العدد الثاني

مجلة جامعة القضارف للعلوم واآلداب

2014

واقع استخدام تقانة المعلومات في اإلشراف على الرسائل الجامعية بعمادة الدراسات العليا
بجامعة البحر األحمر

والصعوبات التي تواجو المشرفين والطالب.
د .زلمد حبيب بابكر * بروفيسري أمحد عبد العزيز أمحد*

مستخلص
الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام عمادة الدراسات العليا ل تقنية املعلومات بوسائطها
ادلختلف يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية  ،فضبلً عن التعرف على الصعوبات اليت تواجههم وكذلك
ة
الكشف عن العبلقة اإلرتباطية بني استخدام تقنية ادلعلومات ،وعدة متغريات مستقلة تتمثل يف( ،الوضع
الوظيفي ،والدرجة ادلتقدم ذلا) إلجراءات الدراسة مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي  ،كما
استخدمت أداة االستبانو جلمع ادلعلومات ،واليت مت تطبيقها على عينة قوامها (  )33مشرفاً ،وطالباً،
وللمعاجلة اإلحصائية مت استخدام برنامج ) )SPSSحلساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية،
والدرجة التقديرية وفق زلاور االستبانو  ،واختبار (ف) إلغلاد العبلقة بني احملاور ومتغرياهتا توصلت
الدراسة إىل النتائج التالية:
اجل امعة وسائط تقنية ادلعلومات يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية.
.1تستخدم عمادة الدراسات العليا ب
 .2تواجو ادلشرف والطالب صعوبات يف استخدام تقنيات ادلعلومات أثناء عملية إلشراف.
.3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الداللة(  )0.05تعزى للوضع الوظيفي(مشرف ،طالب) يف
زلوري فوائد اإلشراف
على الرسائل اجلامعية ،وصعوبات استخدام تقنية ادلعلومات.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الداللة( )0.05تعزى للوضع الوظيفي(مشرف ،طالب) يف
زلوري التقنية
ادلستخدمة يف اإلشراف ،وقدرة ادلشرف والطالب على استخدام برامج احلاسوب.
علي ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصى الباحث باآليت:
أ.إنشاء شبكة إنًتنت داخلية خاصة باجلامعة تربط بني وحداهتا ادلختلفة ،فضبلً عن توفري اخلدمة ألساتذة
اجلامعة
والطبلب.
ب.السعي لتوفري حواسيب وملحقاهتا ،لتملك ألعضاء ىيئة التدريس وتدريبهم عليها.
______________
* أستاذ اإلدارة وأصول الًتبية  -جامعة القضارف
* مستشار البحث العلمي وخدمة اجملتمع والعبلقات اخلارجية جامعة البحر األمحر
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Abstract
The research aims at defining the reality of using information
technology and its different media by the dean ship of the postgraduate on supervising dissertations in university, in addition to
define the difficulties that face them. It also aims to find out the
correlation relationship between using information technology
and others many independent variables such as (job position and
grade to be promoted to)to conduct the study the research used
analytical descriptive statistical techniques. The research is also
used a questionnaire for collecting information and then applied
to the sample constitutes of ( 33) supervisors and students . For
statistical treatment the data has been analyzed using computer
SPSS package for measurement of percentage and mean and
standard, and grade to find relation between the content of
questionnaire in addition to F-test to find out the correlated
relations between research's variables. The results showed that :
1. The dean ship of the post-graduate is used information
technology and its different media on supervising
dissertations in university.
2. Supervisor and student face difficulties in using information
technology during supervision process.
3. There is significant statistical differences at ( 0,005 )
according to variances of job position (supervisor , student ),
at the axis of the benefit of supervision on dissertations in
university and difficulties in using information technology.
4. There is no significant statistical differences at ( 0,005 )
according to variances of job position (supervisor , student ),
in the axis of the technology used in supervision and the skill
of supervisor and student in using computer program me. .
On the light of this study, the research proposed the following
recommendations :
a. Establishment of private internal internet web in
university, linking its different departments in addition to
availability of services to university lecturers and students.
b. Availability of computers and its accessory to owe for staff
and train them to use.
: كلمات مفتاحيو
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()
المقدمة:
تعد جامعة البحر األمحر إحدى مؤسسات التعليم العايل واليت مت تأسيسها عام 1994م ،ويف مسريهتا
التعليمية والًتبوية  ،واخلدمية ازبذت عمادات تعينها يف ربيق مراميها وأىدافها ،وتعد عمادة الدراسات
العليا إحدى تلك العمادات ادلتخصصة  ،واليت تعين بالرسائل اجلامعية و البحث العلمي يف اجملاالت
ادلختلفة ،ليتمكن طبلهبا من احلصول على درجة ادلاجستري والدكتوراه  ،يف سلتلف التخصصات العلمية
واألدبية ،داخل القطر وخارجو ،ويف سبيل إتاحة الفرص للطبلب من خارج الببلد أنشأة اجلامعة مركزاً
يتوىل التنسيق يف ىذا اجلانب وتتم عملية اإلشراف عل يهم باستخدام تقنيات ادلعلومات،إن التطوير
احلادث يف رلال تقنية ادلعلومات مقرونة بالتغريات االجتماعية تضع أظلاطاً جديدة للًتبية والتدريب ،إذ
()1
والتدريبية.

