر ملا كان من أهداف آبجامعة امللك سعود, أو بمعنى 

                                                 
ذو احلجة  − رجب ( حممود عبد الكريم اجلندي  )9(

مناهج البحث يف  ).م2012نوفمرب  −هـ/مايو 1433
راسة د − مقاالت دوريات املكتبات واملعلومات العربية 

حتليلية, الرياض, جملة مكتبة امللك فهد الوطنية, مج 
 .314,  312, 2ع,18

 .311نفس املرجع ,   )10(

لكرتوين املقرتح يف إلالبحث قياس فاعلية املقرر ا
تكنولوجيا التعليم يف ضوء معايري جودة التعليم 

فقد اقتضت هذه الدراسة أن يستخدم فيها  ,لكرتويناإل
وهو  )املتغري املستقلاملنهج التجريبي لقياس فاعلية (

املقرر اإللكرتوين باستخدام تكنولوجيا التعليم يف ضوء 
(املتغري التابع)  لكرتوين عىلإلمعايري جودة التعليم ا

تطبيق  وأثناءجانب حتصيل الطالب من استخدام املقرر, 
جيب تطويره  يمكن للباحث التعرف عىل ماهذا املنهج 

امعي باململكة العربية وحتسينه يف التعليم اإللكرتوين اجل
السعودية يف املستقبل, وخاصة يف ما يتعلق بدراسة 
مقررات علوم الوثائق واألرشفة اإللكرتونية بأقسام 

  ., والعربية بشكل عاماملعلومات باجلامعات السعودية
 حدود الدراسة: −7
استخدام التعليم  وضوعية:احلدود امل 7/1

, واألرشفة اإللكرتوين يف علوم الوثائق واألرشيف
 اإللكرتونية يف التعليم اجلامعي.

أجر الباحث دراسته عىل نوعية : احلدود ال 7/2
 اإللكرتونية واألرشفة الوثائقعينة من طالب مسار 

بقسم علم املعلومات بكلية اآلداب جامعة امللك 
ا يف مقرر  معل بعنوان (مقدمة يف  362سعود, وحتديدً

 392الت), ومقرر الوثائق واملحفوظات وإدارة السج
 معل بعنوان ( احلفظ اإللكرتوين).
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 أثناءطبقت هذه الدراسة  زمانية:احلدود ال 7/3

الفصلني الدراسيني األول والثاين من العام اجلامعي 
 هـ.1435هـ/ 1434
طبقت هذه الدراسة يف قسم كانية: احلدود امل 7/4

 −بالرياض −جامعة امللك سعود  −علم املعلومات 
 .عربية السعوديةاململكة ال

جرائية والتطبيقية إلجراء اخلطوات اإل −8
 الدراسة:

يف هذا اجلزء من الدراسة يستعرض الباحث 
اخلطوات التي اتبعها منذ البدء يف التفكري يف إعداد 
املقررين اإللكرتونيني موضوع الدراسة وحتى 
ا بعدد من  احلصول عىل النتائج النهائية مرورً

الفنية باجلامعة, ثم اإلجراءات اإلجراءات اإلدارية و
املنهجية التي نفذها الباحث يف هذه الدراسة, 

 وتتلخص هذه اخلطوات فيام ييل:
قام الباحث بإعداد وتصميم وإنتاج املقررين  8/1

معل ( مقدمة يف الوثائق  362اإللكرتونيني ومها مقرر 
معل  392واملحفوظات وإدارة السجالت), ومقرر 

 ).(احلفظ اإللكرتوين

إمتام اإلجراءات اإلدارية بالقسم, والكلية,  8/2
وعامدة التعليم اإللكرتوين باجلامعة لتقديم املقررين 

, LMS واعتامدمها ورفعهام رسميًا عىل نظام إدارة التعلم

وذلك بعد إجراء التقييم الفني لكال املقررين, والتأكد 
 من مطابقتهام علميًا ودراسيًا للخطط الدراسية املطبقة

بالقسم من قبل املسؤولني بعامدة التعليم اإللكرتوين 
 .باجلامعة

بدء تدريس املقررين بداية من الفصل األول  8/3
هـ, ومتابعة فاعليات 34/1435من العام اجلامعي 

 وأنشطة الطالب عىل املوقع.

إعداد استبانة للطالب بدأت بمجموعة من  8/4
م أسئلة البيانات الشخصية والتعليمية عن الطالب, ث

سؤاالً تناولت ثالثة  80االستبانة التي بلغ عددها 
حماور أساسية هي: املحور األول عن استخدام 
الطالب للتكنولوجيا بشكل عام, واملحور الثاين عن 
املقرر واملحتو التعليمي, واملحور الثالث عن 
استخدام التكنولوجيا يف التعليم وتطوير التعليم 

 اإللكرتوين.

االستبانة بواسطة عدد من الزمالء يف حتكيم  8/5
التخصصات املختلفة, وإجراء التعديالت املطلوبة, ثم 
اعتامدها رسميًا وأخذ املوافقات الالزمة عليها من 

 إدارة الكلية.
تقديم االستبانة للطالب مللئها يف هناية  8/6

 الفصل األول , ثم جتميعها منهم.
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الثاين  يف الفصل الدرايسالباحث   بدأثم  8/7
مع تعديل واحد نفس اإلجراءات السابقة بتنفيذ 

اقتضته اإلجراءات املنهجية للدراسة وهو إتاحة 
املقررات اإللكرتونية للطالب الستخدامها يف املنزل 
بمفردهم, مع عدم استخدامها يف قاعات الدرس 

تقديم نفس االستبانة لطالب املقررين يف بالكلية, ثم 
من أجل الوصول بالدراسة , وذلك الشعب املختلفة

إىل نتائج واقعية تعرب عن اجتاه ورأي عموم الطالب 
 .الذين درسوا املقررين يف الفصلني الدراسيني

تفريغ االستبانات باستخدام برنامج  8/8
مقارنة و حتليل ثمومن , Spss V.17اإلحصاء 

االحصائيات املعلومات, ثم حتليل نتائج 
 نامج.الربواالستدالالت الناجتة من 

إعداد الدراسة وعرض التحليل والنتائج  8/9
 املستخرجة.

لتعليم اإللكرتوين يف جمال الوثائق بقسم علم ا −9
 املعلومات جامعة امللك سعود:

قامت كلية اآلداب بجامعة امللك سعود بتكليف 
مقررين إلكرتونيني يف جمال  بإعداد وتصميملباحث ا

نـظام بـام هـاملــعلومات, ونرش علم قسمالوثائق يف 
  LMS (Learning Management Systemإدارة التــعلم (

الذي وفرته عامدة التعليم اإللكرتوين بجامعة امللك 

مستهل هذه  يفسعود, ولذا كان من الرضوري 
ا يف إجراءات التقويم الذايت للتجربة  التجربة البدء فورً
من أجل الوقوف عىل أهم مشكالهتا وإجياد احللول 

ة الرسيعة, لتعميم التجربة عىل كل مقررات الالزم
ا قامت الكلية بتكليف  ,  )11(القسم ومن أجل ذلك أيضً

جلنة التعليم اإللكرتوين بالقسم أعامل الباحث ب
كمنسق لرتتيب وتنظيم فعاليات التعليم اإللكرتوين 
بالقسم باالتفاق مع جلنة التعليم اإللكرتوين بالكلية, 

ين باجلامعة من أجل حث وعامدة التعليم اإللكرتو
املزيد من الزمالء بالقسم عىل حضور الدورات 
التدريبية للبدء يف تنفيذ عدد من املقررات اإللكرتونية 

 بالقسم خالل األعوام القادمة.
ملقررات اإللكرتونية يف الوثائق واألرشفة ا −10

 اإللكرتونية حمل الدراسة:
رين يف قدم الباحث لعامدة التعليم اإللكرتوين مقر

علوم الوثائق واألرشفة اإللكرتونية قبيل بدء العام 
هـ, وكان الباحث قد أتم كل 1434/1435اجلامعى 

                                                 
قدم الزميل األستاذ الدكتور/ هاشم فرحات سيد مقرر   )11(

يف نفس  "التخزين اإللكرتوين "إلكرتوين أخر بعنوان 
التوقيت الذي تقدم فيه الباحث لعامدة التعليم اإللكرتوين 

 باجلامعة.
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فقد استخدم  ,) 12(من املقررين باحلقيبة التعليمية الكاملة

الباحث العديد من الربجميات الالزمة لتصميم وإعداد 
وإنتاج املقررين فكان من هذه الربجميات برنامج 

, وبرنامج Articulate Engage 09التعليمي التصميم 
Articulate Quiz maker 09 لألسئلة واالختبارات ,

 Articulate وبرنامج  ,Articulate Presenter 09وبرنامج

Video encoder 09,  وبرنامجRaptivity وبرنامج ,Power 

point To Flash وبرنامج ,Flash وبرنامج ,Photoshop  ,
بتجميع منتجات هذه الربامج  ومن ثم قام الباحث

ا من دروس واختبارات إلكرتونية وصور  مجيعً
وفيديوهات وفالشات ووسائل سمعية وبرصية خمتلفة 
وغري ذلك عىل برنامج تصميم املقررات اإللكرتونية 

الذي أتاح  Course Lab V2.4األشهر وهو برنامج 
للباحث جتميع احلزمة الربجمية هلذه املكونات التعليمية 

, أضف إىل ذلك ملفات (Scorm)حزمة  بواسطة
التي دعمت هبا الدروس لرشح املحارضات الصوت 

  ).LMSاملرفوعة عيل موقع نظام إدارة التعلم (
                                                 

عىل إنتاج   تشتمل للمقررات اإللكرتونية احلقيبة بنية  )12(
وتصميم والسيناريو التعليمي التصميم التعليمي للمقرر, 

املحتويات للنرش.  ثم حتزيم املحتو,, وتطوير اجلرافيك
لكرتوين, متاح عىل إلنظر: حممد الفقيه: التدريب اا(للمزيد 

 :اآليتموقع ساليد شري عىل الرابط 
  related=3?33582942-http://www.slideshare.net/mgaf2013/ss 

وبعد رفع املقررين موضع الدراسة بدأ الباحث 
مكانات التقنية املتاحة عىل إليف االستفادة من ا

) للجامعة, فأنشأ LMSموقع نظام إدارة التعلم (
وصمم يف كل مقرر دليل لألستاذ وأخر للطالب, 

, الدرايس لمقررل املعتمد توصيفال إدراج مع
باستخدام برنامج إلعداد وذلك وخطته, وأهدافه 

اخلرائط الذهنية, والسيناريو التعليمي, كام أنشأ 
الباحث أنشطة تفاعلية كان منها ثبت باملصطلحات 

ية, املتخصصة يف الوثائق واألرشفة اإللكرتون
ومدونات للطالب والتي بلغ عدد مشاركتهم فيها 

مدونة يف موضوعات كل  300يف املقررين أكثر من 
الفصلني, وويكى, مع الدعم بعدد من  يفمقرر 

االختبارات املجابة , واالختبارات الفصلية 
واالختبارات النهائية, وواجبات وأنشطة الطالب, 

ات ولوحة للمناقشة, ولوحة لألخبار واإلعالن
استخدمها الباحث يف اإلعالن عن فاعليات 
وأنشطة املقرر, والربيد اإللكرتوين للباحث 
والطالب كافة, وجهات االتصال, والتقويم 
اجلامعي, هذا باإلضافة إىل شاشة للمساعدة 
تتضمن تعليامت استخدام املقرر لتساعد الطالب 
عىل تصفح دروس واختبارات املقرر بمفردهم, ثم 

ث كل ذلك بتقارير األداء للطالب وهي أتبع الباح
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إمكانية متاحة عىل نظام إدارة التعلم تتيح لألستاذ 
  )13(تتبع نتائج الطالب ونشاطاهتم عىل املوقع.

 الدراسات السابقة: −11
تعددت الدراسات التي تناولت التعليم اإللكرتوين 
وتطبيقاته من أوجهه املختلفة سواء التقنية أو الفنية أو 

ية, وذلك من أجل الوصول إىل املزيد من التطبيق
النتائج والتوصيات التي تساعد عىل تطوير وحتسني 
العملية التعليمية يف التعليم العايل اجلامعي أو قبل 

 − اإللكرتوين  −اجلامعي, ليكون هذا النوع من التعليم 
ا للطالب, وأسهل وأيرس لألستاذ أثناء  أكثر كفاءة ونفعً

ول إحد هذه الدراسات التعليم العمل, ولكن مل تتنا
من جوانبه يف قسم علم  اإللكرتوين من أيٍّ 

ااملكتبات وا −املعلومات أو كلية   −ملعلومات سابقً
اآلداب بجامعة امللك سعود, فكانت هذه الدراسة هي 

وهذه  األوىل التي تتناول هذا املوضوع يف هذا القسم
ا تي , ومن هذه الدراسات السابقة الالكلية حتديدً

 تناولت املوضوع :
 
 
 

                                                 
 صور من املوقع يف مالحق هذه الدراسة. :نظرا  )13(

 :)14(م) 2009دراسة حممد بن أمحد باصقر( 11/1
التعليم اإللكرتوين وأثره عىل أعضاء هيئة  "بعنوان: 

التدريس: دراسة حالة لقسم علم املعلومات بجامعة 
تناولت اجتاهات أعضاء هيئة , حيث "أم القر

التدريس نحو تطبيق التعليم اإللكرتوين بالقسم 
أن قلة األجهزة  :عدة نتائج أمهها وتوصلت إىل

ا يف استخدام الطالب  والدعم الفني سيكون عائقً
خلدمة التعليم اإللكرتوين, كام أن ضعف املعلومات 

ا  خر آالتقنية للطالب وضعف مستوياهتم سيمثل عائقً
د مجيع أمام تلك التجربة يف القسم, ومع ذلك فقد أيَّ 
لكرتوين أعضاء هيئة التدريس تطبيق التعليم اإل

 بالكلية.
 :)15(م)2007كتاب حممد حممد اهلادي ( 11/2

ويتناول  ,"التعليم اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت"
 الكتاب جمال التعليم اإللكرتوين ويأيت الكتاب يف تسعة

فصول وهي: دور املعرفة وتكنولوجيا املعلومات يف 

                                                 
 التعليم .)م 2009(باصقر أمحد بن حممدنظر: ا  )14(

 حالة دراسة: التدريس هيئة أعضاء عىل وأثره اإللكرتوين
 يف نرشت والتي القر, أم عةبجام املعلومات علم لقسم
 الرابع. العدد املعلومات, دراسات جملة

 اإللكرتوين . التعليم) م 2007(اهلادي حممد حممدنظر: ا  )15(
 اللبنانية. املرصية الدار , اإلنرتنت, القاهرة شبكة عرب
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جتديد وحتديث التعليم, ودور وفاعلية التكنولوجيا يف 

عليم, ومفهوم وأنامط وخصائص التعليم عىل اخلط الت
لكرتوين عىل إلوعن بعد., والبنية األساسية للتعليم ا

اخلط املبارش وعن بعد, والتطوير التعليمي للربامج 
الدراسية, وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات 

لكرتوين عىل اخلط وعن إلواالتصاالت يف التعليم ا
لومات واالتصاالت عد., ومعايري تكنولوجيا املعبُ 

لكرتوين عىل اخلط املبارش, وعدد من إلللتعليم ا
لكرتوين عىل اخلط املبارش إلالتجارب العاملية للتعليم ا
نرتنت يف التعليم, وأهم ما إلوعن بعد, واستخدام ا

األفراد يف املجتمع حيتاجون إىل  توصل إليه املؤلف أنَّ 
النص, املعلومات املختلفة واملتنوعة, سواء كانت ب

والصورة, والصوت, والفيديو التي تتوافر له يف أي 
مكان من العامل, ويف أي زمن يتاح له, وهو ما يتوافر يف 

