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 الدراسات العليا ومعوقات تطبيقهالطلبة في تعزيز األداء األكاديمي  منتديات الحوار والنقاش اإللكترونيةدور 

 بقسم المناهج وطرق التدريس  

 عبداهلل بن محمد العقاب
 اإلسالمية  سعود بن حممد اإلمام جامعة -االجتماعية  العلوم كلية

 هـ1438/ 12/7 وقبل -هـ 1/6/1438 قدم للنشر

 
إضافة إىل  ؛هدفت الدِّراسة إىل تعرف دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا: المستخلص

 من عينة على الدِّراسة إجراء هم املعوقات اليت حتول دون استخدامها بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ومتأتعرف 
ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز  ا  كبي   ا  ( طالب وطالبة. وقد توصلت الدِّراسة إىل أن هناك دور 107تكونت من )و  ،طالب الدراسات العليا

من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  د  حتوقات ن هناك بعض املعأو  .(4.29ومبتوسط حسايب بلغ ) ة،جاءت بدرجة موافق بشد إذ ؛األداء األكادميي
قلل دافعية املشاركة يف اليت تاإللكرتوين سلبية بعض الطالب يف منتدى احلوار والنقاش فضال  عن  ،أمهها نقص مهارة استخدام احلاسب، و اإللكرتوين
اجلنس واملرحلة الدراسية. ويف  :توسطات احلسابية تُعزى ملتغيي( يف امل0.05كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )النقاش.  

 خلصت الدِّراسة إىل جمموعة من التوصيات، وانتهت الدِّراسة إىل بعض املقرتحات.ضوء النتائج 

 .اإللكرتوينالتعلم التعاون عرب اإلنرتنت، األداء األكادميي، مشاركة الطالب،  منتديات النقاش اإللكرتوين،: المفتاحيةالكلمات 
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  :المقدمة

يف جمال  وتقدما  يعيش العامل اليوم هنضة علمية عظيمة 
وأصبح التطور العلمي والتقين  املعلومات،االتصال وتقنية 

هذه  وقد واكبمقياسا  للتنافس الدويل حنو التنمية الشاملة. 
 حنوعامليٌّ  النهضة السريعة واملتالحقة يف اجملال التقين توجه  

مزاياه  ولالستفادة منبأمهيته  إميانا  ؛ التعلم اإللكرتوين
ملعرفة، يف جمال التعليم وصناعة ااملتنوعة التفاعلية تطبيقاته و 

وتلبية احتياجات املتعلم  ة،يالتعليماملنظومة ق أهداف يحقولت
 العصرية.  الذاتية، وتأهيله للتعامل مع متغيات احلياة

لتطوير من الدعائم األساسية التعلم اإللكرتوين ويعد 
 اجلامعي التعليم منهجيةبدأت  إذ للجامعات؛النظم التعليمية 

 التعلم تدرجييا  جتاه نظامتتحول اجلامعات العاملية يف 

 (Oncu & Cakir, 2011)، وتوظفه يف منظومتها اإللكرتوين
إما كليا  أو جزئيا ؛ ليساعدها على حل الكثي من مشاكل 

من  املتزايدة النظام اجلامعي التقليدي، والستيعاب األعداد
وخلفض كلفة التعليم، وتلبية الطلب املتزايد على الطلبة، 

مية يف األقسام العلمية املختلفة، وليحقق الربامج  التعلي
اجلودة الشاملة اليت من شأهنا بناء منظومة تعليمية حتقق 

  التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة للمجتمع.

وبالنظر إىل الواقع جند أن هناك طلبا  متزايدا  على التعلم 
اإللكرتوين، مما جعل مؤسسات التعليم العايل حول العامل 

تم ذهذا النو  من التعليم، وأدى إىل ظهور عديد من هت
عن بعد يف املدارس واجلامعات يف اإللكرتوين م يمشاريع التعل

شىت أحناء العامل؛ كربوز اجلامعة االفرتاضية أو املدينة اجلامعية 
اإللكرتونية بنماذج تنظيمية خمتلفة، ووجود جمموعة من 

ا إلكرتوني ا عن بعد على  اجلامعات التقليدية اليت تقدم تعليم 
 (.2007املستويات احمللية واإلقليمية والدولية )الصاحل، 

 األنظمة على أنه مناإللكرتوين م يالتعل وينظر إىل
أو ، ا لوجهوجه   )التقليدي( التعليمية املوازية للتعليم العادي

أنه يتفوق عليه يف الكفاءة والفاعلية مىت ما مت تنفيذه وفق 

، (,2011Hu & Mayen)األسس واملعايي املهنية احملددة له 
أسهمت  ات وخصائص متعددةوذلك ملا يتمتع به من إمكان

واسعة للتعلم الذايت  آفاقا   توفتح ،يف رفع كفاءة التعليم
وسهلت الوصول ملصادر والتشاركي، والتعاوين املرن 

 ،فاعليةكثر أاملعلومات بطريقة حديثة يف بيئة تعليمية جذابة و 
تنمية مهارات متنوعة يف خمتلف كما ساعدت يف 
 التخصصات العلمية. 

وتكمن أمهية هذا النو  من التعليم كونه جاء بكثي من 
 احللول للمشاكل اليت يعاين منها نظام التعليم التقليدي، ومن

 حتول والزمنية واالقتصادية اليت احلدود املكانية جتاوز أمهها
التدريب على الربامج  أو اصلة الدِّراسةملو  الفرص إتاحة دون

جيد النوعية  وتوفي تعليم التعليمية املتنوعة والوصول للمتعلم،
، كما أنه حيقق مبدأ (Garbett, 2011)منخفضة بتكلفة 

االحتياجات  املساواة يف الفرص التعليمية املتكافئة لذوي
اخلاصة والعاملني، واملرونة يف تقدمي نوعية من الربامج 

 التعليمية حسب متطلبات التنمية.
 (Pedagogy)على فلسفة التعلم اإللكرتوين ويقوم 

خاصة، ويعتمد على جمموعة من األدوات والتطبيقات 
،  (Synchronous Tools)اإللكرتونية، فمنها ما هو تزامين 

، وهي Asynchronous Tools))غي تزامين  وومنها ما ه
تتعدد  إذالتعليم التقليدي؛ عن التعليم اإللكرتوين حمل متيز 

غي املتزامنة، وفيها حيدث  التفاعليةالتعلم اإللكرتوين أدوات 
التواصل بشكل غي مباشر يف أوقات متباينة، ومن أبرز 

منتديات األدوات أو التطبيقات اليت تستخدم يف هذا النو  
-E)اإللكرتوين ، والربيد (Forums Discussion)لنقاش ا

mail) والقوائم الربيدية ،(Mailing Lists) وجمموعة األخبار ،
News Group).)  

 Forums)اإللكرتونية النقاش  ومتُثل منتديات

Discussion)  التفاعل يف التعلم  أدواتإحدى أبرز
ا لكوهنا البيئة التعلمية املشرتكة املتزامنة؛ نظر   غياإللكرتوين 

 افرتاضية  بيئة إلكرتونيةيتم احلوار والنقاش يفو  ،بني املتعلمني
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للتعبي عن  الطالببني جمموعة من مرنة وفق منهجية علمية 
 آرائهم وأفكارهم يف جو من التفاعل والعمل التعاوين النشط

 ،أثناء املناقشة املسؤوليةحتمل املرتكز على املتعلم، مما يزيد يف 
الذي بدوره يثري عملية التعلم، وجيعل املعلم،  واحلد من دور

 .فاعلية مقارنة بالنقاش املباشر وجها لوجهأكثر  النقاش
 عبارة عن واحدة من أهماإللكرتوين ومنتدى النقاش 

االجتماعية التفاعلية اليت تسمح اإللكرتوين أدوات التواصل 
واخلربات العلمية بأسلوب منظم بني  واآلراءبتبادل األفكار 

بطريقة  جمموعة من املشاركني، واحلصول على تغذية راجعة
غي متزامنة، يكون فيها مساحة من احلرية يف عنصري الزمان 

 لالطال ، وتنظيم الوقت من مزيدا   الطلبة واملكان، مما يعطي
 ,Cobo, López)والتعليق على املشاركات  أفكارهم،

Viedma & Herrera, 2011) متكن األستاذ من  ، كما أنها
 وتقييم األداء.املنتديات،  يف الطلبة مشاركة حتليل
 ;Lee & Tsai, 2011)وتتفق عدد من الدراسات    

Yeh, 2010; Wong & Bakar, 2009; Wang & Woo, 

هم مميزات منتديات النقاش واحلوار أعلى أن   .(2007
، الناقدتعزيز التفكي و األفكار، تنظيم تتمثل يف اإللكرتوين 

ط أو التنظيم ودعم بناء املعرفة التعاونية، وتشجيع التعلم النش
أن التعلم  (Roberts,2005)يرى روبرتس  إذ ؛الذايت للتعلم

ويساعد يف  ،التعاوين النشط يزيد االحرتام الذايت للطلبة
ويزيد من  ،وحيسن من الرضى النفسي للطلبة ،اخنفاض القلق

ويشجع الطلبة على قبول املساعدة  ،خربات الطلبة املكتسبة
يف تكوين اجتاهات إجيابية  وله أثر ،واإلشراف مع نظائرهم

 ,Xie)حنو التعلم واملعلمني. ويزيد كل من ميلر وأليسون 

Miller, & Allison, 2013) باشر يف املالنقاش غي  أن
ن من التعلم الذايت كميُ  اإللكرتونيةمنتديات النقاش التعليمية 

يسمح للمتعلمني بالتواصل وبناء فضال  عن أنه النشط، 
 االجتماعية يف اجملتمع االفرتاضي.العالقات 
 ,Sun)دراسة كل من صن وفرانكلني وجاوسعت وقد 

Franklin, & Gao, 2017)   إىل معرفة دور منتديات النقاش

اإللكرتونية يف دعم كفاءة الكتابة التحليلية يف تعلم اللغة 
نتديات النقاش أن ملاإلجنليزية. وتوصلت الدراسة إىل 

واملعريف يف الكتابة  يزيادة املستوى املهار  دورا  يفاإللكرتونية 
التحليلية، وأن منتديات النقاش اإللكرتونية سامهت يف 

كما أن ،  احلضور التعليمي واالرتباط املستمر مع املادة العلمية
ا . كما تشي النتائج أيض  ا  عالي ا  ومعرفي ا  اجتماعي هناك تفاعال  

ا مصممة تصميم  إىل أن بيئة منتديات النقاش اإللكرتونية 
ا مبا خيدم املتعلمني حسب قدراهتم اإلدراكية وتنوعهم جيد  

 االجتماعي. 
إىل التحقق ( (Lai-wah, 2016يل واه  دراسةوهدفت 

من فاعلية دور منتديات النقاش اإللكرتونية يف تعزيز عملية 
التعلم. وقد قام الباحث بتتبع مشاركة عينة من الطالب 

مشاركتهم يف منتديات  أكملواطالب( من الذين  ةأربع)
النقاش اإللكرتوين. وتوصل الباحث إىل أن منتديات النقاش 

ن هناك بعض العوامل أو  ،دور فاعل يف تعزيز عملية التعلم اهل
اليت تؤثر على مشاركة الطالب، كما أن هناك حاجة إىل 

 أثناء النقاش اإللكرتوين.   يف دعم ومساعدة الطالب
أثر بعنوان: دراسة   (Olivier, 2016)ولفر وقد أجرى أ

االتصال املباشر ومنتديات النقاش اإللكرتونية يف األداء 
األكادميي لدى طالب التعلم املفتوح عن بعد. وقد هدفت 

ا لوجه قياس تأثي جلسات االتصال وجه   إىلالدراسة 
ومنتديات النقاش اإللكرتونية يف األداء األكادميي للطالب يف 

وأشارت النتائج إىل أن الطالب  عن بعد. التعلم املفتوح
كان لديهم أداء أفضل   ؛ا لوجهالذين حضروا وناقشوا وجه  

بشكل ملحوظ يف االمتحان من الطالب الذين مل يشاركوا.  
أن الطالب الذين شاركوا يف منتدى  اكما تظهر النتائج أيض  

هم أفضل بشكل ملحوظ يف ؤ كان أدااإللكرتوين  النقاش 
يف وا شاركالطالب الذين مل ي أولئكاالمتحان النهائي من 

 هذا املنتدى.
 ,Beckmann, Weberوقد قام كل من بكمان ووبر  

الوجود املعريف يف التعلم التعاوين بدراسة بعنوان: ( (2016
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االفرتاضي: تقييم وحتسني مهارات التفكي الناقد يف منتديات 
رتونية. وكان اهلدف من هذه الدراسة هو حتسني النقاش اإللك

وتقييم األداء يف منتديات  ،بيئة التعلم التعاوين االفرتاضي
النقاش اإللكرتونية ودورها يف دعم مهارات التفكي الناقد. 

منتديات النقاش يف  مشاركات الطالبأن وتشي النتائج إىل 
، ملعرفةا تقوم على التفكي الناقد، وتستخدم اإللكرتونية

ا نقاط هناك أيض   أن إىلوالتربير املكثف. كما تشي النتائج 
 التكرار.   :ضعف يف منتديات النقاش اإللكرتونية، مثل

دراسة لقياس أثر التعلم  فقد أجرى( 2016خلف )أما 
باملنتديات اإللكرتونية مقابل التعليم التعاوين  التعاوين

التقليدي يف تنمية الوعي التكنولوجي على مستوى التحصيل 
املعريف واألداء العلمي لدى طالب كلية الرتبية جبامعة األزهر. 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل تفوق جمموعة الطلبة اليت 

على  استخدمت التعليم التعاوين باملنتديات اإللكرتونية
اجملموعة األخرى اليت استخدمت التعلم التعاوين التقليدي 

 وذلك يف التحصيل العلمي واألداء العملي.
نه بالرغم من أ (McDougall, 2015) مكدوقل وقد وجد 

عن احلوار املباشر داخل اإللكرتوين اختالف بيئة النقاش 
وأن الطالب ، إنه كان فعاال  ؛ فا لوجهة وجه  يالقاعة الدراس

ن أو  ،قدموا وجهات نظر متعددة جتاه موضوعات النقاش
بناء ا ن تعلم الطالب كان نشط  أاملشاركات كانت واضحة، و 

بعض. كما أظهرت النتائج  مع فكار بعضهماألعلى تبادل 
 اإللكرتونيةيف منتديات النقاش  ة الطالبأيضا أن مشارك

مستوى  ، وأنوالتحصيلي املهارييف رفع مستواهم  أسهمت
هناك  نأ، و بني الطالب اعم واالحرتام املتبادل كان عالي  الد

 الطالب للمشاركة والتعامل مع مجيع املواضيع.   جاهزية لدى 
 ,Hou, Wang)من هو وونق ولني وشينج  وأجرى كل

Lin, & Chang, 2015)  بناء لبعنوان: استكشاف ا دراسة
تزامنة: املغي اط التفكي للمتعلم يف املنصات املعريف وأمن

وكان مقارنة بني منتديات النقاش اإللكرتونية والفيسبوك. 
سلوك بناء املعرفة وأمناط اهلدف من الدراسة هو استكشاف 

يستخدمها الطالب عند املشاركة يف منتديات  التفكي اليت
حتليل النقاش اإللكرتونية والفيسبوك. واستخدمت الدراسة 

لفحص  ؛مشاركاتلل والتحليل املتسلسلاملضمون الكمي 
ا يف طالب  مخسني احملتوى واألمناط السلوكية ونشاط التعلم بني 

جامعة تايوان.  وأظهرت النتائج أن الطالب كانوا يتقامسون 
وتنطوي العملية املعرفية على الفهم  ،يف املقام األول املعرفة

خالل النقاش يف املنتدى. كما أظهرت النتائج أن منتديات 
وك سهلت التفاعل االجتماعي لدى النقاش يف الفيسب

 ،من النقاش خارج املوضو  ا  الطالب، كما عرضت مزيد
 وعدم الرتكيز على موضو  مناقشة معني.

 وأيبدراسة كل من حرب، ومخيس،  تهدفوقد 
( إىل التعرف على فاعلية املنتديات 2013) جحجوح

 التعليمية اإللكرتونية غي املتزامنة يف تنمية مهارات التصميم
التعليمي للدروس لدى الطلبة املعلمني جبامعة األقصى بغزة. 

متكافئتني: جمموعة جتريبية تدرس  وتضمن البحث جمموعتني
من خالل املنتدى التعليمي اإللكرتوين غي املتزامن، والثانية 
ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية. وتضمنت املعاجلات 

عرب الويب يف  قرر اإللكرتويناملالتجريبية تصميم وتطوير 
على استخدام املنتديات  االتصميم التعليمي للدروس، قائم  

أثبتت النتائج تفوق  التعليمية اإللكرتونية غي املتزامنة. وقد
 درست من خالل املنتدى التعليمي اإللكرتوين يتاجملموعة ال

غي املتزامن يف التمكن من مهارات التصميم التعليمي 
  درست بالطريقة التقليدية.للدروس على اجملموعة اليت

إىل  (Robinson, 2011)  دراسة روبنسنهدفت  كما
استكشاف تصورات الطالب جتاه قيمة جمموعات النقاش 

ل اجلماعي. وتشي النتائج إىل اإللكرتونية وتأثيها على العم
اإللكرتوين غالبية الطالب املشاركني مع منتدى النقاش  أن  

أن و  ؛يف جذب الطالب للعمل واملشاركة ةنه ذو قيمأيرون 
يرون أن قيمته حمدودة. كما أظهرت نتائج هم منقليال   ا  عدد

الدراسة أن اآلثار املرتتبة على ممارسة النقاش التفاعلي يف 
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ن الطالب يدركون فائدة املشاركة يف أاملنتدى كانت إجيابية، و 
 منتدى النقاش اإللكرتوين.