عد التي سامهت ظم التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بُ نُ 
تطوير املقررات  أثناءيف تغيري بيئة التعلم والتعليم 

 الدراسية يف البيئة اإللكرتونية.
 :) م 2003(  الزهراين مجعان عامد دراسة 11/3

أثر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية  "بعنوان 
عىل التحصيل الدرايس لطالب مقرر تقنيات التعليم 

, وهدفت الدراسة إىل معرفة "بكلية املعلمني بالرياض
أثر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتية عىل 

التحصيل الدرايس للطالب واجتاهاهتم نحو مقرر 
 ت التعليم.تقنيا

هـ/ 1424دراسة أمحد عبد العزيز املبارك( 11/4
أثر التدريس باستخدام الفصول  "بعنوان : )16(ه)1425

عىل  "اإلنرتنت "االفرتاضية عرب الشبكة العاملية 
حتصيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات التعليم 

, وكان من أهم "واالتصال بجامعة امللك سعود 
الباحث يف دراسته التوصيات التي أوىص هبا 

االستفادة من تقنيات اإلنرتنت يف التعليم بنرش 
املقررات الدراسية, وإعطاء التامرين املنزلية, وتبادل 
الرسائل اإللكرتونية بني الطالب وبني معلميهم, 
وتشجيع وتوعية أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
باالستفادة من الشبكة العاملية (اإلنرتنت) بمختلف 

اهتا لتسهيل وحتسني العملية التعليمية التقليدية تقني
 .املعتمدة عىل التعليم املبارش

 

                                                 
 " .) هـ1425 /هـ1424(املبارك العزيز عبد أمحدنظر: ا  )16(

 الشبكة عرب االفرتاضية صولالف باستخدام التدريس أثر
 يف الرتبية كلية طالب حتصيل عىل "اإلنرتنت " العاملية
 ماجستري ," سعود امللك بجامعة واالتصال التعليم تقنيات
 − التعليم وتكنولوجيا وسائل قسم يف أجيزت منشورة غري
 سعود. امللك جامعة −  الرتبية كلية
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 حممد صالح عيسى دراسة عامد 11/5
التعليم املربمج بمساعة  "بعنوان  :)17(م)1999(

, "ىل يف ختصص املكتبات واملعلوماتآلاحلاسب ا
وهدفت الدراسة إىل بيان أثر استخدام كل من طريقة 

ىل والطريقة آلمج بمساعدة احلاسب االتعليم املرب
التقليدية عىل حتصيل طالب أقسام املكتبات 
واملعلومات, والكشف عن فعالية التعليم املربمج 
بمساعدة احلاسب اآلىل, وتصميم نموذج لربنامج 
حاسب اآلىل يكون له عائد, ووضع اإلطار املنهجي 
الذي يوضح خطوات بناء الربجميات التعليمية, 

مفردة  187لدراسة عىل عينة قوامها وأجريت ا
بجامعة القاهرة, وأهم النتائج التى توصل إليها 
الباحث أن التعليم املربمج يوفر بمساعدة احلاسب 

% من زمن تعليم اجلانب العلمي ملادة 40ىل حوايل اآل
التعليم  التصنيف مقارنة باملحارضات التقليدية , وأن

موضوع التجريب  املربمج يزيد من معدل حتصيل املادة
ويرفع مستو التحكم ىف تصنيف أوعية املعلومات, 
وأنه ال يتأثر تطبيق الربنامج التعليمي ملقرر التصنيف 

                                                 
 التعليم ". ) م1999(حممد صالح عيسى عامدنظر: ا  )17(

 املكتبات ختصص يف اآليل احلاسب بمساعة املربمج
 كلية − واملعلومات والوثائق املكتبات قسم ,"واملعلومات

 القاهرة. جامعة − اآلداب

 بالتوزيع اجلغرايف ألقسام املكتبات واملعلومات.
رصدت إحد الدراسات التحليلية قد ول

لرسائل املاجستري والدكتوراه يف جمال التعليم 
املهتمة األكاديمية سائل جمموع الراإللكرتوين 

بمجال التعليم اإللكرتوين بجامعة امللك سعود 
عام  حتى ـه١٤١٤ من عام خالل الفرتةوحدها 
 هامعظميف ه اثنان ومخسون رسالة, ركزت ١٤٢٧

عىل التعليم اإللكرتوين املرتكز عىل احلاسب اآليل 
أكثر من التعليم اإللكرتوين املرتكز عىل 

مل تتطرق أي سة أنه ذكرت الدرااإلنرتنت, و
رسالة للمعايري العاملية اخلاصة بالتعليم 

اهتم بالتعلم الذايت أنَّ معظمها اإللكرتوين, و
ه بواسطة املعلم ومل تتطرق ومن ثم التعلم املوجَّ 

إىل التعلم اجلامعي للمجموعات الصغرية أو 
الكبرية, وكذلك تبنت الرسائل مفهوم النموذج 

دمج, واهتمت بالبيئات املفرد ثم املساعد ثم امل
الواقعية للتعليم اإللكرتوين أكثر منها 

 مراحل أكثر الثانوية لالفرتاضية, وكانت املرحلة

 الدراسات السابقة, كام أنَّ  يف استهدافاً  التعليم
ا من الطالبات  الطالب هم الفئة األكثر استهدافً
ا فقد تبنت الرسائل  يف كل هذه الدراسات, أيضً

منها طريقة والتعليم اإللكرتوين من طرق العديد 
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التعلم الذايت, ثم طريقة التعلم املوجه بواسطة 

  )18(لم, وغري ذلك من الطرق.ــــاملع
مجيعها التي تناولت هذه الدراسات دت أكَّ لقد 

 ,موضوع التعليم اإللكرتوين وآثاره عىل الطالب
وأعضاء هيئة التدريس عىل أمهية استخدام التعليم 

يف اجلامعي وقبل اجلامعي  تطوير التعليم اإللكرتوين يف
 .متعددة وخمتلفة من الوطن العريبأماكن 
 جمتمع الدراسة : −12

استفاد الباحث من جتربته يف تطبيق املقررات 
اإللكرتونية ملقررين من مقررات الوثائق واألرشفة 

الباحث دراسته عىل عينة  اإللكرتونية, حيث أجر
علومات الذين درسوا منتظمة من طالب قسم علم امل

مقررات الوثائق بالقسم, ومنهم من ختصص يف مسار 
 140إدارة الوثائق واحلفظ اإللكرتوين, وكان عددهم 

 يفاملقررين أثناء إجراء الدراسة  موزعني عىلطالبًا 

                                                 
ظر: منال بنت حممد بن عبدالعزيز آل ان  )18(

دراسة حتليلية لرسائل  ).م2008 /ـه1430(عثامن
لكرتوين بجامعة إلاملاجستري والدكتوراه يف جمال التعليم ا

هـ إىل  ١٤١٤الفرتة  منامللك سعود يف مدينة الرياض 
أجيزت يف قسم  غري منشورة  هـ, رسالة ماجستري ١٤٢٧

جامعة امللك  ,كلية الرتبية ,الوسائل وتكنولوجيا التعليم
 ., اململكة العربية السعوديةسعود

الفصلني الدراسيني األول والثاين من العام اجلامعي 
م الباحث عينة الدراسهـ 1435/  1434 ة , وقد قسَّ

إىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخر ضابطة إلمتام 
إجراءات املنهج املستخدم يف الدراسة, بحيث شملت 
كل جمموعة عىل عدد متساوٍ من الطالب املبحوثني 

ويمثل هذا العدد   )19(,طالب يف كل جمموعة 68بمقدار 
احلد األعىل للطالب يف كال املقررين يف الفصل 

بار أنَّ طالب الفصل األول يف الدرايس األول مع اعت
ا يمثلون املجموعة التجريبية, وطالب  املقررين معً

ا  72الفصل الثاين يف املقررين وعددهم ( طالبًا) أيضً
يمثلون املجموعة الضابطة, ولذلك فقد تم االعتامد  
عند حتليل النتائج عىل العدد األقل من الطالب وهم 

 للفصل األول.
 

                                                 
ا الختالف أعداد الطالب املسجلني يف املقررين يف   )19( نظرً

 الفصلني عىل مقسمني كل فصل درايس, فقد كانوا
 يف طالب 68 بواقع – الدراسة إجراء وقت − الدراسيني
 72 الثاين الفصل ويف ,%48.57 بنسبة األول الفصل
ولذا فإنه يف حالة تقسيم العدد إىل  ,%51.43 بنسبة طالب

جمموعتني ضابطة وجتريبية, فإنه يتعني األخذ بالعدد األقل 
) يف املجموعتني إلمكانية استخراج نتائج طالبًا 68(

املقارنات اإلحصائية بني أعداد الطالب يف الفصلني 
   الدراسيني.
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 أداة الدراسة: −13
راء آقياس اجتاهات و"إعداد استبانة حول  تم

الطالب يف تطبيق مقررات الوثائق إلكرتونيًا بقسم 
عىل مقررات  حالةدراسة  أثناء "علم املعلومات
ول والثاين الفصلني الدراسيني األ يفالوثائق بالقسم 
م), 013/2014هـ ( 1434/1435للعام اجلامعي 

املحفوظات و معل) مقدمة يف الوثائق 362ومها مقرر(
معل) احلفظ  392, ومقرر(وإدارة السجالت

 اإللكرتوين.

ستبانة الدارسة من أربعة أقسام رئيسة اوتكونت 
 سؤاالً) هي: 80تشتمل عىل (

وهو عبارة عن( بيانات أساسية عن القسم األول: 
(اسم الطالب  الطالب املستجيب ) وتناولت:

ا)  − يسالفصل الدرا −العام الدرايس  −(اختياريً
 −ملعدل الدرايس العام للطالبا −املستو الدرايس

 .اسم أستاذ املقرر) −اسم ورقم ورمز املقرر
وهو عبارة عن جمموعة أسئلة خاصة  القسم الثاين:

واملشكالت التي باستخدام التكنولوجيا بشكل عام 
 فقرة. 23وتكونت من تواجه استخدام الطالب هلا, 

ثانية من وهو عبارة عن جمموعة  القسم الثالث:
(املقرر الدرايس اإللكرتوين  األسئلة املوجهة عن

التعليمية والتقنية ومشكالته ومكوناته  ,وحمتوياته
  .رةــــفق 34ف هذا القسم من ), وتألَّ  ةـــوالفني

وهو يتكون من املجموعة األخرية  القسم الرابع:
من األسئلة عن ( استخدام التكنولوجيا يف التعليم 

, واملشكالت التي يراها اإللكرتوين وتطوير التعليم
ا أمام تطويره ), وتكونت هذه الطالب تقف عائقً

 .فقرة 23املجموعة األخرية من 
ومل يتم حذف أي من الفقرات حسب نتيجة العينة 

 (.Sig)حيث كانت القيمة االحتاملية  ,االستطالعية
ملعامل االرتباط سبريمان وهي  )0.000(تساوي 

وقد تم استخدام مقياس ليكرت , دالة إحصائية تعترب
لقياس استجابات املبحوثني لفقرات االستبانة حسب 

 ):1جدول رقم (
 

 .درجات مقياس ليكرت املستخدمة يف الدراسة .)1( رقم دولاجل                           
 موافق بشدة موافق إىل حد ما غري موافق غري موافق بشدة االستجابة
 5 1234 الدرجة
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 :ةصدق االستبان

يقصد بصدق االستبانة أن تقيس األسئلة  
املطروحة ما وضعت لقياسه, وقام الباحث بالتأكد من 

 صدق االستبانة بطريقتني:
 صدق املحكمني: −1

عرض الباحث االستبانة عىل جمموعة من 
املحكمني تألفت من عدة  متخصصني يف علوم 

وأسامء  املعلومات وتكنولوجيا التعليم اإللكرتوين
), وقد استجاب 17/1املحكمني واردة بامللحق رقم (

الباحث آلراء املحكمني وقام بإجراء ما يلزم من 
حذف وتعديل يف ضوء املقرتحات املقدمة, وبذلك 
خرجت االستبانة يف صورهتا النهائية املوزعة عىل 

 ).17/2انظر: امللحق رقم ( −الطالب

 
 داللة ذات االستبانة, لفقرات الكىل املعدل مع البحث حماور حمور من كل معدل بني الرتباطا معامالت يوضح أن .)2دول رقم (اجل

  05.من  أقل p قيمة أن حيث معنوية

معامل  حماور االستبانة
 داللةال مستو عدد الفقرات االرتباط

 .000 23 .199 استخدام التكنولوجيا بشكل عامحمور 
 .000 34 .455 حمور املقرر و املحتويات

حمور استخدام التكنولوجيا يف التعليم وتطوير 
 .000 23 .302 لكرتوينإلالتعليم ا

 

 
 .)20(صدق املقياس −2

 :Internal Validity: االتساق الداخيل أوالً 

                                                 
للمزيد انظر: سعود بن ضحيان الضحيان, عزت عبد   )1(

م). معاجلة البيانات باستخدام 2002احلميد حممد حسن( 
, الرياض, سلسلة بحوث منهجية (الكتاب SPSS 10برنامج 
 .202 − 190, د.ن., ص ص الرابع)

يقصد بصدق االتساق الداخيل مد تناسب  كل 
فقرة من فقرات االستبانة مع املجال الذي تنتمي إليه 

لباحث بحساب االتساق هذه الفقرة, وقد قام ا
الداخيل لالستبانة وذلك بواسطة حساب معامالت 
االرتباط بني كل فقرة من فقرات جماالت االستبانة 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه.
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 :Structure Validity البنائيثانيا: الصدق 
يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة 

د األداة الذي يقيس مد حتقق األهداف التي تري
الوصول إليها, ويبني مدي ارتباط كل جمال من 
 جماالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة.

 : Reliabilityثبات االستبانة  −3

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة 
نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة 

ارة أخر أن حتت نفس الظروف والرشوط, أو بعب
ثبات االستبانة يعني االستقرار يف نتائج االستبانة 
وعدم تغيريها بشكل كبري فيام لو تم إعادة توزيعها عىل 

 أفراد العينة عدة مرات يف فرتات زمنية معينة. 
 