 ,Michelle)وجفري ولورا  اوليس ميشيل وأجرى كل

Lisa, Jeffrey, & Laura, 2011)  دراسة بعنوان: هل
تستحق منتديات النقاش اإللكرتونية جهد عضو هيئة 

استقصاء وفحص وكان اهلدف من هذه الدراسة  التدريس.
بأثر رجعي، مبا اإللكرتوين مشاركة الطالب يف منتدى النقاش 

ناقشة والوقت الذي يف ذلك عدد املشاركات يف منتديات امل
لتحديد ما إذا كان هناك  ؛ايقضيه يف متابعة الطالب عموم  

تأثي إجيايب ملشاركة الطالب يف مستوى التحصيل. وتوصلت 
الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية بني كمية الوقت الذي 
يقضيه عضو هيئة التدريس يف متابعة وتوجيه الطالب يف 

الدرجات اليت حيصل عليها وبني اإللكرتوين منتدى النقاش 
   الطالب.

إىل  (Yukselturk, 2010)يوكسل ترك  وسعت دراسة
العوامل املؤثرة يف مستوى مشاركة الطالب يف  منالتحقق 

منتديات النقاش اإللكرتونية. وكان اهلدف من هذه الدراسة 
هو معرفة العوامل اليت تؤثر يف مشاركة الطالب يف منتدى 

ودراسة العالقة بني اخلصائص الفردية  ،النقاش اإللكرتوين
للطالب ومستوى مشاركة الطالب )غي نشط، معتدل، 
ونشط( يف منتدى النقاش اإللكرتوين، كما هدفت الدراسة 
إىل معرفة وجهات نظر الطالب جتاه أسباب تدين مستوى 
التفاعل يف منتدى النقاش اإللكرتوين. ومت استخدام أسلوب 

لبيانات النوعية. وأشارت النتائج إىل حتليل احملتوى لتحليل ا
 ،واجلنس ،أن هناك عالقة بني خصائص الطالب )التحصيل

وعدد الساعات اليت يقضيها على النت( وبني مستوى 
 كما أنمشاركة الطالب يف منتدى النقاش اإللكرتوين.  

همة اليت جيب أن تؤخذ النتائج أكدت على بعض القضايا امل
 :منتديات النقاش اإللكرتونية، مثلبعني االعتبار يف تصميم 

ومستوى املسؤوليات، وقياس  ،العبء األكادميي للطالب
 وتنو  األنشطة التعليمية.   ،تقدم تفاعل الطالب

 دور على التعرف ( إىل2010وقد هدفت دراسة اللوح )
 تطوير اإلنرتنت يف شبكة على اإللكرتونية التعليمية املنتديات
 متطلبات ضوء يف الفلسطيين املعلم لدى التدريسية الكفايات

 راءآ متغيات الدراسة على أثر عن والكشف املعلم، جودة
 الكفايات تطوير يف التعليمية املنتديات دور يف املعلمني

 املنتديات إىل إن الدراسة املعلم. وتوصلت لدى التدريسية
ملا  واقعية أكثر وضع تصورات على املعلم تعني التعليمية

 وأن للتدريس، السليم التخطيط عملية عليه تكون أن ينبغي
 التدريسية تصميم املواقف هاراتم تقدم التعليمية املنتديات
 إجراءات التعليمية املنتديات كذلك وتقدم وتنفيذها،

التدريس. كما أظهرت النتائج عدم  لتقومي للمعلم واضحة
 التعليمية املنتديات دور يف إحصائية داللة ذات فروق وجود

 املعلم لدى التدريسية الكفايات تطوير يف اإللكرتونية
 ملتغيات )اجلنس، ىتعز  املعلم جودة متطلبات يف الفلسطيين

 اخلربة(. سنوات التعليمية، املرحلة العلمي، املؤهل
الفرق بني  ملعرفة دراسةب  (Topçu, 2006)بكوو توقام 

أداء اجلنسني يف منتديات النقاش اإللكرتونية غي التزامنية. 
يف منتديات  الطلبةوهدفت الدراسة إىل قياس الفرق بني أداء 

النقاش اإللكرتونية. وقد مت إجراء حتليل مضمون النقاش 
عند مستوى اإلدراك والتفاعل واملصداقية، اإللكرتوين واحلوار 

. وأظهرت يالبعد املعريف واملهار  حملتوى يفوكذلك حتليل ا
النتائج أنه ال يوجد فرق كبي بني اجلنسني يف األداء يف 

 .يةديات النقاش واحلوار اإللكرتونية والتفاعلتمن
  ,Chapman) ويذكر كل من شامبن، ووكر، ستون

Walker & Stone, 2008) يف  أن معظم التفاعل التعليمي
منتديات النقاش واحلوار يتم يف اإللكرتوين نظام التعلم 

متكن الطلبة من التعلم بطريقة أكثر  اإللكرتونية؛ ألهنا
من خالل التعلم  ،(Clark & Mayer, 2008) استقاللية

 حل على القائم والتعلم والتعلم التعاوين االجتماعي
دور  املشكالت، وتعد من روافد التعلم اإللكرتوين، وهلا

اإللكرتوين التعلم  بيئة يف النجاح على الطالب قدرة يف أساس
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(Macgregor & Turner, 2009).  وقد أشار كل من ديز
إىل أن الطلبة   (Diaz & Entonado, 2009)وانتونادو

ا يف الوقت املشاركني يف منتديات النقاش التعليمية أكثر إجناز  
 لوجه؛ االفعلي احملدد؛ مقارنة باإلجناز يف الفصل العادي وجه  

والعمل يف بيئة  واحلرية، الراحة مستوى تفا وذلك يعود إىل ار 
 الطالب اخلاصة. 

 ,Liu, Cheng, & Lin) وقد أظهرت الدراسات  

تأثي إجيايب على  هلا اإللكرتونيةأن منتديات النقاش  (2013
هم يف زيادة مهارة الكتابة والقراءة مدور  اهل، و خمرجات التعلم
من كما أهنا  ،  (Rau, Gao, & Wu, 2008).عند الطالب 

من  املشاكلواآلراء وحل  لتبادل األفكار ئلالوساأفضل 
مشاركات الطالب اآلخرين، واحلصول خالل التفاعل مع 

 ,Raghavan, Catherine, Ikbal) تغذية راجعةعلى  منهم

Kambhatla, & Majumdar, 2010)  .ويذكر ديرك 

((Daric, 2014  أن منتديات النقاش اإللكرتونية ذات قيمة
يف توفي الشعور املشرتك جتاه موضو  النقاش على الرغم من 

 وجود املشاركني يف أماكن جغرافية متباينة. 

 :الدِّراسةمشكلة 

منتديات استخدام أدوات التعلم اإللكرتوين، وحتديدا   نإ
بازدياد مية يالتعل اإللكرتونية، يف العمليةاحلوار والنقاش 

للتوسع يف برامج التعلم اإللكرتوين يف وذلك  ؛مطرد
عدد املستخدمني للتعليم  مؤسسات التعليم العايل، وزيادة

 الدراسات من عدد نتائج حول العامل، وتؤكداإللكرتوين 

(Zhan, Xu & Ye, 2011; Luppicini, 2007; Jacobsen,   

هم أ امن منأن النقاش التعليمي اإللكرتوين غي املتز  (2006
يف جمال التعليم  التطبيقات اإللكرتونية األكثر استخداما  

 . العايل على مستوى العامل
ولقد أصبح استخدام منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية 
من األمور اليت تأخذ حيزا  كبيا  بني الطلبة يف بيئة التعليم 
 املدمج، وخاصة يف ضوء التطور يف استخدام أنظمة التعلم

من  اإللكرتوين يف اجلامعات السعودية. فقد أصبحت
ل عليها يف إثراء العملية و  عيُ  األدوات التعليمية الرئيسة اليت

 التعليمية وتوفي املواد التعليمية املساندة مما يسهم يف التفاعل
ومع . االبتكارية بني الطلبة القدرات اخلربات وتنمية وتبادل

هناك جند أن تزايد هذا االستخدام يف املؤسسات الرتبوية؛ 
االستفادة منها، وتوظيفها يف و هذا االستخدام يف ا تفاوت  

وفق منهجية علمية حتقق الغرض املنشود  العملية التعليمية
ما هو موجود بالساحة ال إن معظم  فاعلية، بلمنها بأقصى 

اضحة حمدودة غي و يعدو أن يكون جتارب شخصية 
دور منتديات النقاش واحلوار  دراسة إىل يدعو، مما األهداف

اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي ومعوقات استخدامها 
  لطلبة.ابني 

أثناء تدريس املقررات يف ومن مالحظة الباحث 
اإللكرتونية تبني أن لدى الطالب شغفا  واهتماما  كبيا  جتاه 

املنتديات، مما كون شعورا  ستخدام والتفاعل مع هذه اال
مهية قياس الدور الذي ميكن أن تقدمه منتديات النقاش أب

. ومن مث للطلبةواحلوار اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي 
منتديات احلوار فإن السؤال الرئيس هلذه الدراسة هو: ما دور 

يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب  والنقاش اإللكرتونية
سات العليا، وما معوقات تطبيقها بقسم املناهج وطرق الدرا

 ية: األسئلة اآلت دريس؟ وحتاول الدراسة اإلجابة عنالت

 :الدِّراسةأسئلة 

ما دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز  .1
األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا بقسم املناهج 

  ؟وطرق التدريس
طالب الدراسات  استخدامما املعوقات اليت حتول دون  .2

 نتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية؟ ملالعليا 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات  .3

املرحلة إجابات أفراد عينة البحث تعزى إىل اختالف 
 واجلنس؟ الدراسية
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 :الدِّراسةأهداف 

 :يةتاآل األهداف حتقيق إىل الدِّراسة تسعى
يف تعزيز منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية  دورتعرف  .1
بقسم املناهج  العليا داء األكادميي لدى طالب الدراساتاأل

 .وطرق التدريس
طالب  استخداماملعوقات اليت حتول دون أهم بيان  .2

 . نتديات احلوار والنقاش اإللكرتونيةملالدراسات العليا 
ات عينة الدراسة إجابمتوسطات الفرق بني الكشف عن  .3

 .)املرحلة الدراسية، واجلنس( بناء  على عدد من املتغيات

 :الدِّراسةأهمية 

كوهنا تلقي الضوء على   منإن أمهية الدِّراسة تنبع  
يف التعليم اإللكرتونية  نتديات النقاشملوانب التطبيقية اجل

، كما تستمد هذه اإللكرتوينالتعلم بوصفها أحد أهم أدوات 
الدِّراسة أمهيتها من ندرة الدراسات اليت تناولت املوضو  

على حد علم  – الدِّراسة هذه إعداد فرتة مباشر خالل بشكل
املستوى احمللي والعريب، على الرغم من تعدد  على-الباحث 

كما أن الدِّراسة احلالية الدراسات يف األدبيات البحثة الغربية،  
قد تسهم يف إبراز أمهية استخدام منتديات النقاش 
اإللكرتونية يف تطوير العملية التعليمية والرتبوية، كما أن 

التعلم استخدام منتديات النقاش بوصفها أحد أدوات 
لذا   يتوقع أن حيدث تغييا  يف طريقة تعلم الطالب؛اإللكرتوين 

لية اته ودوره يف دعم العمكان من الضروري معرفة إمكان
التعليمية، وأهم الصعوبات اليت تعرتض تطبيقه يف امليدان 

قد تضيف إىل املكتبة العربية الرتبوي، كما أن هذه الدراسة 
من الطلبة اإللكرتوين املشتغلني يف التعلم نتائج علمية ختدم 

 واألساتذة والباحثني.

 :الدِّراسةمنهج 

 Study) الدِّراسة املنهج الوصفي الباحث يف استخدم 

Descriptive) ملناسبته  الدِّراسة، وذلك لتحقيق أهداف

إذ يعتمد هذا املنهج على دراسة الواقع الدِّراسة؛ لطبيعة 
احلايل كما هو، ويقدم وصفا  شامال  لإلجابة عن أسئلة 

الوصول إىل استنتاجات تساهم يف فهم هذا الواقع ، و الدراسة
 (.2016)عبيدات وآخرون،  وتطويره

 :لدِّراسةحدود ا 

 :يةتباحلدود اآل التزمت الدراسة
طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق  :بشرية .1

 .التدريس
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  :مكانية .2

 بالرياض.
-1436الثاين من العام اجلامعي  الدراسي الفصلزمانية:  .3

  هـ1437
التعليمية  منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونيةموضوعية:  .4

 .واملعوقات اليت حتول دون استخدامها

 مصطلحات الدِّراسة:

: هو جمموعة من األنشطة املرتبطة، أو (The role) دور
األطر السلوكية اليت حتقق ما هو متوقع يف مواقف معينة، 
وترتتب على األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف املواقف 

 (133 ،1993،)مرسياملختلفة" 
هو تعزيز ممارسات  :(E-Learning)اإللكتروني التعلم 

التعلم ودعمها، باستخدام األدوات التكنولوجية املختلفة اليت 
إما أن تكون قائمة على الويب، أو موزعة على شبكة 

 ،اإلنرتنت، أو املعتمدة على استخدام شبكة اإلنرتنت
التعلم اإللكرتوين و  (.2005، وتوظيفها ألغراض التعليم )زيتون

نظام تعليمي يعتمد التعلم من خالل هو يف هذه الدِّراسة 
على فلسفة خاصة، ويستخدم التقنيات التفاعلية احلديثة 

 والتطبيقات لتحقيق أهدافه.
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 Electronic) النقاش اإللكترونيةالحوار و منتديات 

Forum discussion and dialogue):  

منتدى املناقشة بأنه تصميم يف ( 2005يعرف اخلان )     
املقرر اإللكرتوين، خيلق بيئة تعلم مشرتكة فعالة وتفاعلية، 
وخيترب املشاركون يف منتدى املناقشة اإللكرتوين جوانب 
متعددة حول قضايا حتفزهم على التحليل واملشاركة بطرق 

النقاش عرب اإلنرتنت للمشاركني تتيح  فهي تفكي خمتلفة.
حول موضو  معني وتلقي  ونشر االستفساراتوتبادل اآلراء 

 خرين يبادلوهنم نفس االهتمامآل من األجوبة أو احللو 
(BulletinBoards.com, 2011).  ويعرف يف هذه الدراسة

تبادل اآلراء عرب تفاعل الطلبة بطريقة غي متزامنة  بأنه:
ومناقشة األفكار بني األعضاء جتاه موضو  علمي بطريقة 

املنظم املتبادل، والتعليق التتابعي على مشاركات التفكي 
من خالل  ،اجملموعة، واحلصول منهم على تغذية راجعة

منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية بنظامي جسور وبالك 
 بورد.

هو : (Academic Performance) األداء األكاديمي
نتائج التعلم اليت تشي إىل مستوى إجناز الطالب لألهداف 

يف  األكادمييواألداء  والقدرة على حتقيق النجاح. ،ددةاحمل

التحصيل العلمي  مستوى تقدم الطلبة يف هوهذه الدِّراسة 
 للمقرر.ومدى حتقيقهم األهداف التعليمية  ياملعريف واملهار 
اليت متنع أو تؤخر العوامل  هي :(Obstacles) المعوِّقات

وتعرف  التعليم.الطلبة من تبين وتطبيق بعض األساليب يف 
: العوامل اليت متنع أو تقلل من يف هذه الدراسة بأهنا

استخدام منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف العملية 
 التعليمية، يف مرحلة الدراسات العليا.

 وعينتها:  مجتمع الدِّراسة

مجيع طالب وطالبات  منجمتمع الدراسة  تكو ن     
الدراسات العليا الذين استخدموا منتديات النقاش واحلوار 
اإللكرتونية يف برناجمي املاجستي والدكتوراه، بقسم املناهج 
وطرق التدريس بكلية العلوم االجتماعية خالل العام اجلامعي 

وقد ا وطالبة. طالب   (123)وبلغ عددهم  .هـ1436/1437
الية من مجيع أفراد اجملتمع األصلي؛ تكونت عينة الدراسة احل

وإرسال توزيع وقد مت  .م العينةا لصغر حجوذلك نظر  
من أفراد العينة.  الطلبةجلميع لكرتونيا  إو  ا  ورقي ستبانةاال

توزيع أفراد العينة حسب متغيات ح وض  ي (1)رقم  واجلدول
 الدراسة.