ة للمقياس مما يدل عىل ويبني اجلدول القيم املرتفع يوضح استخدام مقياس كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة. ) 3دول رقم (اجل

 .ثبات االستبانة
 عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ حماور االستبانة

 23 0.837 استخدام التكنولوجيا بشكل عامحمور 
 34 0.966 حمور املقرر واملحتويات

 23 0.937 لكرتوينإلحمور استخدام التكنولوجيا يف التعليم وتطوير التعليم ا
 80 0.969 مجيع املحاور

 
وتوضح هذه األرقام الكبرية الواردة يف اجلدول 

) ملعامل ألفا كرونباخ ملحاور االستبانة أن 3رقم (
املحاور والفقرات التي احتوت عليها كانت ذات 
داللة كبرية وقوية, مما يعني انسجامها موضوعيًا يف كل 
حمور عىل حدة, وكذلك انسجامها وترابطها 

 املوضوعي ككل. 
الباحث برنامج التحليل اإلحصائي وقد استخدام 

SPSS ) حيث قام بإدخال البيانات 17يف نسخته الـ ,(

وبالتايل حصل عىل املعامالت اإلحصائية الواردة يف 
العرض التايل, ولكن مع بداية عملية التحليل قام 
 الباحث بالتأكد من صدق اإلجابات باالتساق

د االستبانة عن طريق استخدام أح ألسئلة الداخيل
 Factor العاميل مقاييس التشتت باستخدام التحليل

Analysis تقييس وهي التي عن املتغري قيم بعد مد 
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 عن املتغري قيم بعد مد تقيس أو  )21(البعض, بعضها
أو  −القيم, ومن ثم الربط  هبذه اخلاص املوقع مقياس

بني العبارات واألسئلة الثامنون الواردة  −عدم الربط 
ا عىل املحاور  يف االستبانة, عها الباحث أحيانً والتي وزَّ

املختلفة ليتضح له مد مصداقية اإلجابات الواردة 
من الطالب, فعىل سبيل املثال أظهر التحليل بناءً عىل 

                                                 
 وتبسيط العالقات تفسري يف األسلوب هذا يستخدم  )21(

 التحليل يف الداخلة التغريات خمتلف بني االرتباط
 تعكس والتي العوامل من عدد أقل إىل البيانات وتلخيص
 للتحليل(بلبخاري اخلاضعة البيانات يف األساسية األبعاد
 استبانات حتليل يف العاميل التحليل استخدام:  سامي

 رسالة البحوث, بعض عىل تطبيقية دراسة −  التسويق
 العلوم قسم. والتيسري االقتصادية العلوم كلية. ماجستري
 التحليل ), وهيدف.43 ص.م2009. اجلزائر. التجارية
 لعدد الريايض التحويل إىل األساسية للمكونات العاميل
) عواملال( املكونات  من قليل وعدد املتغريات من كبري

 مصفوفة عىل التحويل ذلك ويتم املتعامدة, املستقلة
 من يتكون عامل أو مكون وكل املتغريات, بني االرتباطات
 الرتابط قليلة األسايس, مكوهنا مع الرتابط شديدة متغريات

 إىل العاميل التحليل هيدف حيث األخر املكونات مع
 اتاملتغري من واإلقالل وتلخيصها البيانات حجم تقليل

 التحليل: وآخرون باهي حسني وتفسريها (مصطفي
 للنرش, الكتاب مركز القاهرة, ,)والتبيق النظرية( العاميل
 ).17 ص م,2002

ها  مصفوفة حتليل املكونات الرئيسة للعنارص التي أعدَّ
الباحث عىل ستة مستويات أن العبارات جتمعت 

ا ملعام ا وفقً    )22(املعيار االختالف لوارتبطت معً
Coefficient of Variation التشتت مقاييس أدق من وهو 

النسبية كمقياس لكل عبارة, ومن ذلك أن عبارات 
 يف بسهولة لد متاحة اإلنرتنت (متغريات): (شبكة

يوميًا), وعبارة  اإلنرتنت املنزل), وعبارة (استخدم
 والربجميات اإلنرتنت استخدام مهارة (أمتلك

 لالشرتاك اإلنرتنت لتعليمية), وعبارة (استخدما
السعودية), وعبارة  العربية اململكة يف تدريبية بدورات
فاعلية), وعبارة  ذو اإلنرتنت عرب التعلم أن (أر
فعالة كوسيلة يستغل أن يمكن اإلنرتنت أن (أر 

التحصيىل),  مستواهم ورفع طالبه مع املعلم لتواصل
  إىل  .403( ياً يرتاوح ما بنيقد حققت انحرافاً معيار

, وهى كلها تتناول عالقة الطالب باإلنرتنت .)489
وتطبيقاته, واستخدامه بشكل فاعل ذو هدف تعليمي 
واضح, ومن ثم رفع املستو التحصييل للطالب; ألن 

                                                 
وهو من أدق مقاييس التشتت النسبية, لذلك فهو يصلح   )22(

 للمقارنة بني التوزيعات املختلفة, ويتم حسابه عىل أساس
 100× احلسابى)نحراف املعيار عىل الوسط ال(قسمة ا

, spssالربنامج اإلحصائي  ).م2008((سمري خالد صايف
 .8−6جامعة غزة, عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر, 
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عدُّ األساس الذي يدعم عملية نرش التعليم  اإلنرتنت يُ
ات متجانسة اإللكرتوين, والتعليم عن بُعد, وهي عبار

ا. ا أيضً  موضوعيًا ومعنويً
أما العبارات التالية فقد تراوحت نسب معامل 

), وهو ما يعني 697.إىل  602.االنحراف فيه مجيعها من( 
االرتباط أو التقارب املوضوعي يف املعنى املقصود 
ا تتناول اجتاه واحد  حتقيقه من طرحها, فكانت مجيعً

كرتونيًا واستمرار نحو الرغبة يف دراسة املقررات إل
تطبيقه يف اجلامعة, وما يتعلق بذلك من فاعليات 
استخدام املقرر كاملدونات واالختبارات اإللكرتونية, 
والفيديوهات التعليمية, وكذلك النتائج املبارشة وغري 
املبارشة التي يتحصل عليها الطالب من بتطبيق التعلم 
اإللكرتوين كتوفري الوقت, والقراءة احلرة, 

االستذكار بمفرده والتعلم الذايت, وأن هذه النتائج و
لن تتأتى إال بقدرات األستاذ ( املصمم التعليمي) عىل 
استخدام الربجميات التعليمية وحرفيته يف إعداد 
املحتو بشكل يمكن الطالب من الوصول إىل حتقيق 
أهدافه, والتمتع بدراسة املادة العلمية التي يدرسها, 

 −رات املتقاربة واملرتابطة موضوعيًا وكانت هذه العبا
 القسم يف املقررات باقي دراسة هي: (أود −تقريبًا 

أؤيد تطبيق نظام التعليم إلكرتونيًا), وعبارة (
 ت), وعبارة (أفضلاإللكرتوين عىل مجيع املقررا

 املادة رشح طريق عن التعليمية الفيديو عروض
 الدروس والصورة), وعبارة (ملخصات بالصوت

 االستذكار), وعبارة (االختبارات عىل تساعد ملقرربا
الورقية), وعبارة  االختبارات من أفضل اإللكرتونية

أعرفها),  أكن مل فاعليات عىل احتو املقرر (موقع
 عىل وساعدتني وشيقة مفيدة كانت وعبارة (املدونات

 املقرر),وعبارة (عروض موضوعات يف احلرة القراءة
 مفيدة), وعبارة (موقع كانت قرربامل التعليمية الفيديو
سبق),  مما أكثر اإلنرتنت أستخدم جعلني املقرر

 الوقت اختصار يف يسهم اإللكرتوين وعبارة (التعليم
 يف املناهج يوفر اإللكرتوين للمتعلم), وعبارة (التعليم

), وعبارة (أستاذ الطالب متناول  متمكن املقرر دائامً
 الربجميات خدامباست اإللكرتوين مقرره إعداد من

 الطرق اإللكرتوين التعلم الالزمة), وعبارة (يساند
 تعلم يف متعة التدريس), وعبارة (وجدت يف التقليدية
اإللكرتوين), وعبارة  بالشكل الوثائق دروس

 الكافية اخلربة األستاذ لد تكون أن جيب (بالرضورة
 اإللكرتوين), وعبارة (للتعليم التعليم جمال يف

 التعلم). نتائج حتسني يف دوره اإللكرتوين
أما أعىل معامالت االنحراف التى تراوحت ما بني 

ا; ألهنا 787.إىل  700.( ), فإهنا كانت أكثر ارتباطًا وجتانسً
ا عدد من العبارات (أو املتغريات) التي  مجعت معً
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وجهها الباحث لطالبه عن املوقع ككل وحمتوياته 

فعاليتها ومميزاهتا التعليمية والتقنية واستخداماهتا و
بعد استخدامهم  −وفوائدها, وما ينتج عن ذلك 

من تكوين رؤاهم واجتاهاهتم نحو التطبيق  −للمقرر 
اإللكرتوين ملقررات الوثائق بشكل خاص, والتعليم 

 −اإللكرتوين بشكل عام يف اجلامعة واململكة ككل 
وإن تفرقت وتوزعت العبارات عىل حماور االستبانة 

 املحتو العبارات هي: عبارة (حيث كافة, وهذه
التعليمى) (بمعامل  املوقع مع التفاعل عىل الطالب

 حتقق بطريقة كان املحتو ), و(عرض700.انحراف 
عنارصه) (بمعامل انحراف  بني والتامسك الرتابط

 جلميع وشامالً  املحتو احرتافياً  ), و(كان701.
 يف اً جد مفيد ), و(املوقع705الدراسية) ( املوضوعات

 والفصلية التجريبية واالختبارات األسئلة
 أهداف فهم عىل يساعد ), و(املوقع723والنهائية)(
 , فيديو [ التعليمية الوسائل ), و(تنوع787الدروس)(

 عىل يساعد العرض] طريقة خمتلفة, برجميات صوت,
 كان تصميم مقرر الوثائق مالئامً و( ),724املذاكرة) (
املقرر استخدام لو(يعدّ  ), 703) (للمحتو 
 موجهاً  يصبح بحيث األستاذ دور من اإللكرتوين

 تلقي يف لالستقاللية أكرب فرصة بذلك الطالب ويعطي
 عىل اإللكرتوين املقرر ), و(ساعد711املعلومات) (

 مفيد املقرر ), و(موقع762املنهج) ( موضوعات إثراء
 يف مفيد املقرر ), و(موقع722املحارضات) ( رشح يف

 املقرر ), (موقع747وأهدافه) ( باملقرر يفالتعر
 للمحارضات األستاذ رشح مع يساعد

 أهم من املوقع مع ), و(التفاعل712بالكلية)(
 ), و(التعليم708اإللكرتوين) ( املقرر إجيابيات

 قبل التعليمي املستو لتطوير أسايس حل اإللكرتوين
), 769السعودية) ( العربية اململكة يف اجلامعي
 فاعلية زيادة يف تساعد اإللكرتوين التعليم ةو(أنظم
 التعليم ), و(أتاح775( )اجلامعة( التعليمية املؤسسة

 مع التواصل يف كبرية سهولة اإللكرتوين
 جيب اإللكرتوين التعليم ), و(لتطوير750األستاذ)(

 ).712باجلامعة) ( املواقع من النوعية هذه زيادة
ه الباحث قبيل ق يامه بتحليل وهذا التحليل أعدَّ

وعرض النتائج النهائية, ليتحصل عىل مد مصداقية 
ا يف املجال املوضوعي الواحد ,  اإلجابات وترابطها معً
وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباخ, وقد قصد 
الباحث عن عمد توزيع األسئلة والعبارات عند 
تكوين وتصميم االستبانة أن تتوزع مجيع هذه 

 − ملوضوعية املختلفة ليجمعها العبارات عىل املحاور ا
ا يف النهاية هذه املعامالت  −أو ال جيمعها  معً

اإلحصائية, ليستخدمها الباحث كدليل عىل مصداقية 
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 الردود التي تلقاها من الطالب.
ويف خطوة الحقة قام الباحث بتصفية النتائج, 

 املوجب التمييز معامل ذات الفقرات حذف حيث تم
 معامل الفقرات التي أو )19.من( األقل املنخفض
قوي,  ثبات معامل عىل حيصل لكي سالب متييزها

) لعدد (932.وكانت النتيجة أن بلغ معامل كرونباخ 
 ) عبارة واردة يف االستبانة, ويعترب معامل59(

 قوي ومقبول داخيل ثبات معامل السابق االرتباط

 من تأكد قد الباحث يكون إحصائيًا, وبذلك ودال

ا تكون االستبانة, راتفق وثبات صدق  وبذلك أيضً

 عينة عىل للتطبيق أصبحت صاحلة االستبانة قد

   .األساسية الدراسة

نسبة معدل الطالب بالنسبة للمستو  .)1شكل رقم (ال  
 .الدرايس

 عرض وحتليل نتائج الدراسة: −14
ا للمنهج التجريبي قام الباحث بتقسيم عينة  تطبيقً

نهام تغطي أحد الفصلني الدراسة إىل جمموعتني كل م
الدراسيني, وقد قام الباحث بتنفيذ جتربته بأن استخدم 
وطبق املقررين اإللكرتونيني للطالب يف الفصل األول 
يف القاعة الدراسية مع رشح املحارضات التقليدية, 
ويف الفصل الثاين جعل املقررين متاحني للطالب يف 

سية أثناء املنزل فقط ومل يستخدمهام يف القاعة الدرا
رشح املحارضات, عىل أن يرتك هلذه املجموعة كامل 

 احلرية يف استخدامه أو عدم استخدامه.
وقد أجر الباحث اختبارين لكل مقرر أحدمها 
 قبل بداية املقرر (القبيل) والثاين بعد تدريس املقرر

(لبعدي), وذلك لكل مقرر عىل مدار الفصلني, 
 ل اآلتية:وكانت النتائج كام توضحها اجلداو
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 .توزيع درجات االختبار القبيل للمجموعتني التجريبية والضابطة  .)4دول رقم (اجل

 مد
 الدرجات

 اخلطأ

 املعياري

االنحراف 
 املعياري

 املجموعة املتوسط

43 − 87 1.035  8.539  67.75  التجريبية

35 − 81 1.198 9.878 62.84  الضابطة

 
أن  )4رقم ( دول السابقومما يالحظ من اجل

متوسط درجات املجموعة التجريبية كان أعىل من 
 علوماتاملمتوسط درجات املجموعة الضابطة, وأن 

املجموعة األويل كانت أكثر من  املتوافرة لطالب
املجموعة الثانية حول موضوعات الدراسة, طالب 

بينام بلغ  ,)68.50فبلغ الوسيط للمجموعة األوىل (
) , مع وجود 65.00موعة الثانية (الوسيط للمج

اختالف كبري بني املجموعتني وهو ما يظهر من قيم 
املعياري لكلتا املجموعتني, وهو ما يتأكد  االنحراف
ا من   لكل جمموعة.املسجلة مد الدرجات بأيضً

 
 .توزيع درجات االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة.  )5دول رقم (اجل  

املجموعة املتوسط االنحراف املعياري املعياري طأاخل املد 

60− 95   1.107  9.133 80.00  التجريبية

55 −92   1.036  8.547 74.81  الضابطة

 
 

) الفرق بني مستو 5ويوضح هذا اجلدول رقم (
املجموعتني األوىل التجريبية والثانية الضابطة يف 

ا, وأن الفروق االختبارات البعدية لطالب املقررين معً 
 كانت لصالح املجموعة األوىل فبلغ املتوسط

 , بينام كان متوسط املجموعة الثانية)80.00(

كام يتضح من اجلدول, مع وجود ) 74.81(
االختالف الواضح بني املجموعتني والذي يؤكده 
 الفرق بني معدالت االنحراف املعياري للمجموعتني.

وىل معامل كرونباخ للمجموعة األ وقد سجل
, وللمجموعة الثانية .)741( معدل التجريبية
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, وبمستو داللة بني .)696( قدرهمعدل الضابطة 
وهو ما يدل عىل أن  .)000( املجموعتني قدره

االختبارات القبلية والبعدية يف الفصلني الدراسيني 
 للمقررين يف الفصلني الدراسيني.كانت دالة إحصائيًا 

الواردة يف إجابات  وأثناء حرص وجتميع األرقام 
التجريبية والضابطة  −وآراء املجموعتني من الطالب 

ومقارنتها باستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم   −
) T), وتطبيق اختبار (ت SPSS V.17االجتامعية (

اجلدول التايل للمجموعات املرتبطة, أمكن تكوين 
ا ملعدل املستو الداليل () 6رقم ( ) .SIGمرتبًا وفقً
 سؤال من األسئلة املطروحة يف االستبانة من لكل

وهو ما يعطي  .)049( إىل الرقم األعىل حتى.) 000(
دالالت واضحة عىل قوة األسئلة املطروحة, 
واجتاهات وآراء الطالب يف كال املجموعتني التجريبية 

 والضابطة كام ييل: 

 
 االستبانة

رقم 
السؤال يف 
 االستبانة

 نص السؤال
متوسط آراء 

طالب يف الفصل ال
 األول

متوسط آراء الطالب 
 يف الفصل الثاين

 املستو
 الداليل

SIG. 