 (1جدول )
 حسب متغيرات الدراسةأفراد العينة  توزيع 

 النسبة العدد الفئات المتغير
 58.9 63 دكتوراه المرحلة الدراسية

 41.1 44 ماجستير
 29.0 31 ذكر الجنس

 71.0 76 أنثى
 100% 107 المجموع 

 أداة الدِّراسة:

أداة جلمع البيانات من  ستبانةاال تستخدم الدراسةُ 
جبامعة  طالب وطالبات الدراسات العليا بقسم املناهج،

دور  على فر  لتعل؛ وذلك اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي 
املعوقات اليت حتول دون ، و بني طالب الدراسات العليا

نتديات احلوار والنقاش ملات العليا الدراس طلبة استخدام
ستبانة األداة املالئمة للدراسة امليدانية وكانت اال ،اإللكرتونية
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رت إجراءات بنائها باملراحل وقد مللحصول على املعلومات، 
 ية:تاآل
 ستبانة:بناء محتوى اال .1

االطال   بعد -ستبانة اال - فقرات أداة الدراسةبناء  مَت       
 ,Olivier؛  (Lai-wah, 2016 الرتبوية يف جماهلااألدبيات  على

من أجل االستفادة منها يف  ،McDougall, 2015) ؛ 2016
وصياغة فقراهتا. وتكونت األداة يف  ،ستبانةعبارات اال إعداد

 من ثالثة أقسام: النهائيةصورهتا 
القسم األول: يتضمن البيانات األولية عن أفراد عينة 

 .واجلنس الدراسية،املرحلة : ، وهيالدراسة
دور منتديات  ديحدفقرة لت (25)يتكون من القسم الثاين: 

 طلبةاحلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني 
 .الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

املعوقات اليت فقرة عن  (20)يتكون من القسم الثالث: 
نتديات احلوار ملالدراسات العليا  طلبة استخدامحتول دون 

 .والنقاش اإللكرتونية
 ستبانة:اال صدق .2

، بصورة أولية هاوإعداد ستبانةاال بعد تصميم      
ستبانة تقيس ما وضعت فقرات اال للتأكد من أنو 

 :أيتمت التحقق مما ي ؛لقياسه

 محتوىصدق ال: 
 على عدد االستبانةمت عرض للتحقق من صدق احملتوى      

من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس من ذوي اخلربة  (8)
جامعة اإلمام حممد بن و  جامعة امللك سعود واالختصاص يف
للتأكد من صدق األداة  وجامعة الطائف؛ سعود اإلسالمية

، وقد (Trustees Validity)عن طريق صدق احملكِّمني 
تفضلوا مشكورين بإبداء مالحظاهتم واقرتاحاهتم جتاه فقرات 

، من حيث دقة الصياغة اللغوية، ومدى مناسبة الستبانةا
الفقرات جملاالهتا، وحذف الفقرات غي املالئمة، واقرتاح 

 .فقرات أخرى مناسبة
 :صدق االتساق الداخلي 

تطبيقها  مت ؛ستبانةلالاالتساق الداخلي  للتحقق من صدق
خارج العينة  طالب الدراسات العلياعلى عينة عشوائية من 

وذلك  (؛35)ن =  اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةامعة جب
من  ستبانة،لالمن أجل تعرف مدى االتساق الداخلي 

بني كل  ،(Pearsonخالل حساب معامل ارتباط بيسون )
والدرجة الكلية للمحور الذي  ،االستبانةعبارة من عبارات 

 . (2)رقم ح باجلدول تنتمي إليه، كما هو موض  

  (2جدول )
 معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه

 المحور الثاني المحور األول
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.6830** 11 0.5984** 21 0.5017** 1 0.4115* 11 0.7102** 

2 0.5291** 12 0.7147** 22 0.6228** 2 0.4384** 12 0.6316** 

3 0.3570* 13 0.7475** 23 0.6745** 3 0.5952** 13 0.4713** 

4 0.5557** 14 0.4787** 24 0.6168** 4 0.7749** 14 0.7252** 

5 0.5106** 15 0.5460** 25 0.6622** 5 0.5744** 15 0.7434** 

6 0.5257** 16 0.3725*   6 0.5851** 16 0.6520** 

7 0.6776** 17 0.6096**   7 0.3948* 17 0.3812* 

8 0.3497* 18 0.8118**   8 0.7489** 18 0.5349** 

9 0.5234** 19 0.7474**   9 0.5774** 19 0.5779** 

10 0.6854** 20 0.7223**   10 0.5422** 20 0.6613** 

  0.01** دالة عند مستوى      0.05* دالة عند مستوى 
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معامالت االرتباط  مجيعأن  (2)رقم من اجلدول  تضحي
أو عند مستوى  (0.01)داللة ا عند مستوى إحصائي   دالة  

يشي إىل اتساق عاٍل لعبارات  وهذا ،(0.05)داللة 
 .الصدق الداخلي هلا ، وارتفا   االستبانة

 :االستبانة ثبات .3

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  االستبانةمَت  حساب ثبات 
(Alpha Cronbach لقياس قيمة معامل الثبات لكل حمور ،)

.(3)رقم ح باجلدول كما هو موض  ،  االستبانةمن حماور 
 (3جدول )

 معامالت ثبات محاور أداة الدراسة
 قيمة معامل الثبات عدد الفقرات المحور

 0.91 25 دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات العليا
 0.90 20 املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية

يتضح ارتفا  معامل ثبات  (3)بالنظر إىل اجلدول رقم 
بلغْت قيمة معامل الثبات للمحور األول  فقدحماور الدراسة؛ 

وهي قيمة مرتفعة؛ مم ا يدل  ،(0.90)، واحملور الثاين (0.91)
 درجة ثباٍت عالية.ب االستبانةعلى متتع 

 إجراءات تطبيق الدِّراسة:

 ية:توفق اخلطوات اآل تطبيق الدراسةمتت إجراءات 
  التعلم اإللكرتوين على األدب الرتبوي يف جمال  االطال

على عدد من الدراسات السابقة اليت هلا عالقة  واالطال 
 مبوضو  الدراسة.

 نقاش واحلوار وصف موضو  الدراسة )منتديات ال
 : اإللكرتوين( على النحو اآليت

o  ،إذ مت منتديات النقاش يف نظام جسور وبالك بورد
)املنتـــــدى العام،  هيىل منتديات فرعية تقسيم املنتدى إ
، منتدى منتدى تنظيم املقرر الفين،منتدى الدعم 

  مصطلحات املادة، منتدى النقاش األسبوعي(
o   ا، بواقع شارك الطلبة يف املنتدى ملدة ثالثة عشر أسبوع

ا على األقل يف منتدى النقاش ثالث مشاركات أسبوعي  
 األسبوعي.

o  دور عضو هيئة التدريس هو طرح موضو  النقاش
 رشاد.املنتدى والتوجيه واإل األسبوعي ومتابعة

o  لتوجيهجمموعة من الطلبة  أسبو النقاش كل  إدارةيتوىل 
 النقاش وحتفيز الطلبة على املشاركة والتعزيز.

o  بناء على نوعية املشاركة وعدد  اأسبوعي  يتم التقومي
 .األسبوعيةاملشاركات 

o  متت يف بيئة تعلم  اإللكرتوينمنتديات النقاش واحلوار
 مدمج.

 على جمموعة من احملكمني  إعداد أداة الدراسة وعرضها
 للتحقق من صدقها وثباهتا.

  حتديد جمتمع الدراسة وعينتها من خالل الرجو  إىل
 عمادة الدراسات العليا وشؤون الطالب يف اجلامعة.

  توزيع أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من
وطالبة من طالب الدراسات العليا يف جامعة  ا  ( طالب35)

، ومت استثناء هذه اجملموعة اإلسالميةسعود  حممد بن اإلمام
 من عينة الدراسة الرئيسة.

 هانعلى عينة الدراسة لإلجابة عستبانات مَت  توزيع اال - 
من العام  األوليف الفصل الدراسي  -لكرتونيا  إو  ا  ورقي

، ستبانةا( 123مت توزيع ) فقدهـ؛ 1437/1438الدراسي 
( 107للتحليل ) منها والصاحل، ستبانةا( 114ومت اسرتداد )

 ستبانات املوزعة.من جممل االستبانة ا
  استخدم الباحث لقياس االستجابات مقياَس ليكرت

اخلماسي: )موافق بشدة، موافق، حمايد، غي موافق، غي 
موافق بشدة(. وقد حتصلت االستجابة )موافق بشدة( على 
مخس درجات، وحتصلت االستجابة )موافق( على أربع 



 األكادميي لطلبة الدراسات العليا ومعوقات...عبداهلل بن حممد العقاب: دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء 

 

105 

درجات، وحتصلت االستجابة )حمايد( على ثالث درجات، 
حتصلت االستجابة )غي موافق( على درجتني،  يف حني

 وحتصلت االستجابة )غي موافق بشدة( على درجة واحدة.
 جراء البيانات إلكرتونيا  إلستبانات وإدخال مت مجع اال

 التحليالت الالزمة. 
 ستبانات من خالل برنامج احلزم اإلحصائية مت حتليل اال
(SPSS) األساليب اإلحصائية باستخدام  ملعاجلة البيانات

 املناسبة.