 .000 3.8235 4.35 الصوتية املحارضات يف مفيد املقرر موقع50
 .002 4.1912 4.62 احلاجة عند املقرر أستاذ من االستفسار من أمتكن32

34 
 التجريبية واالختبارات األسئلة يف جداً  مفيد املوقع

 .002 3.8382 4.37 والنهائية الفصليةو

 .003 3.8382 4.35 املحارضات رشح يف مفيد املقرر موقع51
 .008 2.1176 2.71 مدرس بدون التعلم يل بالنسبة اإللكرتوين التعليم يعني66

78 
 اإللكرتوين التعليم معوقات أحد تعترب الرقمية األمية

 .010 3.8676 4.31 اململكة يف

19 
 به خاص موقع أستاذ لكل يكون أن املهم من أنه أعتقد
 التقنية هذه من القصو لالستفادة اإلنرتنت شبكة عىل

 طالبه مع والتواصل
4.16 3.6765 013. 
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 .االستبانة تابع

61 
فعالة كوسيلة يستغل أن يمكن اإلنرتنت أن أر 

 .017 3.9118   4.28 التحصيىل مستواهم ورفع طالبه مع املعلم لتواصل

 .022  3.8235  4.22 الدروس أهداف فهم عىل يساعد املوقع35
 .022 3.8382  4.24 املنهج موضوعات إثراء عىل اإللكرتوين املقرر ساعد47
 .024 3.9265   4.26  دائامً الطالب متناول يف املناهج يوفر اإللكرتوين التعليم62

42 
 اءةالقر عىل وساعدتني وشيقة مفيدة كانت املدونات

 .025 3.8529   4.22   املقرر موضوعات يف احلرة

 .030 . 3.5000   4.00 الورقية االختبارات من أفضل اإللكرتونية االختبارات37

2 
 من أفضل درويس استذكار يف الورق استخدام أفضل

 .035  4.5441  4.22 اآليل احلاسب

75 
 مع التواصل يف كبرية سهولة اإللكرتوين التعليم أتاح

 .042 3.8529  4.19   األستاذ

59 
 هي بل ذاهتا بحد غاية أو هدفا ليست املعلومات تقنية
 من املعروفة األغراض وحتقيق املعرفة لتوصيل وسيلة
 والرتبية التعليم

  4.15    3.7794 044. 

 .049    3.8676   4.24  للمتعلم الوقت اختصار يف يسهم اإللكرتوين التعليم58

  
حتليل األرقام والنتائج الواردة يف اجلدول ومن 

 ) اتضح للباحث النتائج اآلتية:6السابق رقم (
عبارة وسؤال من جمموع  17تم تصفية أهم −1

تقيس اجتاهات عبارة وسؤال ورد يف االستبانة  80
يف املجموعتني بناءً عىل نسب (املستو  وآراء الطالب

ملطروحة  التي ) هلذه األسئلة والعبارات ا.SIGالداليل 

, مع استبعاد .)049(و  .)000( تراوحت ما بني
الباحث للنسب األعىل من ذلك لتتحقق املصداقية 
املطلوبة من استخدام االستبانة املطروحة عىل 

 الطالب.

 املحارضات يف مفيد املقرر موقع "أن عبارة −2
كانت أقو العبارات يف االستبانة, حيث  "الصوتية 



  363                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م

 

وهو ما يدل عىل  .)000( قدرهحققت مستو داليل
أمهية التسجيالت الصوتية يف رشح املحارضات 
اإللكرتونية, ومن ثم توضيح النقاط والعنارص يف 
الدروس بواسطة الرشح الصويت للمحارضات, 

) 32وكانت العبارات الواردة يف االستبانة أرقام: (
 عند املقرر أستاذ من االستفسار من أمتكن "وهي

 األسئلة يف جداً  مفيد املوقع ") وهي 34, و("احلاجة
) 51, و("والنهائية  والفصلية التجريبية واالختبارات

, "املحارضات رشح يف مفيد املقرر موقع"وهي 
 يل بالنسبة اإللكرتوين التعليم يعنى ") وهي 66و(

 الرقمية األمية ") وهي 78, و("مدرس بدون التعلم
 "اململكة يف اإللكرتوين التعليم معوقات أحد تعترب

تدرجت يف قوهتا وداللتها بالنسبة للطالب وآرائهم 
حيث كانت نسب املستو الداليل يف هذه العبارات 

 .010.و  .002 ترتاوح ما بني

أن متوسطات األرقام بالنسبة للمجموعة  − 3
التجريبية املتمثلة يف طالب الفصل األول الذين 

تدريس درسوا املقرر اإللكرتوين يف قاعة الدرس مع ال
التقليدي بالكلية هي األعىل يف كل األسئلة القوية 
باالستبانة, وهو ما يعني أن هذه املجموعة التجريبية 
ترجح الرأي يف استخدام املقرر اإللكرتوين, وذلك فيام 

 أفضل ") يف عبارة2عدا سؤال واحد فقط رقم (

 من أفضل درويس استذكار يف الورق استخدام
ن املتوسط يف املجموعة , حيث كا"اآليل احلاسب

الضابطة لطالب الفصل الثاين الذين استخدموا املقرر 
اإللكرتوين يف املنزل فقط مع رشح املحارضات 
التقليدية يف القاعة التعليمية أعىل من املتوسط يف 
املجموعة التجريبية للفصل األول, وهو ما يعني أن 
هذه املجموعة ترجح الرأي يف اإلجابة عن هذا 

ل ومتيل إىل املذاكرة بالطرق التقليدية باستخدام السؤا
الورق وتفضله عن استخدامات املقررات اإللكرتونية 
واحلاسب اآليل, وهو ما يعني كذلك أن املجموعة 

ال متيل الستخدام الورق  −وهي متثل الغالبية  −األويل 
يف املذاكرة بعد أن استفادت من املقرر اإللكرتوين يف 

بتوجيه وإرشاف أستاذ املقرر, أي أهنا  القاعة الدراسية
متيل بشكل تام الستخدام التعليم اإللكرتوين يف 

 استذكار دروس الوثائق واألرشيف.

أن ترتيب أرقام األسئلة والفقرات الواردة  − 4
 −  80ن جمموع األسئلة والعبارات الـ م − باالستبانة 

بحسب قوهتا من األقو إىل األقل قوة وداللة يوضح 
ألسئلة ما بني حماور االستبانة, وهذا يدل عىل أنَّ تناثر ا

فقرات وعبارات االستبانة جاءت موضوعية وتغطي 
 اجلوانب املختلفة للموضوع.
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كانت اجتاهات الطالب تؤيد وبشدة استخدام −5

ه الباحث يف كال املقررين,  املحتو الرقمي الذي أعدَّ
والدليل عىل ذلك أن األسئلة األربعة األوىل يف 
االستبانة واألقو من حيث دالالهتا كانت تتعلق 
باملحتو الدرايس للمقررين, وكذلك العالقة ما بني 
الطالب واألستاذ يف تدريس املقررات الدراسية وهو 
ما أيدته بشدة املجموعة التجريبية التي استخدمت 

 املقرر يف القاعة الدراسية مع أستاذ املقرر.

يف اجلدول  أن بعض هذه العبارات الواردة − 6
السابق قد تأكدت بنتائج آراء الطالب يف املجموعة 
التجريبية عن أسئلة وعبارات أخر واردة باالستبانة 

 التعليم يعنى ") وهي 66ومن ذلك: أن عبارات رقم (
تأكدت  "مدرس بدون التعلم يل بالنسبة اإللكرتوين

ل ") 46بإجابتهم عن عبارة رقم (  املقرر استخدام يعدّ
ا يصبح بحيث األستاذ دور من ويناإللكرت  موجهً
 تلقي يف لالستقاللية أكرب فرصة بذلك الطالب ويعطي

فقد أمجع طالب هذه املجموعة عىل تأييد  "املعلومات 
) 51وترجيح الفقرتني, كذلك فإنَّ الفقرة رقم (

 يف مفيد املقرر موقع"الواردة يف اجلدول السابق وهي 
وأيدهتا املجموعة والتي رجحتها  "املحارضات رشح

األوىل قد تأكدت بتأييد نفس املجموعة التجريبية 
 املقرر موقع") من االستبانة وهي 56للفقرة رقم (

, وهو "بالكلية للمحارضات األستاذ رشح مع يساعد
ما يدل عىل توافق وترابط أسئلة وفقرات االستبانة 
التي صممها الباحث للتعبري عن آراء أولئك الطالب 

 املجموعتني.يف كلتا 
ويستعرض الباحث فيام ييل حتليل نتائج العبارات 

, )23(واألسئلة الواردة يف املحاور املوضوعية للدراسة
وهي املحاور التي حاول الباحث الوصول بواسطتها 
إىل أهم النتائج العلمية التي تم حتليلها بناءً عىل آراء 
الطالب يف املجموعتني التجريبية والضابطة عينة 

اسة وإجاباهتم عىل األسئلة والعبارات املوجهة الدر
إليهم من بأداة الدراسة (االستبانة), وتشتمل هذه 

 املحاور عىل:                              
املحور األول ( البيانات واملعلومات  14/1

 :الشخصية للطالب)
 
 
 

 

                                                 
موضوعيًا عن املحاور  اختالفًااختلفت حماور الدراسة    )23(

املوضوعية الثالثة التي عرضها الباحث يف االستبانة, حيث 
وضوعية للدراسة لتحديد قام الباحث بطرح هذه املحاور امل

نتائج الدراسة بشكل أدق وأكثر تفصيالً عام ورد يف 
 االستبانة لزيادة الفائدة املرجوة من البحث.
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 .يوضح أعداد الطالب عينة الدراسة يف كال املقررين ومستوياهتم ومعدالهتم الدراسية  .)7دول رقم (اجل

 

 
 .) يوضح أعداد الطالب موزعني عىل املستويات الدراسية مع معدالهتم الدراسية2رسم بياين رقم (

 140ين أثناء الفصلني الدراسيني عدد حرض املقرر
طالباً  61طالبًا يمثلون جمتمع الدراسة, كان منهم 

معل (مقدمة الوثائق 362% يف مقرر 43.6بنسبة 
طالباً  79واملحفوظات وإدارة السجالت), وعدد 

املقرر 
 الدرايس

أعداد 
 الطالب

النسبة 
املئوية 
ألعداد 
 الطالب

 املعدل العام لدرجات الطالب ستو الدرايسامل

1 2 3 4 5 6 7 8 1−2 2.
5

−3 

3−
3.

5 

3.
5

−4 

4−
4.

5 

مل 
يذكر 
 املعدل

معل  362
مقدمة 
 الوثائق

79 56.4% 

0 0 4 45 77 3 3 8 1 23 38 18 4 56 
معل  392

احلفظ 
 اإللكرتوين

61 43.6% 

 40 2.9 12.9 27.1 16.4 .7 5.7 2.1 2.1 55 32.1 2.9 0 0 النسبة املئوية

 140 140 %100 140 املجموع
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معل (احلفظ  392يف مقرر % 56.4 بنسبة

اإللكرتوين), وكانوا مقسمني عىل الفصلني الدراسيني 
 الفصل يف طالباً  68 بواقع −ت إجراء الدراسة وق −

 طالباً  72 الثاين الفصل ويف ,% 48.57 بنسبة األول
 مل الباحث أنَّ  إىل اإلشارة وجتدر  , % 51.43بنسبة 
 املجموعتني التجريبية والضابطة عىل الطالب يوزع
 ,matching املتامثل التوزيع بطريقة أو عشوائية بطريقة
وم طالب املستو الرابع حيث يق ذلك, لتعذر

معل, وطالب املستو  362بالتسجيل يف مقرر 
معل, ولذلك كان   392اخلامس بالتسجيل يف مقرر 

معظم طالب املستو الرابع هم املسجلون يف مقرر 
362  معل (مقدمة الوثائق) , وطالب املستو

معل (احلفظ  392اخلامس هم املسجلون يف مقرر 
 362بيعي, حيث أن مقرر اإللكرتوين) وهذا أمر ط

معل مدرج باملستو الرابع باخلطة الدراسية للقسم, 
معل مدرج باملستو اخلامس,  392بينام مقرر 
رقام مماثلة للواقع الذي حيدث بالقسم من فجاءت األ

معل يف املستو الرابع,  362تسجيل الطالب للمقرر 
بينام يسجل الطالب الذين خيتارون مسار إدارة 
 السجالت واحلفظ اإللكرتوين املقرر الثاين يف املستو
لوا يف  اخلامس هلم, أما بقية الطالب الذين سجَّ

من السادس إىل الثامن  −املقررين يف املستويات األعىل 

فقد قرروا تأجيل تسجيلهم للمقررين أو أحدمها إىل  −
 هذه املستويات الدراسية املتقدمة.

وبذلك فقد كان املستو اخلامس هو األعىل 
بالنسبة ألعداد الطالب املسجلني يف املقررين فقد 

%  55طالباً بنسبة مئوية  77سجل يف املقررين عدد 
يس اخلامس, بينام جاء املستو وهم يف املستو الدرا

ليكون    %32.1 طالباً بنسبة 45الرابع بعده ليحقق 
طالباً  122جمموع طالب املستويني الرابع واخلامس 

من جمموع عدد الطالب عينة  %82.1 بنسبة إمجالية
 الدراسة.

ويالحظ من جتميع البيانات التعليمية ملجتمع 
معدل يرتاوح ما الدراسة أن نسبة الطالب احلاصلني عىل 

مثَّلوا العدد األكرب من طالب املقررين  3.5 إىل 3بني من 
, بينام كانت النسبة %27.1 طالباً  بنسبة 38فكان عددهم 

 يف كال املقررين بنسبة 4.5− 4 األقل متثل املعدل العام من
لعدد أربعة طالب فقط, وكان متوسط معدالت  2.9%

لطالب يف املقررين , ومل حيصل أيا من ا3مجيع الطالب 
  .5إىل  4.5عىل معدل يرتاوح ما بني 

املحور الثاين ( فاعلية املقررات اإللكرتونية  14/2
 :يف دراسة الوثائق)

قدم الباحث عدد من األسئلة تناولت فاعلية 
استخدام املقرر اإللكرتوين يف تدريس ختصص 
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الوثائق, وحاول من  هذه األسئلة توضيح إمكانيات 
راهتم أوالً عىل استخدام اإلنرتنت, ثم الطالب وقد

ه عدة أسئلة خاصة بالتعليم اإللكرتوين املتخصص  وجَّ
يف الوثائق واألرشفة اإللكرتونية, فكانت اإلجابات 

 من اإللكرتوين الدرايس املقرر ذاكرت"عىل سؤال 
% بينام كانت 35موافق بشدة بنسبة  "بمفردي  املوقع

% , 2.9ثلت نسبة وم "غري موافق بشدة"أقل النسب 
ومعنى ذلك أنَّ الطالب يستطيع أن يذاكر مقرره 

من وجهة نظر  −الدرايس بمفرده ولكن برشوط 
أمهها التوجيه واإلرشاد واملتابعة, وكانت  −الباحث

 الدرايس املقرر ذاكرت "إجابة الطالب عىل سؤال
قد مثلت  "زمالئي بمساعدة املوقع من اإللكرتوين

كأعىل النسب وأقلها  "إىل حدٍّ ما "% إلجابة 29.3نسبة 
ا أنَّ 13.6بنسبة  "غري موافق  " % ومعنى ذلك أيضً

الطالب يمكن أن يتشاركوا يف عملية التعلم 
اإللكرتوين إذا ما اقتضت الرضورة ذلك, كام مثلت 

 الدرايس مقرر ذاكرت "النسبة األكرب للرد عىل سؤال 
ة إجاب "أستاذي بمساعدة املوقع من اإللكرتوين

% لكل منهام, 30بنسبة  "موافق "و "موافق بشدة "
ومعنى ذلك أن الطالب حيتاج إىل توجيه األستاذ 
بشكل مستمر وأن النسبة األكرب من الطالب (بنسبة 

%) قد جلأت إىل األستاذ لفهم طرق التعامل مع 60

املقرر اإللكرتوين, ويُرجع الباحث السبب يف ذلك إىل 
عىل  −قررات اإللكرتونية عدم معرفتهم باستخدام امل

الرغم من وجود دليل استخدام يف كل مقرر, مع 
ضعف إمكانياهتم التقنية التى تؤهلهم للتعامل مع 
ا  احلاسب اآليل, أو املقررات اإللكرتونية ألول مرة نظرً
لعدم االهتامم بتقديم الدورات التدريبية هلم يف هذا 

تى إجراء املجال يف القسم أو الكلية بفرتة دراستهم ح
 الدراسة.