 

 

 نتائج الدراسة:

منتديات دور ما : السؤال األول: نتائج اإلجابة عن أواًل  
يف تعزيز األداء األكادميي بني  احلوار والنقاش اإللكرتونية

 ؟طالب الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسطات احلسابية، 
واالحنرافات املعيارية، لتقدير استجابات عينة الدراسة جتاه 

منتديات احلوار والنقاش دور حماور األداة املتعلقة بقياس 
يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات  ةاإللكرتوني

، كما هو موضح يف العليا بقسم املناهج وطرق التدريس
 .(4)اجلدول رقم 

 ( 4)جدول 
في تعزيز األداء األكاديمي بين  منتديات الحوار والنقاش اإللكترونية إلجابات عينة الدراسة تجاه دور المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 

 العليا طالب الدراسات
المتوسط  العبارة م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق بشدة 1 0.55 4.66 ا من الوقت والتفكي قبل املشاركة.مزيد  اإللكرتوين يعطي منتدى احلوار والنقاش  10
علــــى تبــــادل األفكــــار واآلراء اإللكــــرتوين يشــــجع احلــــوار والنقــــاش يف منتــــدى املقــــرر  15

 حبرية.
 موافق بشدة 2 0.53 4.57

متناسبة مع عناصر اإللكرتوين طبيعة موضوعات احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  8
 املقرر.

 موافق بشدة 3 0.65 4.54

 موافق بشدة 4 0.59 4.52 للمقرر واضحة وحمددة.اإللكرتوين أهداف منتدى احلوار والنقاش  1
 موافق بشدة 5 0.60 4.47 على التفاعل مع احملتوى العلمي للمقرر.اإللكرتوين يساعد منتدى احلوار والنقاش  18
 موافق بشدة 6 0.58 4.43 موضوعات النقاش واحلوار يف املنتدى حتقق أهداف املقرر. 2

عـــن فكرتـــه بوضـــوح وبثقـــة اإللكـــرتوين يعـــرب كـــل طالـــب يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  25
 عالية.

 موافق بشدة 7 0.73 4.42

ســاعدين يف حتسـني قــدرايت علـى القــراءة اإللكـرتوين احلـوار والنقــاش يف منتـدى املقــرر  11
 يف التخصص.

 موافق بشدة 8 0.66 4.40

 موافق بشدة 9 0.69 4.37 مصادر تعليمية متنوعة.اإللكرتوين يتيح منتدى احلوار والنقاش  19
 موافق بشدة 9 0.71 4.37 بعض.مع الطالب على التفاعل بعضهم اإللكرتوين يشجع منتدى احلوار والنقاش  23
 موافق بشدة 11 0.70 4.35 ساعدين يف حتسني مهارة التفكي الناقد.اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  13
 موافق بشدة 12 0.74 4.33 ساعدين يف تعلم مفاهيم جديدة.اإللكرتوين احلوار والنقاش  4

 موافق بشدة 13 0.70 4.28 للمقرر العمل املنظم.اإللكرتوين يدعم منتدى النقاش واحلوار  17
 بشدةموافق  14 0.92 4.26 بتعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم.اإللكرتوين يهتم منتدى احلوار والنقاش  22
 موافق بشدة 15 0.95 4.25 ساعدين يف فهم مفردات املقرر بشكل أفضل.اإللكرتوين احلوار والنقاش  6
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق بشدة 16 0.93 4.24 تعاونية.اإللكرتوين بيئة احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  9
 موافق بشدة 17 0.97 4.23 التعليمية.الوقت الكايف إلجناز املهمة اإللكرتوين يتيح منتدى احلوار والنقاش  21
 موافق 18 0.94 4.20 ساعدين يف تنمية مهارات التفكي العليا.اإللكرتوين احلوار والنقاش  5

ــــدى  12 ــــة اإللكــــرتوين احلــــوار والنقــــاش يف املنت ســــاعدين يف حتســــني قــــدرايت علــــى الكتاب
 العلمية.

 موافق 19 0.84 4.19

 موافق 19 1.00 4.19 ساعدين يف تعزيز الدافع للتعلم.اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  7
 موافق 21 0.97 4.15 يف تنظيم األفكار وترتيبها.اإللكرتوين يسهم منتدى احلوار والنقاش  20
 موافق 22 0.86 4.08 روح التنافس بني الطالب.اإللكرتوين يدعم منتدى احلوار والنقاش  24
 موافق 23 0.94 3.97 ساعدين يف حتسني املهارات التحليلية.اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  14
 موافق 24 1.02 3.88 للمقرر باستمرار.اإللكرتوين أحصل على تغذية راجعة يف منتدى احلوار والنقاش  16
للمقـــرر خصـــائص املتعلمـــني اإللكـــرتوين يراعـــي النقـــاش يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  3

 والفروق الفردية بني املشاركني.
 موافق 25 1.07 3.86

 موافق بشدة  0.48 4.29 المتوسط* العام 
 .درجات 5* املتوسط احلسايب من 

( أن متوسطات استجابات 4يتضح من اجلدول رقم )
احلوار والنقاش دور منتديات حملور أفراد عينة الدراسة 

اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات 
 4.66)قد تراوحت بني  ؛العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

موافق بشدة، )ترتاوح بني التقديرين: درجة ، وهي (3.86 –
، (4.29)املتوسط احلسايب الكلي كلٌّ من وبلغ   وموافق(،

تقابل درجة وهي (، 0.48االحنراف املعياري الكلي )و 
وفقا  ملقياس ليكرت  (أو )عالٍ  موافق بشدة()التقدير: 

  .اخلماسي املعتمد عليه يف هذه الدراسة
أعلى ويتضح من النتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن  

يعطي منتدى احلوار والنقاش " هي:الفقرات على التوايل 
ا من الوقت والتفكي قبل املشاركة" مبتوسط مزيد  اإللكرتوين 

 "ويليه ،(0.55)وباحنراف معياري  ،(4.66)حسايب بلغ 

على تبادل اإللكرتوين يشجع احلوار والنقاش يف منتدى املقرر 
 ،(4.57)مبتوسط حسايب بلغ  "األفكار واآلراء حبرية

طبيعة موضوعات احلوار  مث " ،(0.53)وباحنراف معياري 
متناسبة مع عناصر اإللكرتوين والنقاش يف منتدى املقرر 

وباحنراف معياري  ،(4.54)مبتوسط حسايب بلغ  "املقرر

أهداف منتدى احلوار والنقاش  . أما الفقرة "(0.65)
فتأيت يف املرتبة الرابعة  ة"؛للمقرر واضحة وحمدداإللكرتوين 

. (0.59)وباحنراف معياري  ،(4.52)مبتوسط حسايب بلغ 
يساعد منتدى احلوار والنقاش "  يف حني جاءت الفقرة

" يف املرتبة على التفاعل مع احملتوى العلمي للمقرراإللكرتوين 
وباحنراف معياري  ،(4.47)مبتوسط حسايب بلغ  اخلامسة

يراعي كما يتضح أيضا  أن أدىن الفقرات هي: ". (0.60)
للمقرر خصائص اإللكرتوين النقاش يف منتدى احلوار والنقاش 

مبتوسط حسايب  "املتعلمني والفروق الفردية بني املشاركني.
 .(0.48)وباحنراف معياري  ،(3.86)بلغ 

ملنتديات النقاش  الطلبةوقد يُعزى هذا إىل أن استخدام 
تعد ين التعلم اإللكرتو بوصفها أحد أدوات  ةواحلوار اإللكرتوني

 تبادل األفكار واآلراءجتربة فريدة؛ وأهنا بيئة تساعد على 
وحتقق املرونة يف  .تعاونية ، فهي بيئةبوضوح وبثقة عالية

املشاركة من حيث الزمان واملكان، وتسهل عملية التواصل 
وتسهم  ،مصادر تعليمية متنوعة، وتتيح الطلبةوالتفاعل بني 

للدور  الطلبة إدراك ويتبني  . مهارة التفكي الناقديف حتسني 
الذي تقوم به منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية كون لدى 
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وتتفق هذه ة تعزيز األداء األكادميي. بأمهي شعور الطلبةهؤالء 
 ،((Lai-wah, 2016يل واه دراسة  كل منالنتيجة مع نتائج  

 (،(Beckmann, Weber, 2016ودراسة كل من بكمان ووبر 

كل من هو وونق ولني   دراسةو  (،2016)ودراسة خلف 
ودراسة ليو ،  (Hou, Wang, Lin, & Chang, 2015)وشينج 

 اليت أكدت على، (Liu, Cheng, & Lin, 2013)وشيق ولني 
دور فاعل يف تعزيز عملية  هلا اإللكرتونيةأن منتديات النقاش 

 ،والتفكي الناقد تأثي إجيايب على خمرجات التعلم، و التعلم
يف رفع مستواهم  أسهمنتديات هذه امليف  الطلبةة مشاركأن و 

ئهم أداو  خلرباهتم السابقة مواستخدامه والتحصيلي املهاري
 العملي.

: ما املعوقات اليت الثانيالسؤال نتائج اإلجابة عن ا: ثانيً 
نتديات احلوار ملطالب الدراسات العليا  استخدامحتول دون 

 والنقاش اإللكرتونية؟ 
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ مت استخراج املتوسطات 
احلسابية، واالحنرافات املعيارية، لتقدير استجابات عينة 

املعوقات اليت حتول  الدراسة جتاه حماور األداة املتعلقة بقياس
نتديات احلوار ملطالب الدراسات العليا  استخدامدون 

.(5)، كما هو موضح يف اجلدول رقم اإللكرتونيةوالنقاش 
 ( 5جدول )

التي تحول دون استخدام طالب الدراسات العليا لمنتديات  ابات عينة الدراسة تجاه المعوقاتالمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلج
 الحوار والنقاش اإللكترونية

المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

 موافق 1 1.00 3.66 نقص مهارة استخدام احلاسب حيد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين 8
يقلـــل دافعيـــة املشـــاركة يف اإللكـــرتوين ســـلبية بعـــض الطـــالب يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  20

 النقاش.
 موافق 2 1.08 3.50

 حمايد 3 1.30 3.22 احلوار والنقاش اإللكرتوين.عدم تقومي نوعية املشاركة يف منتدى  19
 حمايد 4 1.31 3.06 وقلة الدعم الفين.اإللكرتوين تعطل منتدى احلوار والنقاش  16
عـــدم احملافظـــة علـــى حقـــوق اآلخـــرين يف األفكـــار املنشـــورة يف منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  13

 اإللكرتوين.
 حمايد 5 1.28 3.04

ــــؤثر ســــلب  اإللكــــرتوين كثــــرة املوضــــوعات املطروحــــة يف منتــــدى احلــــوار والنقــــاش  18 ا علــــى ت
 النقاش.

 حمايد 6 1.28 2.95

 حمايد 7 1.22 2.87 ا من الوقت.تتطلب مزيد  اإللكرتوين املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  7
 حمايد 8 1.31 2.83 عدم توافر شبكة اإلنرتنت للدخول ملنتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 15
 غي موافق 9 1.21 2.46 مملة.اإللكرتوين املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  9

 غي موافق 10 1.03 2.42 حيد من استخدامي له.اإللكرتوين الثقة مبصداقية املعلومات يف منتدى احلوار والنقاش  17
 غي موافق 11 1.15 2.40 عدم تفاعل الطالب يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 5

تعليمـــات واضـــحة تتعلـــق بالتعامـــل مـــع اإللكـــرتوين ال يتضـــمن منتـــدى احلـــوار والنقـــاش  11
 التقنية املستخدمة.

 غي موافق 12 1.14 2.36

 غي موافق 12 1.14 2.36 عدم تنظيم موضوعات املناقشة يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 14
 غي موافق 14 1.08 2.23 ا من اجلهد.مرهق ويتطلب مزيد  اإللكرتوين احلوار والنقاش يف منتدى املقرر  6

 غي موافق 15 0.93 2.04 عدم تقبل توجيهات ونقد الزمالء يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 12
 غي موافق 15 1.17 2.04 يف التعلم.ال تتناسب مع أسلويب اإللكرتوين املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش  10
 غي موافق 17 0.88 1.84 صعوبة التعامل مع منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين. 4
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المتوسط  العبارة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  الترتيب
 الموافقة

يف العمليــة التعليميــة ال جــدوى اإللكــرتوين أعتقــد أن اســتخدام منتــدى احلــوار والنقــاش  1
 منه.

غي موافق  18 0.71 1.75
 بشدة

غي موافق  19 0.59 1.62 ال يتالءم وطبيعة املقرر.اإللكرتوين استخدام منتدى احلوار والنقاش  3
 بشدة

غي موافق  20 0.72 1.61 موضوعات النقاش واحلوار يف املنتدى عامة ال حتقق أهداف املقرر. 2
 بشدة

 حمايد  0.61 2.51 املتوسط* العام
 .درجات 5* املتوسط احلسايب من 

( أن متوسطات استجابات 5من اجلدول رقم )يتضح 
 استخدامملعوقات اليت حتول دون حملور اأفراد عينة الدراسة 

نتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية ملطالب الدراسات العليا 
 – 3.66)بقسم املناهج وطرق التدريس قد تراوحت بني 

 موافق وحمايد(،)ترتاوح بني التقديرين: درجة ، وهي (1.61
االحنراف و ، (2.51)املتوسط احلسايب الكلي كلٌّ من وبلغ  

 حمايد()تقابل التقدير: درجة وهي (، 0.61املعياري الكلي )
وفقا  ملقياس ليكرت اخلماسي املعتمد عليه يف  أو )متوسط(
  .هذه الدراسة

 تعوقاعلى املأالنتائج املذكورة يف اجلدول أعاله أن  وتبني
من وجهة نظر عينة الدراسة )مرتبة من األكثر إعاقة إىل 

نقص مهارة استخدام : "هيعلى التوايل األقل إعاقة( 
احلاسب حيد من املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش 

وباحنراف معياري  (3.66)مبتوسط حسايب بلغ  "اإللكرتوين
سلبية بعض الطالب يف منتدى احلوار "ويليه ،(1.00)

مبتوسط  "يقلل دافعية املشاركة يف النقاشاإللكرتوين والنقاش 
كما . (1.08)وباحنراف معياري  (3.50)حسايب بلغ 

يتضح أيضا  أن عينة الدراسة غي موافقني بشدة على بعض 
اليت حتول دون استخدام  تعوقااملالفقرات على أهنا من 
) مرتبة  يف التعليم، وهياإللكرتوين منتديات النقاش واحلوار 

موضوعات النقاش : "هيالتوايل  من األقل إىل األعلى( على
مبتوسط  "واحلوار يف املنتدى عامة ال حتقق أهداف املقرر

 "ويليه ،(0.72)وباحنراف معياري  (1.61)حسايب بلغ 

ال يتالءم وطبيعة اإللكرتوين استخدام منتدى احلوار والنقاش 
وباحنراف معياري  (1.62)مبتوسط حسايب بلغ  "املقرر

أعتقد أن استخدام منتدى احلوار والنقاش  مث "، (0.59)
مبتوسط  "يف العملية التعليمية ال جدوى منهاإللكرتوين 
 كما يتبني. (0.71)وباحنراف معياري  (1.75)حسايب بلغ 

أيضا  أن عينة الدراسة غي موافقني على بعض الفقرات على 
استخدام منتديات النقاش واحلوار أهنا من معوقات 

يف التعليم، وهي ) مرتبة من األقل إىل األعلى( اإللكرتوين 
صعوبة التعامل مع منتدى احلوار والنقاش " :التوايل على

وباحنراف معياري  (1.84)مبتوسط حسايب بلغ  "اإللكرتوين
املشاركة يف منتدى احلوار والنقاش ويليه"  ،(0.88)

مبتوسط حسايب " تتناسب مع أسلويب يف التعلمال اإللكرتوين 
عدم تقبل " ، مث(1.17)وباحنراف معياري  (2.04)بلغ 

" توجيهات ونقد الزمالء يف منتدى احلوار والنقاش اإللكرتوين
 . (0.93)وباحنراف معياري  (2.04)مبتوسط حسايب بلغ 

ملنتديات  الطلبةوقد يُعزى حمدودية معوقات استخدام 
إىل توافر مجيع اإلمكانات املادية  ةار اإللكرتونيالنقاش واحلو 

واملعنوية، وسهولة االستخدام، وتوافر الدعم الفين، والتفاعل 
 الطلبة أثناء النقاش. كما أن إدراكيف النشط بني الزمالء 

الطلبة ألمهية منتديات النقاش واحلوار اإللكرتونية؛ جعلت 
يتجاوزون أغلب املعوقات من أجل تعزيز األداء األكادميي. 