أما السؤال الذي طرحه الباحث عن إمكانية 
استخدام املوقع اإللكرتوين واالستغناء عن األستاذ 

 املقرر موقع أستخدم أن يمكن "الوارد يف عبارة: 
فكانت النسبة  "أستاذي عن واستغني اإللكرتوين

إلمجايل إجابات املجموعتني من  )%44.3( األعىل
غري  "ويليها اإلجابة بـ "فق بشدة غري موا "الطالب بـ

عوا ما بني املجموعة )%31.4( بنسبة "موافق , وقد وزَّ
, واملجموعة  %41.2 األوىل التجريبية بنسبة موافقة

, وهذا يعني أن الطالب يف %47.2 الثانية بنسبة
املجموعتني مل يستطيعوا االستغناء عن رشح وتوجيه 

يكون بديالً عن أستاذهم, وأن املقرر اإللكرتوين لن 
التعليم التقليدي, فالبد من وجود األستاذ الذي يقوم 
بالتوجيه والنصح واإلرشاد املبارش الذي ينمي 
مهارات الطالب ويساعدهم وحيثهم عىل التفوق 
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الدرايس املستمر, ويؤكد عىل هذه النتيجة التساؤل 

 التعليم يعني" الذي طرحه الباحث يف عبارة:
الذي  "مدرس بدون التعلم يل بالنسبة اإللكرتوين

أوضحت إجابات املجموعتني عنه يف اجلدول رقم 
غري  %32.1 % غري موافق بشدة, و25) أن نسبة 8(

عت النتائج ما %24.3 موافق, و إىل حدٍّ ما, وقد وزَّ
 %20.6 بني املجموعتني األوىل بنسبة موافقة بلغت 

 , وإىل حدٍّ ما نسبة%26.5 وغري موافق بشدة نسبة

ا املجموعة الثانية الضابطة فكانت نسبة  23.5% أمَّ
, وإىل حدٍّ ما %68.1 عدم املوافقة وعدم املوافقة بشدة

% , وهو ما يؤكد بقوة عىل أن الطالب لن 25نسبة 
عىل األقل يف  −يستطيعوا االستغناء عن أساتذهتم 

الوقت الراهن الذي تبدأ فيه جتربة التعليم اإللكرتوين 
واألرشفة اإللكرتونية; ألهنم  ملقررات الوثائق

حيتاجون باستمرار إىل رشح للامدة العلمية املتوافرة هلم 
 سواء إلكرتونيًا أو بالطرق التقليدية.

 
 بدون التعلم يل بالنسبة اإللكرتوين التعليم يعني" يوضح األعداد والنسب املئوية إلجابة مجيع الطالب عىل عبارة . )8دول رقم (اجل

 ."مدرس

 النسبة الرتاكمية النسبة املئوية الصاحلة التكرار ات الطالباجتاه

 3525.025.0 غري موافق بشدة

 32.157.1 45 غري موافق

 24.381.4 34 إىل حد ما

 10.792.1 15 موافق

 100.0 7.9 11 موافق بشدة

  100.0 140 املجموع
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ا من األسئلة التي تدور  ه الباحث عددً ا فقد وجَّ أيضً
ول تفاعل الطالب ومد استفادهتم من املقررات ح

اإللكرتونية يف الوثائق واألرشفة اإللكرتونية عىل وجه 
 يف متعة وجدت "التحديد, , فكان من بني هذه األسئلة :

الذي يوضحه  "اإللكرتوين بالشكل الوثائق دروس تعلم
), وكانت إمجايل إجابة املجموعتني من 9جدول رقم (

طالبًا أبدو آراءهم ما بني  129عدد  الطالب تتمثل يف
, "%22.1 موافق بنسبة", و"%40موافق بشدة بنسبة "
من  %92.1 , وهو ما جمموعه"%30إىل حدٍّ ما بنسبة "و

الطالب الذين وجدوا متعة يف التعامل مع املقرر 
اإللكرتوين يف جمال الوثائق, وذلك عىل الرغم من 
 مواجهتم لبعض املشكالت بشكل فردي عند

  استخدامهم للمقرر يف األسابيع األوىل منه.

يوضح األعداد والنسب املئوية لإلجابة عىل  .)  9دول رقم (  اجل
 الوثائق دروس تعلم يف متعة وجدت"عبارة 

 ."اإللكرتوين بالشكل
اجتاهات 
 التكرار الطالب

النسبة املئوية 
النسبة الرتاكمية الصاحلة

غري موافق 
 5.7 5.7 8 بشدة

 7.9 2.1 3 افقغري مو
 37.9 30.0 42 إىل حد ما
 60.0 22.1 31 موافق

 100.0 40.0 56 موافق بشدة
  100.0 140 املجموع
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ه الباحث سؤاالً عام إذا:  كان تصميم  "كام وجَّ
10( جدول رقم  "مقرر الوثائق مالئامً للمحتو ,(

 62وافقت بشدة (  %44.3 فقد أظهرت النتائج أن
طالبًا)  من إمجايل  37وافقت (  %26.4 سبةطالبًا), ون

عينة الدراسة , عىل مالئمة مقرري الوثائق اللذين 
طرحهام األستاذ عىل طالبه, وهو ما يعني نجاحه يف 

 مع تقديم وعرض املقررين اإللكرتونيني وتناسبهام
ا يف ذلك من التقنيات والربجميات  جمال الوثائق مستفيدً

 األدوات من املجال والعديد التعليمية احلديثة يف هذا
ا  عىل تساعد التي الرشح, وقد حقق السؤال انحرافً

ا بلغ  .)990( معياريً
 

 

 "نحو عبارة  يوضح اجتاهات الطالب .) 10دول رقم ( اجل
كان تصميم مقرر الوثائق مالئامً 

للمحتو". 
اجتاهات 
 الطالب

 التكرار
النسبة املئوية 
النسبة الرتاكمية الصاحلة

وافق غري م
 1.4 1.4 2 بشدة

 5.7 4.3 6 غري موافق

 29.3 23.6 33 إىل حد ما

 55.7 26.4 37 موافق

 100.0 44.3 62 موافق بشدة

  100.0 140 املجموع

ومما يؤكد هذه النتيجة اإلجابات الواردة عىل 
التي توضح مد مالئمة تدريس  اآلتيةالعبارات 
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ية مقررات ختصص الوثائق واألرشفة اإللكرتون
 .إلكرتونيًا

 

أعداد الطالب  )11رقم ( اآلتيةويوضح اجلدول 
والنسب املئوية حول عدد من األسئلة املطروحة يف 

 االستبانة املقدمة للطالب:
 
 مسارقررات ملتدريس إلكرتونيًا الوضح مد مالئمة والتي ت مكون من عدد من العبارات املطروحة عىل الطالب .)11دول رقم (اجل

 .األرشفة اإللكرتونيةالوثائق و

السؤال/ 
 العبارة

 اجتاهات الطالب

ري
ملعيا

ف ا
حرا

االن
 

 موافق
 غري موافق غري موافق إىل حد ما موافق بشدة

 بشدة

النسبة  التكرار
النسبة  التكرار املئوية

النسبة  التكرار املئوية
النسبة  التكرار املئوية

النسبة  التكرار املئوية
 املئوية

يتناسب  −1
قع املقرر مو

مع أسلوب 
التعلم 

الفردي 
والذايت يف 
 جمال الوثائق

52 37.1 43 30.7 37 26.4 5 3.6 3 2.1 989. 

 
 يف الذايت التعلم مهارة حتقق عىل % عىل الفقرة الثانية يف هذا املحور, تدل37.1بنسبة بلغت )  بشدة موافق(  األعىل النسبة
التعلم الفردي والذايت يف  ) حمفزين عىل lmsين عىل نظام إدارة التعلم(قرراملموقع ث كان املطروح, حي اإللكرتوين املقرر يف الوثائق

 , وهو من األهداف املطلوب حتقيقها بتطبيق التعليم اإللكرتوين يف هذا املجال.جمال الوثائق
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أؤيد تطبيق −2
نظام التعليم 

اإللكرتوين عىل 
 مجيع املقررات

47 33.6 25 17.9 34 24.3 13 9.3 21 15 1.421 

ا عالية( , وافق معظم الطالب عىل تطبيق النظام اإللكرتوين عىل مجيع املقررات %) وهو ما يعني 24.3ولكن نسبة الرفض كانت أيضً
, واحتياجهم سمن تكرار التجربة ألسباب منها التعود عىل الشكل التقليدي من التدري بعضهم تردد بعض الطالب أو ختوف

 للتدريب عىل استخدام نظام إدارة التعلم, وقلة خرباهتم باستخدامات احلاسب اآليل.
  

 
3− عرض املحتو

كان بطريقة حتقق 
الرتابط والتامسك 

 بني عنارصه
56 40 46 32.9 35 25 3 2.1 0 0 854. 

مها التي اإللكرتونية راتاملقر حمتويات عرض إمكانية الطالب لد حتقق  نسبة زيادة إىل أدَّ مما ومرحية, سهلة بطريقة األستاذ قدَّ
املحتو والرتابط بني  عرض جودة تؤكد عالية نسبة وهى% 32.9 بنسبة املوافقون يليها ,%40 إىل لتصل بشدة باملوافقة إجاباهتم

 .أجزاءه وعنارصه املختلفة
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وقع املقرر م−4

يساعد عىل فهم 
 أهداف الدروس

56 40 44 31.4 31 22.1 6 4.3 3 2.1 996. 

سرتاتيجية األستاذ يف تنفيذ إمع توضيح  ,إىل إبراز أهداف املقرر ككل يف بدايته ,فضالًأدرج أستاذ املقرر أهداف الدروس يف بدايتها
 .والدروس كل عىل حد ,ككلالدرايس املقرر الربنامج وداف مما يساعد الطالب عىل فهم أه ,املقرر اإللكرتوين وغري ذلك
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ملخصات −5

الدروس باملقرر 
تساعد عىل 
 االستذكار

66 47.1 43 30.7 29 20.7 2 1.4 0 0  874. 

يف   هذه امللخصاتىلأتبع أستاذ املقرر كل درس بملخص عنه يشتمل عىل أهم ما ورد فيه, وكان بعض الطالب يعتمدون ع
املراجعات النهائية قبيل املحارضات واالختبارات, ولذلك توضح األعداد والنسب مد فائدة هذه امللخصات يف هنايات 

 الدروس.
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االختبارات −6

اإللكرتونية 
أفضل من 

االختبارات 
 الورقية

51 36.4 37 26.4 29 20.7 14 10 9 6.4 1.227 

 
ا كانوا فقد للطالب,  جديدة جتربة مثلت التي اإللكرتونية االختبارات من العديد عىل املقدمة اإللكرتونية املقررات احتوت  مجيعً
 واالختبارات , املسموعة االختبارات مع درس, كل رشح عقب اختبارات وإجراء التجربة مع ولكن األمر, بادئ يف منها متخوفني
 إجراء يف التجربة نجاح عىل تؤكد التي النتائج توضحه ما وهو التجربة, هلذه الطالب إطمئن الفصلية اتواالختبار , املجابة

 %.62.8بنسبة  طالبًا 88 املوافقني أعداد بلغ جمموع حيث واألرشفة, الوثائق ختصص يف اإللكرتونية االختبارات

 
موقع املقرر −7

مفيد يف 
املحارضات 

 الصوتية

61 43.6 41 29.3 31 22.1 5 3.6 2 1.4 962 . 
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 رؤية مع األستاذ بصوت املحارضات رشح سامع من الطالب يتمكن بحيث درس, كل مع الصوتية املحارضات رشح األستاذ أعدَّ 
دته ما وهو دروسه, استذكار يف الطالب ساعدت التي التعليمية, الوسائل من ذلك وغري والفيديو والرسوم الرشح نص  النتائج, أكَّ
ا واملوافقني بشدة املوافقني عدد بلغ حيث  إعداد يف املبذول املجهود تعكس عالية نسبة وهي% 72.9 مئوية بنسبة طالب102 عدد معً

  .األخر األصوات برجميات مع الب الكورس برنامج عىل ذلك يف استخدمها التي والتقنية الصوت

 
تنوع الوسائل −8

فيديو  التعليمية (
, صوت, 

برجميات خمتلفة, 
طريقة العرض) 

يساعد عىل 
 املذاكرة

62 44.3 37 26.4 29 20.7 5 3.6 7 5 1.119 

 
 استخدام من استفادوا قد الطالب أنَّ  يف للشك  جماالً   يدع ال بام تؤكد العبارة هذه عىل اإلجابات يف الواردة والنسب الطالب أعداد

 أخرجت التي التعليم يف العرض وطريقة املختلفة والربجميات واملرئية, املسموعة احلديثة لوجيةالتكنو التقليدية غري الوسائل
 نجاح عىل يدل ما وهو مقرراته, يف األستاذ استخدمها وسائل عدة عرب املستمر التحصيل حالة إىل املبارش التلقني حالة من الطالب
 كرتونيةاإلل واألرشفة الوثائق جمال يف الوسائل هذه استخدام

.
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موقع املقرر −9

مفيد يف رشح 
 املحارضات

61 43.6 46 32.9 23 16.4 10 7.1 0 0 963. 

 

 النتيجة فكانت واملألوف, املعتاد غري عىل به وخترج الطالب منها يمل ال وشيقة سهلة بطريقة املقررات رشح بتبسيط األستاذ قام
 الطالب أعداد فبلغت التخصص, عن الطالب ويبتعد ينفر ال حتى الوثائق مقررات وبناء تصميم عند ستاذاأل أراده عامَّ  معربة

., وهذه النسبة عربت عن آراء كال من املجموعتني التجربيبية %76.5 إىل وصلت مئوية بنسبة طالب 107 واملوافقني بشدة املوافقني
ا.  والضابطة معً

 

 
ساعد املقرر −10

اإللكرتوين عىل 
إثراء موضوعات 

 املقرر

59 42.1 41 29.3 31 22.1 9 6.4 0 0 949. 
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ا  زود عام معربة اإلجابات كانت فقد اإللكرتوين, املقرر أثرت التي املتعددة والوسائط والربجميات التقنيات من املزيد الستخدام نظرً
 ,%29.3 بنسبة طالبًا 41 و املوافقني ,%42.1 بنسبة طالبًا 59 بشدة املوافقني  عدد غبل حيث وسائل, من املقررات هذه األستاذ به

 .الوثائق يف اإللكرتونية املقررات يف الباحث استخدمها التي الوسائط فاعلية عىل تؤكد كبرية نسبة وهي

 
املدونات −11

كانت مفيدة 
وشيقة 

وساعدتني عىل 
احلرة يف القراءة 

موضوعات 
 املقرر

57 40.7 45 32.1 31 22.1 5 3.6 2 1.4  949. 

 قد 34/35 والثاين األول الدراسيني الفصلني يف املقررين طالب من العظمى الغالبية أن املئوية والنسب األرقام من يتضح كام
هنا مساعدة تعليمية كامدة املدونات باستخدام رحبوا  عميل بشكل األرقام هذه عىل يدل ومما عليها, ونويعلق بأنفسهم الطالب يكوِّ

ت املدونات أن ا عايل رقم وهو مدونة, 300 من أكثر للمقررين الدراسيني الفصلني يف تعدَّ  عىل حتصل األستاذ مقررات جعل جدً
 نسبة برصد الطالب فزح قد األستاذ وأن خاصة سعود, امللك جلامعة (LMS) التعلم إدارة نظام موقع عىل الدخول من األكرب النسبة
 .املقررين كال يف التعليمية العملية أثر مما املقرر, موقع عىل املدونات ورفع الدخول لعمليات مقابل الفصلية الدرجات من
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أستاذ املقرر −12

متمكن من إعداد 
مقرره اإللكرتوين 

باستخدام 
 الربجميات الالزمة

77 55.4 37 26.6 22 15.8 3 2.2 0 0 824. 

 أستاذ استخدام عن ناتج وهو ويرس, بسهولة اإللكرتونية للمقررات الطالب استخدام عىل تؤكد األرقام تظهرها التي النتائج
 األعىل النسب فكانت االستذكار, عىل الطالب وساعدت التعليمية العملية أثرت التي احلديثة الربجميات من العديد املقررين
 ..% 82 بلغت إمجالية بنسبة واملوافقني بشدة نيللموافق

 
أستاذ املقرر −13

متمكن من مادته 
 العلمية

85 60.7 35 25 18 12.9 2 1.4 0 0 771. 
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 النهائي الطالب تقييم منها هبا االستشهاد الباحث يستطيع أخر دالئل وهناك األستاذ, من الطالب يراه عام تعبري هي النتيجة هذه
لَّ  التحاق وكذلك للجامعة, اإللكرتونية البوابة عىل املقرر تدريس من ءاالنتها بعد  علم قسم يف الوثائق بمسار الطالب هؤالء جُ

 سبيل عىل − أستاذهم من الطالب رهبة أو املجامالت من خالية وأهنا النتيجة صدق عىل يؤكد مما التايل, الدرايس العام يف املعلومات
 .املثال

  
املحور الثالث ( مشكالت الطالب مع  14/3

 املقررات اإللكرتونية يف الوثائق واألرشفة اإللكرتونية)
 مشكالت طالب الوثائق:  14/3/1  

كانت أهم املعوقات التي واجهت الطالب هي 
عدم وجود التجهيزات الالزمة يف معامل القسم وقد 

يزات معامل جته "إجاباهتم عىل سؤال يف تضح ذلك ا
 الذي "القسم ال تساعد عىل التعلم اإللكرتوين

دت نسبة اإلجابة أكَّ  ), حيث12يوضحه جدول رقم (
موافق  "و "%31.4موافق بشدة  " عليهاألعىل 

وهي نسب عالية ,  "%28.6ما  إىل حدٍّ  "و "20.7%
تؤكد القصور الواضح يف التجهيزات املعملية التي ال 

ذكار باستخدام احلاسب تساعد الطالب عىل االست

اآليل يف معامل القسم, وهو ما حيتاج إىل نظرة 
لني بإدارة القسم والكلية واجلامعة ؤوومراجعة من املس

لتجديد هذه املعامل لتوفري املناخ املناسب لتطبيق هذا 
 املجال اإللكرتوين يف اجلامعة.

وقد تأكدت اإلجابة من النسب املئوية إلجابات 
, فاملجموعة األوىل التي استخدمت كلتا املجموعتني

 معامل القسم وافقت ووافقت بشدة عىل العبارة بنسبة
, بينام املجموعة الثانية التي مل تستخدم املعامل 55.8%

وافقت ووافقت بشدة عىل العبارة املطروحة بنسبة 
% فقط, وهو ما يعكس املشكالت التي واجهت 50

 سم.الفريق األول الذي استخدم املعامل بالق
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ا  الواردةللمجموعتني عن أعداد ونسب اإلجابات  .)12دول رقم (اجل ( جتهيزات معامل القسم ال تساعد عىل التعلم  عن عبارةردً

 .اإللكرتوين)
 املجموع غري موافق بشدة غري موافق إىل حد ما موافق موافق بشدة اجتاهات الطالب

 140 14 294013 44 التكرار

 100.0 10.0 9.3 28.6 31.420.7 صحيحةالنسبة املئوية ال

  10.0 19.3 47.9 68.6 100.0 النسبة الرتاكمية
 

 
 .) يوضح اجتاهات الطالب نحو مشكلة عدم إملامهم بتقنيات احلاسب اآليل5( رقم رسم بياين

 
أما ثاين أهم املشكالت التي تواجه الطالب فقد 
اتضحت من الشكل السابق الذي أبرز رد طالب 

قررين عن أحد العبارات املهمة عن (عدم امل
ي إىل تقليل معرفتي باستخدام احلاسوب يؤدِّ 
حيث يتضح  ,االستفادة من التعليم اإللكرتوين )

يف طالب املقررين إمجايل النسبة األكرب من  أنَّ 
ا, قد  وافقت بشدة عىل السؤال املجموعتني معً

% , يليهم 27.8بنسبة  اطالبً  39املطروح وعددهم 

% موافق, يليهم نسبة 21.4بنسبة  اطالبً  30دد ع
ا ما ,  % إىل حدٍّ 27.8 واتضحت هذه النسب أيضً

أثناء استعراض نسب املجموعتني, فاملجموعة 
 واملوافقني بنسبة %29.4 األوىل وافقت بشدة بنسبة

, بينام املجموعة %25وإىل حدٍّ ما بنسبة  17.6%
 نسبة, وموافقة ب%25 الثانية وفقت بشدة بنسبة

وهذا يعني أن , % 30.6 , وإىل حدٍّ ما بنسبة 25%
النسبة األكرب من طالب املقررين ليس لدهيم القدر 
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الكايف من املهارات التي تؤهلهم للتعامل مع 
احلاسب اآليل, ومن ثم التعامل مع املقررات 

وإن زادت يف املجموعة  اإللكرتونية املطروحة,
وهذه  ألوىل,الثانية ( الضابطة) عن املجموعة ا
 من الطالب النقطة متثل مشكلة مزدوجة لكالً 

واألستاذ أثناء املحارضات بالكلية, ألن الطالب يف 
ا من وقت األستاذ  هذه احلالة يستغرق جزءً
واملحارضة يف تدريبه وتعليمه ما مل يتعلمه 

وذلك بالنسبة  الستخدام احلاسب واإلنرتنت
ة فإهنا للمجموعة األوىل, أما املجموعة الثاني

ستواجه مشكالت كثرية بمفردها حال استخدام 
  .املقرر باملنزل دون وجود من يساعدها

وهذا األمر له دالالت أخر منها عىل سبيل املثال 
ال احلرص: القصور الواضح يف تعلم الطالب ملهارات 
احلاسب اآليل يف املراحل التعليمية قبل اجلامعية, ويف 

 السنة التحضريية باجلامعة.
يمكن  "ويؤكد هذه النتيجة إجاباهتم عىل عبارة 

أن استخدم موقع املقرر اإللكرتوين واستغني عن 
من  دت اإلجابات الواردة, حيث أكَّ "أستاذي

ا  أن 1.109بانحراف معياري قدره  املجموعتني معً
 % متثلت يف اإلجابات غري موافق بشدة85.7 نسبة

ما  دٍّ ــح ), إىلاطالبً  44), غري موافق (اطالبً  62(

) مل توافق عىل فكرة االستغناء عن األستاذ اطالبً  14(
ا اإلجابات عن يف املقررين, وهو ما يؤكِّ  ده أيضً

لكرتوين بالنسبة يل التعلم إلالتعليم ا ييعن "عبارة 
% من 81.4التي أوضحت أن نسبة  ,"بدون مدرس

), وغري اطالبً  35الطالب غري موافقني بشدة (
), اطالبً  34ما ( ), وإىل حدٍّ اطالبً  45موافقني (

يزالون يف حاجة إىل  كل الطالب ال ويعنى هذا أنَّ 
رشح أساتذهتم للمقررات الدراسية, وأن املقررات 
اإللكرتونية مل تك حتى اآلن سو أداة مساعدة 

  مع رشح األساتذة يف كلياهتم.التقليدي للرشح 
ا من إجابات الطالب عىل عبارة  وهو ما يتأكد أيضً

يساند التعلم اإللكرتوين الطرق التقليدية يف "
أيدوا  اطالبً  123حيث أظهرت النتائج أن  ,"التدريس

نحراف معياري قدره ا% وب88.6هذه العبارة بنسبة 
ا 525) وجمموع أوزان (1.100( ), وهو ما يعترب أيضً

كأحد مميزات تطبيق التعليم اإللكرتوين يف جمال 
 .الوثائق واألرشفة اإللكرتونية

وأمكن تفصيل النتائج بالنسبة لكلتا املجموعتني 
من النسب املئوية إلجاباهتم, حيث عربت املجموعة 
األوىل  عن  ( موافقتها بشدة وموافقتها وإىل حدٍّ ما ) 

, بينام كانت ردود %85.4 بنسبة إمجالية قدرها
عن نفس  %90.3 طالب املجموعة الثانية بنسبة
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د أن  طالب املجموعة الثانية العنارص, وهو ما يؤكِّ

ا من هذه املقررات باملنزل يف  قد استفادوا أيضً
املراجعات والرشح وغري ذلك, مما أثر اجلوانب 

 التعليمية للرشح التقليدي للمقررات.
 

 :املحور الرابع ( فوائد ومميزات دراسة الوثائق باستخدام التعليم اإللكرتوين) 14/4
 ).13اجلدول رقم (

 ارةالسؤال/ العب

 اجتاهات  الطالب

ري
ملعيا

ف ا
حرا

االن
 

 موافق
غري موافق  غري موافق إىل حد ما موافق بشدة

 بشدة

كرار
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

كرار 
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

كرار 
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

كرار 
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

كرار 
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

 

تطبيق آليات تعليمية 
مساندة للتعليم 

كان هلا القدرة التقليدي 
عىل حتسني ودعم وبناء 
 األفكار لدي الطالب

49 35 43 30.7 39 27.9 5 3.6 4 2.9 1.014 

% فقط من 6.5نسبة  التعليم اإللكرتوين, لذلك فإنَّ  عربن التعليم التقليدي ال يقدم كل االمكانيات املتاحة أ أمجعت املصادر عىل
قليلة ومعنى ذلك أن استخدام باقي الطالب للمقرر اإللكرتوين يف الوثائق قد مهد الطالب هم الذين رفضوا العبارة, وهي نسبة 

 تنفيذه هلم التعامل مع معلومات أكثر وأرحب , وفتح أمامهم جماالت النقاش واحلوار والتدوين واالتصال وغري ذلك مما ال يتوفر
 يف التعليم التقليدي املألوف.

 ب املجموعة األوىل التجريبية عن العنارص ( موافق بشدة, وموافق, وإىل حدٍّ ما) بنسبةوتتأكد هذه املعلومات من  إجابات طال
وهي نسبة متقاربة مع املجموعة  %94.5 , بينام كانت إجابات طالب املجموعة الثانية الضابطة عن نفس العنارص بنسبة% 92.6

دام التعليم اإللكرتوين يف جمال الوثائق واألرشيف, سواء األوىل إال أن زيادة النسب يف املجموعتني يؤكد عىل نفس أمهية استخ
 كان بشكل مبارش يف القاعات التعليمية , أو استخدامه يف املنزل بجانب الرشح التقليدي يف القاعة الدراسية.
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لكرتوين إلللتعليم ا
دوره يف حتسني نتائج 

 التعلم
60 42.9 44 31.4 28 20 5 3.6 3 3.1  963. 

قررين الذين أجريت عليهم الدراسة أن واقع استخدامهم للمقرر اإللكرتوين كان أفضل من أسلوب التعلم أحس طالب امل
يف كلتا التقليدي و, وهم يف ذلك قد عربوا عن هذه املقارنة العقلية ما بني تعلمهم باألسلوبني اإللكرتوين فقط بالطرق التقليدية

ا فقد حقق األستاذ  لك أبلغ تعبري كام يتضح, فكانت األعداد والنسب معربة عن ذاملجموعتني من التكرارات والنسب املئوية, أيضً
 .)24(من استخدام املقررين إلكرتونيًا يف القاعة الدراسية الكثري من نتائج التعلم املرجوة يف تدريس مثل هذه املقررات

أتاح التعليم اإللكرتوين 
سهولة كبرية يف 

 التواصل مع األستاذ
57 40.7 46 32.9 27 19.3 7 5 3 2.1 999. 

اء املحارضات أو عند نالطالب الفرصة الكافية يف التواصل مع أستاذه إال أث لد اباستخدام الطرق التقليدية يف التعلم والتعليم مل
ب, خاصة ساعة طوال أيام األسبوع للطال 24تواجده يف الكلية, ولكن املقررات اإللكرتونية أتاحت التواصل املستمر عىل مدار 

عندما دعم األستاذ مقرر باملزيد من الفعاليات اإللكرتونية ومنها الربيد اإللكرتوين, ولوحة املناقشة, واملدونات, والربيد الصويت, 
 .مع استخدام نظام الفصول االفرتاضية التي يتم تسجيلها وإتاحة عرضها مرات عديدة لكل من الطالب واألستاذ

لكرتوين إلالتعليم ا
املناهج يف متناول يوفر 

 الطالب دائامً 
59 42.1 45 32.1 26 18.6 5 3.6 5 3.6 1.036 

                                                 
ا عىل أدائه,    )1( تعرف خمرجات( نواتج ) التعلم بأهنا: جمموعة من العبارات التي تصف ما ينبغي أن يعرفه الطالب ويكون قادرً

ا كل ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات واجتاهات ويتوقع من الطالب إنجازه  يف هناية دراسته للمقرر الدرايس, وهي أيضً
وقيم نتيجة مروره بخربة تربوية ودراسته ملنهج معني , وهي التغري الذي يمكن أن يقاس يف مستو تعلم الطالب كمحصلة ملا 

نشطة الصفية والالصفية باستخدام مصادر املعرفة املختلفة, وترتكز اكتسبه من هذه املعارف واملهارات والقيم أثناء ممارسته لأل
أمهية نواتج التعلم بالنسبة لألستاذ يف تنظيم األعامل وحتديد إسرتاتيجيات التعلم اختيار املحتو للمقرر الدرايس واختيار 

ل, والتعلم الذايت والتعاون النشط بني الطالب أساليب التقويم الدرايس, أم أمهيتها بالنسبة للطالب فترتكز يف حتقيق التعلم األفض
واألستاذ, وزيادة معدل األداء, والتقويم املستمر للتطوير أوالً بأول.(صفاء حممد احلضيف: برنامج تقويم خمرجات التعلم, عامدة 

 ).24 −  23م, ص ص 2015هـ/ 1436تطوير املهارات ألعضاء هيئة التدريس, جامعة امللك سعود, 
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ن استذكار دروسهم ومراجعتها أثناء الليل أو النهار ومن أي مكان يف اململكة أو م −ام توضح األرقام ك −متكن معظم الطالب 

 الدروس بشكل أيرس وأسهل.خارجها, ولذلك فقد وجدوا أن ذلك األمر يسهل عليهم فتح املقرر ومراجعة 
أر أن اإلنرتنت يمكن 

أن يستغل كوسيلة 
فعالة لتواصل املعلم 

مع طالبه ورفع 
 .مستواهم التحصيىل

57 40.7 42 30 35 25 4 2.9 2 1.4 950. 

وين, لذلك فقد استفاد معظم الطالب من التجربة اجلديدة عليهم يف االستذكار وإجراء االختبارات اإللكرتونية من املقرر اإللكرت
تعد حدود الزمان واملكان, وأصبح يف اإلمكان التواصل فحيث أصبح التواصل مع األستاذ مستمر   ,أيد معظمهم العبارة

 مبارشة عىل اخلط املبارش مع األستاذ.
موقع املقرر جعلني 

ستخدم اإلنرتنت أكثر أ
 مما سبق

55 39.3 46 32.9 28 20 9 6.4 2 1.4 993. 