 ,Lai-wahيل واه  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

 ,Beckmann  دراسة كل من بكمان ووبرو ، ((2016
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Weber, 2016)،) هناك بعض العوامل أن  وقد أكدتا على
 اإللكرتونيةمنتديات النقاش  يف الطلبةاليت تؤثر على مشاركة 

، كما أن هناك حاجة إىل دعم تكرار املشاركاتمثل 
 أثناء النقاش اإللكرتوين. يف وتوجيههم ومساعدة الطالب 

هل توجد فروق : لثا: نتائج اإلجابة عن السؤال الثالثً ثا
ذات داللة إحصائية بني متوسطات إجابات أفراد عينة 

  واجلنس؟ املرحلة الدراسيةعزى إىل اختالف البحث تُ 

. الالزمةت اختبار إجراء االمت ؛ لإلجابة عن هذا السؤالو 
 تبع ا ملتغيات الدراسة: الثالث عرض نتائج السؤال أيتوفيما ي

  اختالف المرحلة الدراسيةمتغير: 
جمموعتني  لداللة الفروق بني (T-Test)اختبار ت إجراء  مت

مستقلتني لتعرف الفروق بني متوسطات إجابات أفراد عينة 
تبعا  الختالف متغي املرحلة  حماور الدراسةالبحث جتاه 

ني النتائج اليت مت التوصل ( يب6رقم ) الدراسية، واجلدول
 إليها: 

 (6)جدول 
 المرحلة الدراسيةاختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف  

المرحلة  المحور
 الدراسية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

دور منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني 
 طالب الدراسات العليا.

 غي دالة 0.427 0.80 0.48 4.32 63 ماجستي

 0.49 4.24 44 دكتوراه
املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات 

 احلوار والنقاش اإللكرتونية.
 غي دالة 0.545 0.61 0.55 2.48 63 ماجستي

 0.70 2.56 44 دكتوراه

أن قيمة )ت( غي دالة، مما ( 6)يتضح من اجلدول رقم 
يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
استجابات عينة الدراسة جتاه دور منتديات احلوار والنقاش 
اإللكرتونية يف تعزيز األداء األكادميي بني طالب الدراسات 

يعين أن عينة  تعود الختالف املرحلة الدراسية. وهذا ؛العليا
متفقون جتاه  اجستياملدكتوراه و الدراسة يف كل من مرحلة ال

فقرات أداة الدراسة يف هذا احملور، وقد يعود السبب إىل 
تشابه ظروف استخدام منتديات النقاش اإللكرتونية، وتقارب 

ءت تقديراهتم خربات املشاركني يف املراحل الدراسية؛ لذا جا
أن قيمة )ت( غي ( 6)كما يتضح من اجلدول رقم متماثلة.  

يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  وهذادالة، 
بني استجابات عينة الدراسة جتاه املعوقات اليت حتول دون 
استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات احلوار والنقاش 

تعود الختالف املرحلة الدراسية )دكتوراه  ؛اإللكرتونية
. وهذا يدل على اتفاق يف آراء أفراد عينة الدراسة وماجستي(

ا ملختلف املراحل الدراسية جتاه فقرات أداة الدراسة يف طبق  
هذا احملور، وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن بيئة تطبيق 
واستخدام منتديات النقاش اإللكرتونية متشاذهة بني 

  رحلتني، وأن معوقات االستخدام شبه متجانسة.امل
  نوع الجنسمتغير: 

لداللة الفروق بني  (T-Test)اختبار ت إجراء  مت      
جمموعتني مستقلتني لتعرف الفروق بني متوسطات إجابات 
أفراد عينة البحث جتاه حماور الدراسة تبعا  الختالف متغي 

 يبني النتائج اليت مت التوصل إليها: (7)، واجلدول رقم اجلنس
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 (7)جدول 
 الجنساختبار )ت( لداللة الفروق في إجابات عينة الدراسة على محاور الدراسة باختالف  

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

منتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية يف تعزيز األداء دور 
 األكادميي بني طالب الدراسات العليا.

غي  0.959 0.05 0.46 4.29 31 ذكر
 0.49 4.29 76 أنثى دالة

املعوقات اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا 
 ملنتديات احلوار والنقاش اإللكرتونية.

غي  0.160 1.42 0.52 2.38 31 ذكر
 0.64 2.57 76 أنثى دالة

أن قيمة )ت( غي دالة، ( 7)يتضح من اجلدول رقم 
ا يشي إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني وهذ

استجابات عينة الدراسة جتاه دور منتديات احلوار والنقاش 
األكادميي بني طالب الدراسات اإللكرتونية يف تعزيز األداء 

عينة يعين أن  وهذا تعود الختالف نو  اجلنس. ؛العليا
ا متفقون جتاه فقرات أداة إناث   الدراسة سواء أكانوا ذكور ا أم

الدراسة يف هذا احملور، وقد يعود السبب إىل طبيعة تصميم 
منتديات النقاش اإللكرتونية، وأهنا مناسبة للجنسني، وكذلك 
لتعرض اجلنسني لنفس اخلربات التعليمية يف املنتدى؛ لذا 

أن ( 7)اجلدول رقم  يشيكما جاءت تقديراهتم متماثلة.  
يشي إىل عدم وجود فروق ذات  وهذا، قيمة )ت( غي دالة

داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة جتاه املعوقات 
اليت حتول دون استخدام طالب الدراسات العليا ملنتديات 

. وهذا تعود الختالف نو  اجلنس ؛احلوار والنقاش اإللكرتونية
ا لنو  اجلنس يدل على اتفاق يف آراء أفراد عينة الدراسة طبق  

حول فقرات أداة الدراسة يف هذا احملور،  الذكور واإلناث()
وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن طريقة استخدام منتديات 
النقاش اإللكرتونية متشاذهة بني اجلنسني، وأن الظروف 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الالزمة لالستخدام متطابقة. 
وجد فرق  يأنه ال اليت أكدت   (Topçu, 2006)بكوو تدراسة 

ديات النقاش واحلوار تكبي بني اجلنسني يف األداء يف من
يوكسل ترك وختتلف مع دراسة  اإللكرتونية والتفاعل.
(Yukselturk, 2010) أشارت إىل أن هناك عالقة بني  اليت

الطالب وبني مستوى مشاركة الطالب يف منتدى  جنس
 .النقاش اإللكرتوين

 :الدِّراسةتوصيات 

نتائج؛ فإنه ميكن  التوصل إليه من من خالل ما مت
 :التوصية مبا يأيت

بوصفها أحد اإللكرتوين تبين منتديات النقاش واحلوار  .1
يف املنظومة التعليمية، بشكل يتوافق التعلم اإللكرتوين أدوات 

مع التطورات واملستجدات التقنية احلديثة؛ ليتمكن الطالب 
 من تطوير أدائه األكادميي.

وحماولة استخدام للطالب  وتوفي أدلة تدريبية تقدمي برامج .2
منتديات اآليل الالزمة الستخدام  احلاسب اتمهار إكساذهم 

 النقاش واحلوار اإللكرتوين.

يف  تشجيع الطالب، وحثهم على املشاركة اإلجيابية .3
منتدى احلوار والنقاش والبعد عن السلبية يف  النقاش

 اإللكرتوين.

 :الدِّراسةمقترحات 

 :الدراسة؛ فإن الباحث يقرتح اآليت نتائج ءيف ضو 
منتديات النقاش واحلوار إجراء دراسات أخرى مشاذهة يف  .1

يف املراحل الدراسية املختلفة ويف التخصصات اإللكرتوين 
 العلمية األخرى.
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منتديات النقاش واحلوار إجراء دراسات أخرى مشاذهة يف  .2
تعتمد على املقابالت الشخصية باإلضافة إىل اإللكرتوين 

 ، جلمع البيانات حول موضو  الدراسة.االستبانة
منتديات النقاش إجراء دراسات أخرى لقياس فاعلية   .3

 يف التحصيل الدراسي.اإللكرتوين واحلوار 
إجراء دراسات أخرى ملعرفة معوقات تبين املؤسسات  .4

يف العملية رتوين اإللكنتديات النقاش واحلوار التعليمية مل
 التعليمية.
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 Abstract: The study aimed to identify the role of electronic forum discussion and dialogue in enhancing academic 

performance for graduate students, as well as to identify the most important obstacles that prevented it application, in 

department of curriculum and instruction at Imam Muhammad bin Saud Islamic University. The study was conducted on a 

sample of graduate students consisted of (107) students. The study found that there is a big role of electronic forums 

discussion and dialogue in enhancing academic performance with degree Strongly Agree and mean (4.29), and there are 

some obstacles, such as, the lack of skill of using computer limits the participation in electronic forum discussion and debate, 

and negative of some students in the electronic forum discussion and debate reduces the motivation to participate. The results 

also showed no statistically significant differences at (0.05) averages due to the variables of grade and level of study. The 

study concluded with some recommendations, also the study concluded some suggestions. 
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