م املقرر اإللكرتوين فرصة أكرب للطالب عىل استخدام تكنولوجيا اإلنرتنت والربجميات بأشكال خمتلفة مما ساعد أتاح استخدا
ديد يف جمال التخصص عىل اجلبشكل غري مبارش عىل التخيل عن الرهبة عند بعض الطالب من استخدام التكنولوجيا, ومتابعة كل 

 اإلنرتنت.
موقع املقرر ساعدين 

 1.001 2.1 3 5 7 25.7 36 32.1 45 35 49 مفرديعىل التعلم ب

عىل أن املقررات اإللكرتونية تساعد عىل التعلم الذايت للطالب مع استخدام الفعاليات  املعروضة باجلدول تؤكد األعداد والنسب
ة والضابطة فقد كانت نسبة , وتتأكد هذه املعلومة من تقارب النسب بني املجموعتني التجريبيوالوسائط املختلفة املتاحة باملقرر.

%, وهذا يعني أن استخدام 93.1% , وللمجموعة الثانية 91.1عنارص ( املوافقة بشدة واملوافقة وإىل حد ما ) للمجموعة األوىل قدرها 
ا عىل التعلم الذايت لطالب املجموعتني, وأنه كان أكثر دافعية لطالب املجموعة  الثانية من وتطبيق املقرر اإللكرتوين كان حمفزً

ا عىل أنفسهم.  طالب املجموعة األوىل, ألن تنجز النشاطات التعليمية املطلوبة منها اعتامدً
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 . رؤ واجتاهات طالب قسم علم املعلومات يف التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعُد عرب شبكة اإلنرتنت) : (املحور اخلامس                                    

 ):14دول رقم (اجل

 السؤال/ العبارة
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 يف يسهم وينااللكرت التعليم
 1.025 2.1 3 6.4 9 24.3 34 31.4 44 35.7 50 أكرب بشكل التعليمنرش

من وجهة نظر الطالب أن اإلتاحة للمقرر طوال الوقت ومن أي مكان تسهم يف نرش التعليم بشكل أكرب, وهذا الرأي من وجهة 
رتنت من خالل نظام إدارة التعلم يعطي الفرصة نظر الباحث صحيح; ألن إتاحة املقرر يف ختصص ما أطول فرتة ممكنة عىل اإلن

 ألكرب عدد من الراغبني يف التعلم والتعليم, و راغبي املعرفة من احلصول عىل ما يرغبون من علم ومعرفة.
 حل اإللكرتوين التعليم
 املستو لتطوير أسايس

 يف اجلامعي قبل التعليمي
 السعودية العربيةاململكة

49 35 46 32.9 31 22.1 8 5.7 6 4.3 1.087 

ير الباحث أن وجهة نظر الطالب التي أوضحتها األرقام والنسب صحيحة, فمستو التعليم يمكن أن يرتقي يف أية دولة بتطبيق 
املقررات اإللكرتونية , وخاصة مع طالب املدارس منذ املرحلة االبتدائية وحتى الثانوية; ألنه يساعد هؤالء الطالب عىل اكتساب 

 جديدة مل ولن يوفرها التعليم التقليدي, كاستخدامات التكنولوجيا, واإلنرتنت, والتعلم الذايت وغري ذلك من املهارات.مهارات
 اإللكرتوين التعليم أنظمة
 فاعلية زيادة يف تساعد
 )اجلامعة( التعليميةاملؤسسة

50 35.7 45 32.1 37 26.4 4 2.9 4 2.9  
999. 

ة اجلامعية البد أن تسهم يف خدمة املجتمع بام تستطيع أن تقدمه من علوم و معارف, ويتيح التعليم بالطبع فإن املؤسسة التعليمي
اإللكرتوين املعارف والعلوم لكل من حيتاجها فهو من جانب يؤدِّي إىل فاعلية اجلامعة مع املجتمع, ومن جانب آخر تؤدِّي دورها 

ختارة يف البحث قد تفهموا تلك النتيجة لذلك عربت األرقام والنسب عن هذا, التعليمي املنوط هبا يف األساس, وطالب العينة امل
ويوافقهم الباحث الرأي يف هذا الطرح.
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املحور السادس ( تدريب الطالب يف القسم  14/6
والكلية واجلامعة عىل استخدام مواقع التعليم 

 اإللكرتوين)
قسم علم املعلومات   −عرب طالب كلية اآلداب 

عينة الدراسة عن تطلعاهتم يف التدريب يف جمال ممثلني 
التعليم اإللكرتوين, حيث أوضحت إجاباهتم أهنم 
ينقصهم التدريب الكايف عىل استخدام هذه املقررات, 

عن "حيث كانت اإلجابات عىل العبارة املوجهة إليهم 
 36أن وافق بشدة عدد  "مد احتياجهم للتدريب

طالبًا بنسبة مئوية  45%, ووافق عدد 25.7طالبًا بنسبة 
%, وهذا 26.4طالبًا بنسبة  37% وإىل حدٍّ ما 32.1

يدل عىل أن الطالب كانوا حيتاجون إىل التدريب 
املسبق عىل استخدام املقررات اإللكرتونية, وهو ما 
ه اسرتاتيجية عامدة التعليم اإللكرتوين  يمكن أن يوجّ
ة, باجلامعة يف توفري التدريب املناسب هلم من ناحي

والبدء يف تطبيق مرشوع التعليم عىل املستويات 
الدراسية األعىل حتى حيصل الطالب عىل القدر الالزم 

) 15من التدريب, ويوضح اجلدول التايل رقم(
اجتاهات وآرائهم الطالب نحو احتياجاهتم التدريبية 
يف التعليم اإللكرتوين عامة, وملقررات الوثائق 

 ه التحديد.واألرشفة اإللكرتونية عىل وج

 
كنت أحتاج إىل تدريب عىل استخدام موقع مقرر  "عن عبارة  يوضح أعداد الطالب والنسب املئوية إلجاباهتم .)15جدول رقم ( 

 ."الوثائق الذي درسته
 النسبة الرتاكمية النسبة املئوية الصاحلة التكرار اجتاهات الطالب

 5.0 5.0   7 غري موافق بشدة

 15.7  10.7  15  غري موافق

 42.1   26.4 37  إىل حد ما

 74.3   32.1   45  موافق
 100.0   25.7 36 موافق بشدة

  100.0 140  املجموع
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كام أوضحت إجابات الطالب حول نفس 
مل يتم تدريبي عىل استخدام  "املوضوع يف عبارة 

أن  "الربامج و الربجميات التعليمية املستخدمة يف املقرر
طالبًا موافقون,  45طالبًا موافقون بشدة,  36د عد
طالبًا إىل حدٍّ ما, بنسبة إمجالية هلذه االجتاهات  37و

% , وهو ما يؤكد عىل احتياج الطالب للتدريب 84.2
قبيل استخدام املقررات اإللكرتونية وهو كذلك يؤكد 

) هذه 3النتيجة السابقة, ويوضح الشكل التايل رقم (
ا عىل هذه العبارة.النسب الجتاهات ا   لطالب ردً

) يوضح اجتاهات الطالب نحو 6رسم بياين رقم (
عبارة ( مل يتم تدريبي عىل استخدام الربامج 

 .والربجميات التعليمية املستخدمة يف املقرر)
وباستخراج معامل ارتباط سبريمان بني العبارتني 

 :)16يف اجلدول التايل رقم ( السابقتني وجد ما ييل
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 ).16ول رقم (اجلد

مل يتم تدريبي عىل استخدام 
الربامج و الربجميات التعليمية 

 املستخدمة يف املقرر

كنت أحتاج إىل تدريب عىل 
استخدام موقع مقرر الوثائق الذي 

 درسته
 العبارات الواردة باالستبانة

 368 .   1.000 
كنت أحتاج إىل تدريب عىل استخدام موقع مقرر الوثائق

 الذي درسته

 1.000   368. 
مل يتم تدريبي عىل استخدام الربامج و الربجميات التعليمية

 املستخدمة يف املقرر
  

اجلدول أن معامل سبريمان هذا يتضح من حيث 
وبالتايل يوجد ارتباط طردي بني  0.368للرتب= 

اجتاهات الطالب يف العبارتني, وذلك عىل أساس 
يدل عىل وجود مما Sig  =1.000  معامل سبريمان للرتب

ارتباط معنوي بني اجتاههم  نحو طلب التدريب وعدم 
 تدريبهم من قبل.

وقد كانت اجتاهات املجموعة الثانية أقو من 
املجموعة األوىل يف طلب االحتياجات التدريبية 

, وهو أمر  1.05 , ومستو داليل عند 3.7 بمتوسط
طبيعي; ألهنم استخدموا نظام إدارة التعلم, واملقرر 
اإللكرتوين املتاح بدون توجيه أو تدريب قبل 

 االستخدام.
 
 

  توصيات الدراسة −15
أكَّدت الدراسة عىل أن التعليم اإللكرتوين  15/1

ا بتوجيه وإرشاف وحتفيز أستاذ  جيب أن يكون موجهً
املقرر ليحقق أفضل النتائج املرجوة منه, خاصة إذا ما 

التدريسية, وأن استخدم مع التعليم التقليدي يف القاعات 
استخدام الطالب للتعليم اإللكرتوين وحده يف املنزل لن 

من  − يتأتى هبذه النتائج التعليمية املرجوة, وهو ما يؤكد 
 ليم عن بعد ستكون نتائجه أقل عىل أن التع − جهة أخر

من التعليم اإللكرتوين, ولذلك يويص الباحث بالرتكيز 
 القاعات الدراسية عىل استخدام املقررات اإللكرتونية يف

 املقررات استخدام أن بجانب التعليم التقليدي, حيث
 داخل التقليدية للمقررات مساندة كمقررات اإللكرتونية

 من ويزيد الطالب أداء حيسن أن شأنه من الفصل,
  التعلم. إىل دافعيتهم
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االنتقال التدرجيي  ةرضورب يويص الباحث 15/2
أو املدرسة  − من التعليم التقليدي قبل اجلامعي

إىل املدرسة اإللكرتونية التي تشمل:  −التقليدية 
التأهيل والتدريب, التجهيزات (حواسب ووسائط 
متعددة), الربجميات (التشغيلية والتعليمية), الشبكات 

وفقاً  , وذلك(املحلية واإلنرتنت), اخلدمات والصيانة
خلطة معدة بشكل حمكم, تلبي االحتياجات الفعلية 

من النواحي املختلفة, وتكون بكلفة معقولة  للمجتمع
 وذات مردود منتظر عايل اجلودة. 

التعليم اإللكرتوين مدخل وخطوة  دُّ يع 15/3
نحو االستفادة من التعليم املتنقل الذ يستفيد من 
التقنيات احلديثة للهواتف الذكية التي يمتلكها معظم 

ك ومن ثم التحول إىل التعليم الذكى, ولذل الطالب,
يويص الباحث بتفعيل هذا االستخدام بعامدة التعليم 

واجلامعات  −اإللكرتوين بجامعة امللك سعود 

 ووضع السياسات واخلطط املناسبة من  −األخر
ا, وخايل من التفاصيل غري  أجل تعليم أكثر تركيزً
املفيدة, وذلك بتطبيق النشاطات التعليمية املفيدة مثل 

 −تو التعليمي القصري االختبارات القصرية, واملح
 املركز, ورسائل التذكري وغري ذلك.

مركز معلومات  "إنشاء مركز يسمى  15/4
يقوم عىل خدمة أغراض  "التعليم اإللكرتوين الوطنى

التعليم اإللكرتوين العايل وقبل اجلامعي, والتعليم عن 
بعد يف اململكة العربية السعودية أوالً, ومن ثم يمكنه 

 ميع اجلامعات العربية والعاملية.تقديم خدماته جل
 كليات يف الطالب جيب االهتامم بتدريب 15/5

 شبكة استخدام اجلامعة وأقسامها العلمية عىل
 التدريس. يف اإلنرتنت

 
 

 
 مالحق الدراسة : −16
 ) يتضمن أسامء املحكمني ودرجاهتم وختصصاهتم العلمية:17) جدول رقم (1ملحق رقم (  16/1

 الوظيفة التخصص العلمي العلميةالدرجة  االسم
بجامعتي  −لية االداب ك −أستاذ بقسم علم املعلومات  علم املعلومات أستاذ أ.د هاشم فرحات سيد

 القاهرة وامللك سعود
تكنولوجيا التعليم  أستاذ مساعد د. طارق عبد املنعم حجازي

 اإللكرتوين
أستاذ مساعد ومدير إدارة التدريب اإللكرتوين بعامدة 

  عة حلوانجامعة امللك سعود وجام − التعليم اإللكرتوين 
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 ).17تابع: جدول رقم (
 الوظيفة التخصص العلمي الدرجة العلمية االسم

 −لية االداب ك −أستاذ مشارك بقسم علم املعلومات  علم املعلومات أستاذ مشارك د. حممد يوسف مراد
 جامعة امللك سعود

م. عبد اللطيف أبو اليرس 
 زينو

هندس م
تكنولوجيا 

 احلاسب اآليل

هندسة تكنولوجيا 
 احلاسب اآليل

امدة التعليم ع −مدير إدارة أنظمة التعلم اإللكرتوين 
 جامعة امللك سعود − اإللكرتوين 

جامعة  −لية اآلداب ك −حمارض بقسم علم املعلومات  علم املعلومات حمارض أ. عيل حسن سليامن
 امللك سعود

جامعة  −لية اآلداب ك −حمارض بقسم علم املعلومات  علم املعلومات حمارض لشهريأ. عبد اهللا بن حسن ا
 امللك سعود
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 :االستبانة املقدمة للطالب صفحات صورة )2ملحق رقم( 16/2
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 تابع:
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 .صور من موقع املقررات اإللكرتونية )3ملحق رقم ( 16/3

مكت مقدمة يف الوثائق واملحفوظات وإدارة  362باجلامعة ملقرر ( )LMSالتعلم ( صورة من موقع األستاذ عىل نظام إدارة −1
 السجالت)

 .مكت احلفظ اإللكرتوين) 392)باجلامعة ملقرر (LMSصورة من موقع األستاذ عىل نظام إدارة التعلم ( −2
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 .) نامذج من اجلداول والرسوم البيانية الواردة يف نتائج الدراسة4ملحق رقم ( 16/4

 
  يتناسب املوقع مع أسلوب التعلم الفردي والذايت يف جمال الوثائق"عبارة". 

 

 
 

 النسبة الرتاكمية النسبة الصحيحة النسبة املئوية التكرار اجتاهات الطالب
 2.1 2.1 2.1 3 غري موافق بشدة
 5.7 3.6 3.6 3 غري موافق

 32.1 26.4 26.4 37 إىل حد ما

 62.9 30.7 30.7 43 موافق
 100.0 37.1 37.1 52 ق بشدةمواف

  100.0 100.0 140 املجموع
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  مالئامً  الوثائق مقرر تصميم كان"عبارة للمحتو". 

 النسبة الرتاكمية النسبة الصحيحة النسبة املئوية التكرار اجتاهات الطالب
2 غري موافق بشدة 1.4 1.4 1.4

6 غري موافق 4.3 4.3 5.7

33 إىل حد ما 23.6 23.6 29.3

37 موافق 26.4 26.4 55.7

62 موافق بشدة 44.3 44.3 100.0

140 املجموع 100.0 100.0  
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 عرض"عبارة عنارصه بني والتامسك الرتابط حتقق بطريقة كان املحتو" 

 
 النسبة الرتاكمية النسبة الصحيحة النسبة املئوية التكرار اجتاهات الطالب
 2.1 2.1 32.1 غري موافق

 27.1 3525.025.0 ماإىل حد 

 60.0 32.9 32.9 46 موافق

 100.0 40.0 40.0 56 موافق بشدة

  100.0 100.0 140 املجموع
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  ا مفيد املوقع"عبارة  ."والنهائية والفصلية التجريبية واالختبارات األسئلة يف جدً

 

 ةالنسبة الرتاكمي النسبة الصحيحة النسبة املئوية التكرار اجتاهات الطالب

 1.4 21.41.4 غري موافق بشدة

 6.4 75.05.0 غري موافق
 25.7 2719.319.3 إىل حد ما
 55.7 4230.030.0 موافق

 100.0 6244.344.3 موافق بشدة
  100.0 140100.0 املجموع
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 عبارة موقع املقرر جعلني استخدم اإلنرتنت أكثر مما سبق. 

 

 السؤال/ العبارة

 لطالباجتاهات ا

ري
ملعيا

ف ا
حرا

االن
 

 غري موافق إىل حد ما موافق موافق بشدة
غري موافق 
 بشدة

كرار
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

 

كرار
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

 

كرار
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

 

كرار
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

 

كرار
الت

ئوية 
بة امل

لنس
ا

 

موقع املقرر جعلني 
استخدم اإلنرتنت أكثر 

 مما سبق
55 39.3 46 32.9 28 20 9 6.4 2 1.4 .993 

 
 

 
 
 16/5 ) يشتمل عىل نامذج من نتائج االختبارات اإللكرتونية التي أجراها الباحث عىل طالب املقررين5ملحق رقم ( 

  نامذج من نتائج االختبارات الفصلية يف املقررين باستخدام برنامجArticulate Quizmaker 09 واالختبارات: لألسئلة 

 معل احلفظ اإللكرتوين )كام ظهرت للطالب بعد إجراء  392البعدي ألحد طالب املجموعة األويل يف (مقرر االختبار ة نتيج
 هـ:1434/1435 الفصل األول − االختبار
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 النتيجة درجة النجاح درجة الطالب التاريخ / الوقت
December 1, 2013 

1:25 pm 90 60 ناجح 
الدرجة احلاصل النتيجة جابة الطالبإ اإلجابة الصحيحة السؤال#

 عليها

نظام التشغيل اجليد  1
لألرشيف 
 اإللكرتوين

يقوم  2 يقبل التعدد اللغوي,1
بإضافة الوثائق اجلديدة لنظام 

 احلفظ املستخدم.

يقوم بإضافة الوثائق اجلديدة  2
 لنظام احلفظ املستخدم.

Incorrect 1 

إيل مكان  تتطلب االنتقال1آلتية:صل العبارات ا 2
 2الوثيقة الورقية , 1حفظها,

تستخدم  2الوثيقة الورقية,
الوسائط التقليدية الورق 
البد  3واحلرب واألختام يف إنتاج,

إلنتاجها واستخدامها من 
وجود أجهزة ومعدات 

الوثيقة  3وبرجميات,
الوثيقة  4اإللكرتونية,
 4اإللكرتونية,

....................... ليس هلا 
 كتب الذي أنتجها.أصول يف امل

تتطلب االنتقال إيل مكان 1  
 2الوثيقة الورقية , 1حفظها,

تستخدم  2الوثيقة الورقية,
الوسائط التقليدية الورق 
البد  3واحلرب واألختام يف إنتاج,

إلنتاجها واستخدامها من 
وجود أجهزة ومعدات 

الوثيقة  3وبرجميات,
الوثيقة  4اإللكرتونية,
 4اإللكرتونية,

................ ليس هلا .......
 أصول يف املكتب الذي أنتجها.

Correct1 

ميتاداتا احلفظ  3
واالختزان هي التي 
تتعلق بإدارة احلفظ 

للمواد التي يتم 
التعامل معها, مثل: 

توثيق احلالة املادية 
 .للمصدر األصيل

 Correct 1 صح1 صح1
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 النتيجة درجة النجاح درجة الطالب التاريخ / الوقت
December 1, 2013 

1:25 pm 90 60 ناجح 
من أسوأ طرق حتويل  4

الوثائق اإلدارية 
 الشكل الورقية إيل
 .الرقمي

 Correct1 استخدام لوحة املفاتيح1 استخدام لوحة املفاتيح 1

أفضل درجة يمكن  5
استخدامها يف 
تصوير ومسح 

 .الوثائق واملستندات

 Correct1 300   300يساوي 

املحتوي واملضمون ال  6
 الشكل هو األهم يف

 Correct1 الوثيقة اإللكرتونية1 الوثيقة اإللكرتونية1

أشهر أنواع  7
املاسحات الضوئية 

املستخدمة يف 
 األرشفة اإللكرتونية

 2الكامريات الرقمية, 1
 3املاسحات املسطحة,

ماسحات  4املاسحات الرأسية,
ماسحات املصغرات  5الرشائح,

 الفيلمية.

 3الكامريات الرقمية, 1
 املاسحات الرأسية.

Incorrect0 

ال حيتاج األرشيف  8
التقليدي لوقت 

يف اسرتجاع طويل 
 .الوثائق وامللفات

 Correct1 خطأ2 خطأ2

يستخدم املسح  9
الضوئي مع 

  OCR استخدام تقنية
 .... يف حالة

 Correct1 الكتب واملوسوعات 4 الكتب واملوسوعات4
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 النتيجة درجة النجاح درجة الطالب التاريخ / الوقت
December 1, 2013 

1:25 pm 90 60 ناجح 
ا من العمليات 11 أيً

التالية اليمكن 
تطبيقه بعد إجراء 
احلفظ اإللكرتوين 

 للوثائق

ة عدم توفر بيانات اخلصوصي4
 واألمان للمستخدمني.

عدم توفر بيانات اخلصوصية  4
 واألمان للمستخدمني.

Correct1 

يمكنك األرشيف 11
اإللكرتوين من 

البحث عن 
املعلومات والوثائق 
 .بعدة مداخل خمتلفة

 Correct1 صح 1 صح1

األرشيف اإللكرتوين 12
يعمل عيل احلد من 
 .مشاكل فقد الوثائق

 Correct1 صح 1 صح 1

الوثيقة الورقية حتتاج 13
.إيل حتديثات مستمرة

 Correct 1 خطأ2 خطأ2

يعمل احلفظ 14
اإللكرتوين للوثائق 

وامللفات عيل حل 
مجيع مشكالت 
 .احلفظ التقليدي

 Correct1 صح1 صح1

مراحل األرشفة 15
اإللكرتونية تنقسم 

إيل عدة مراحل أمهها 

 Correct1 خطأ 2 خطأ 2
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 النتيجة درجة النجاح درجة الطالب التاريخ / الوقت
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التخطيط والتنفيذ 

وهتيئة وحتضري 
 .قالوثائ

من مميزات األرشفة 16
 اإللكرتونية

سهولة الوصول إىل الوثائق 1
احلفاظ عىل الوثائق  2املطلوبة,

وخاصة القديمة التارخيية أو 
إتاحة الوثائق ألكثر  3التالفة,

 4من مستفيد يف نفس الوقت,
سهولة إجراء املراقبة واجلرد 

 السنوي للوثائق.

إىل الوثائق سهولة الوصول 1 
احلفاظ عىل الوثائق  2املطلوبة,

وخاصة القديمة التارخيية أو 
إتاحة الوثائق ألكثر  3التالفة,

 4من مستفيد يف نفس الوقت,
سهولة إجراء املراقبة واجلرد 

 السنوي للوثائق.

Correct1 

ترشيعات الوثيقة 17
اإللكرتونية أكثر من 

الترشيعات 
املستخدمة للوثيقة 

 .تقليديةالورقية ال

 Correct1 خطا2 خطا2

من خطوات املرحلة 18
التنفيذية يف مرشوع 
األرشفة والتحويل 

 :للوثائق

إدخال  2املسح الضوئي, 1
التسجيالت الببليوجرافية 

مراقبة اجلودة  3(امليتاداتا),
التداول  5للمرشوع,

 واالستخدام بني املستفيدين.

خال إد 2املسح الضوئي,1
رافية التسجيالت الببليوج

مراقبة اجلودة  3امليتاداتا),(
التداول  5للمرشوع,

 واالستخدام بني املستفيدين.

Correct1 

حتقق األرشفة 19
اإللكرتونية العديد 
 :من املميزات منها

إتاحة الوثيقة االلكرتونية عن  1
حفظ الوثائق بشكل  2بعد ,

هنائي وملدة طويلة بأقل كلفة 

إتاحة الوثيقة اإللكرتونية عن  1
حفظ الوثائق بشكل  2بعد ,

بأقل كلفة  هنائي وملدة طويلة

Correct1 
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 النتيجة درجة النجاح درجة الطالب التاريخ / الوقت
December 1, 2013 

1:25 pm 90 60 ناجح 
التقليل من األخطاء  4وخماطرة,

سهولة  5وخمالفة أنظمة العمل,
ورسعة نقل الرسائل والوثائق 
اإللكرتونية بني فروع املؤسسة 

سهولة  6أو خارج نطاقها,
الوصول للوثائق اإللكرتونية 

أيا كان موقع املستفيد أو 
 املستخدم هلذه الوثائق.

التقليل من األخطاء  4وخماطرة,
سهولة  5وخمالفة أنظمة العمل,

ورسعة نقل الرسائل والوثائق 
اإللكرتونية بني فروع املؤسسة 

سهولة  6أو خارج نطاقها,
الوصول للوثائق اإللكرتونية 

أياً كان موقع املستفيد أو 
 املستخدم هلذه الوثائق.

حيتاج احلفظ 20
وين إيل اإللكرت

متخصص يف الوثائق 
لتنظيم املستندات 

.وامللفات قبل العمل

 Correct1 صح1 صح1

 
  معل مقدمة يف الوثائق واملحفوظات) كام ظهرت للطالب  362البعدي ألحد طالب املجموعة األويل يف (مقرر االختبار نتيجة

 : هـ1434/1435 الفصل األول − بعد إجراء االختبار
درجة  رجة الطالبد التاريخ / الوقت

 النجاح
 النتيجة

November 27, 2013 
10:14 pm 9560 ناجح 

الدرجة  النتيجة إجابة الطالب اإلجابة الصحيحة السؤال#
 احلاصل عليها

من وظائف إدارة  1
 الوثائق والسجالت

التحكم يف إنشاء  1 
واستعامل املراسالت 

التحكم   2 واملكاتبات,

التحكم يف إنشاء واستعامل  1
التحكم   2املراسالت واملكاتبات,

  3يف التقارير اإلدارية واملالية,

Correct 1 
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الدرجة  النتيجة إجابة الطالب اإلجابة الصحيحة السؤال#
 احلاصل عليها

يف التقارير اإلدارية 
احلفاظ عيل  3الية,وامل

 .الوثائق

 .احلفاظ عيل الوثائق

هو مجع ............... 2
األشياء املتشاهبة, 
وفصل األشياء 
املختلفة, أي مجع 
الوثائق املتشاهبة معاً و 

ائق غري فصل الوث
 .املتشاهبة

 Correct 1 التصنيف 1 التصنيف 1

 احلفاظ عيل الوثائق ال 3
يعني بالرضورة احلفاظ 

 .عيل املعلومات

 Correct 1 خطأ خطأ

يستقبل األرشيف  4
الوطنى الوثائق 
األرشيفية التارخيية 

 .النشطة

 Correct 1 خطأ 1 خطأ 1

من وظائف إدارة  5
 :الوثائق والسجالت

يف إنشاء التحكم  1
واستعامل املراسالت 

التحكم  2واملكاتبات,

التحكم يف إنشاء واستعامل  1
التحكم  2املراسالت واملكاتبات,

 3يف التقارير اإلدارية واملالية,

Correct 1 
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يف التقارير اإلدارية 
احلفاظ عيل  3واملالية,
 .الوثائق

 .احلفاظ عيل الوثائق

البد من التحكم  6
ن املخطط يف النامذج م

تقليل العمل الورقي 
 .املنتج باملؤسسة

 Correct 1 صح صح

مشكلة  7
من  د................تع

أهم املشكالت التي 
تواجه العاملني يف جمال 

 .املحفوظات

 Correct 1 التكدس1 التكدس 1

إلدارة املحفوظات  8
هو حفظ واحد هدف 
 .الوثائق

 Incorrect 1 صح 1 خطأ2

 من أنواع الفهارس التي9
يمكن إعدادها 

 .للوثائق

 2الفهرس املوجز, 1
 3الفهرس الطويل,

 الفهرس املتوسط

الفهرس  2الفهرس املوجز, 1
 الفهرس املتوسط 3الطويل,

Correct 1 

 1وثائق نشطة, 1 آلتية:صل العبارات ا10
الوثائق التي ينتجها 

الوثائق التي  1وثائق نشطة, 1
هو  2ينتجها املوظف يف مكتبه هي,

Correct 1 
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 احلاصل عليها

 2املوظف يف مكتبه هي,
هو علم ختزين 

 2واسرتجاع املعلومات,
لتي حتفظ ا 3التوثيق,

الوثائق  3,حفظا دائامً 
هي الوثائق  4التارخيية,

الوثائق  4املستديمة,
الوثائق  5األرشيفية ,

الوثائق  5التارخيية,
وثائق  6املستديمة هي,

الوثائق  6شبه جارية,
 شبه النشطة هي

علم ختزين واسرتجاع 
التي حتفظ  3التوثيق, 2ت,املعلوما

 4الوثائق التارخيية, 3حفظا دائام,
الوثائق  4هي الوثائق املستديمة,

 5الوثائق التارخيية, 5األرشيفية ,
وثائق شبه  6الوثائق املستديمة هي,

 الوثائق شبه النشطة هي 6جارية,

تسمي الوثائق النشطة 11
 .بالوثائق اجلارية

 Correct 1 صح صح

الرتميز اللوين يستخدم 12
لون واحد لكل جمموعة 
ملفات تقع حتت 

 .موضوع واحد
 

 

 Correct 1 صح2 صح 2

 Correct 1 صح1 صح 1ظهر علم إدارة الوثائق 13
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 احلاصل عليها

 .اجلارية أوالً يف أمريكا

عدم اتباع نظام حمدد 14
لـ............ يؤدي إيل 
مشكلتي التكدس 

 .وسوء احلفظ

 Correct 1 للرتحيل1 للرتحيل 1

مركزية احلفظ تعني أن 15
تفظ بالوثائق  حيُ
وامللفات يف إدارة 
مركزية تقوم بحفظ 
مجيع ملفات املؤسسة 

 .أو املنظمة

 Correct 1 صح1 صح1

ن هو البيا........................ 6
الشامل ملحتويات 
وحدات املحفوظات 

 .من الوثائق

 Correct 1 الفهرس 2 الفهرس 2

ة الدولتنتج قطاعات 17
املختلفة النامذج بنسبة 

............% تصل إىل
 .من العمل الورقي

 Correct 1 70 %70يساوي 

 Correct 1وثائق انتهى استخدامها  1وثائق انتهى  هي1 الوثائق غري النشطة18
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استخدامها اإلداري ومل 
ترحل إيل األرشيف 

 . الوطني

اإلداري ومل ترحل إيل األرشيف 
 الوطني هي

هو ترميز هجائي 1 آلتية:ل العبارات اص19
 1.2/  1عددي,

 2املستندات وامللفات,
الفهرسة الدقيقة هي 

 3مفتاح الوصـول إيل ,
التكشيف  3,املعلومات

يمكننا من الوصـول 
ترميز عددي  4 , إىل

ترميز  1/1.5مزدوج,
 5عدد هجائي مزدوج,

 .ج/ ج

 .1أ/ 1هو ترميز هجائي عددي, 1
رسة الفه 2ت,املستندات وامللفا 2

 , الدقيقة هي مفتاح الوصـول إيل
التكشيف يمكننا  3املعلومات, 3

ترميز عددي  4 ,من الوصـول إيل
ترميز عدد  1/1.5 مزدوج,

 .ج/ ج 5 هجائي مزدوج,

Correct 1 

بانتهاء األمهية اإلدارية 20
والقانونية واملالية 

 للوثيقة

 Correct 1 يتم استبعادها2 يتم استبعادها2

 