تؤثر ىذه التغريات الضخمة بصورة متعاظمة يف ادلنظومات الًتبوية
وذلك دلا سبثلو الوسائط ادلتعددة من أعلية يف ،دمج أنظمة سلتلفة – كمبيوتر ونصوص ومرئيات ساكنة
ومتحركة وصوتيات واتصاالت -يف نظام واحد يضع يف متناول اإلنسان يف منزلو أو عملو أو يف أسفاره
رلموعة أدوات وتقنيات تتيح لو استعمال إمكانات متعددة يف نظام متكامل ومتسع ومتفاعل(.)2
فضبلً دلا سبثلو حاجة اجلامعة ادللحة يف استخدام تلك التقنيات يف منح درجات العلمية
()3
لطالبها باستخدام الفيديو كونفرس ،وقد اعتتت ىذه التتربة فاربة لتكررىا مستقببلً.
والسعي لتطوير اخلدمات البحثية والتعليمية اليت ترنو ذلا اجلامعة ذباه أفراد اجملتمع وقاصديها من طبلب
العامل العريب واإلفريقي احمليط هبا.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة دلا يسبيز بو العامل ادلعاصر بالتطورات السريعة وادلستمرة يف رلال ادلعرفة العلمية
والتقنية حيث تعددت قنوات ادلعرفة واالىتمام بتطبيقات استخدام تقنية االتصاالت بوسائطها
On Line
اإللكًتونية اليت تستخدم كمصادر للمعلومات ،مثل قواعد البيانات ادلباشرة (
 ،)databasesاحملادثات ادلباشرة ( )On-Line- discussionومقررات ربت الطلب ( Tele
 ،)text and videotextورسوم بيانية مسموعة ( ،)Audio-]graphicsالكتب اإللكًتونية
(،)E-booksادلكتبة اإللكًتونية (.)E-library
فضبلً عن اكتشاف وسائط إلكًتونية أخرى متمثلو يف التعليم بواسطة احلاسوب ( Computer-
 ،)basedوادلؤسبرات ادلسموعة ( )Audio/Tele-Conferencing
instruction
وادلؤسبرات ادلرئية(  ،)Video Conferencingوالصف االفًتاضي (  ،)Virtual Classشبكة
اإلنًتنت ( ,) Internetشلا يدل على أن ىنالك دور كبري لتقنية ادلعلومات يف تطوير التعليم.
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عليو ،ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف تساؤل رئيس مفاده :ما واقع استخدام عمادة الدراسات العليا

بجامعة البحر األحمر لتقنية المعلومات في اإلشراف على الرسائل الجامعية ،وما الصعوبات التي

تواجهها؟

أىمية الدراسة:
إن دراسة استخدام وسائط تقنية ادلعلومات يف نظام إعداد الرسائل عن بعد مفيدة  ،نظراً دلا
أحدثتتقنيات ادلعلومات من تغريات وتطورات سريعة يف ربقيق األىداف ادلطلوبة من التعليم العايل ،
ه
فضبلً عن سعي تلك ادلؤسسات يف تطويع تقنيات ادلعلومات يف استخدامات تقنية ادلعلومات  ،حيث
أنو نظام متكامل يسعى إيل ربقيق أىداف زلددة  ،ولو مداخبلتو وعملياتو وسلرجاتو ،شلا مكن من توافر
معلومات حول ادلدخبلت والعمليات والتغذية الراجعة احلادثة يف ىذا النظام ،ومن مث فإن دراسة مثل
ىذا النوع من ادلشكبلت ميكن من عرض أساليب اإلشراف عن بعد وتطبيقاهتا وإمكانية االستفادة منها
يف تطويرىا ،وربديد الفائدة منها.

أىداف الدراسة:
تسعى الدراسة لتحقيق األىداف التالية:
.1التعرف على واقع استخدام التقنية اإللكًتونية بوسائطها ادلختلف يف اإلشراف على الرسائل عن بعد
بجامعة البحر األمحر.
.2الوقوف على التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف على الرسائل عن بعد.
.3التعرف على مقدرة ادلشرف والطالب على استخدامات احلاسوب وملحقاتو.
.4الوقوف على الصعوبات اليت تعًتض عملية اإلشراف على الرسائل اجلامعية عن بعد جبامعة البحر
األمحر من وجهة نظر ادلشرفني والطبلب.

أسئلة الدراسة:
تتمثل أسئلة الدراسة يف اآليت:
 .1ىل تستخدم عمادة الدراسات العليا لتقنيات ادلعلومات يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية  ،من
وجهة نظر ادلشرفني والطبلب؟ ويتفرع منو األسئلة التالية:
أ.ما التقنية ادلستخدمة على اإلشراف على الرسائل اجلامعية؟.
ب.ىل ىنالك فوائد الستخدام تقنيات ادلعلومات يف إلشراف على الرسائل اجلامعية ؟.
ج.مدى إدلام ادلشرف والطالب يف استخدام تقنيات احلاسوب؟.
د.ىل ىنالك صعوبات تواجو ادلشرف والطالب يف استخدام تقنيات حني اإلشراف ؟.
.2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الداللة ()0.05الستخدام تقنيات املعلومات يف اإلشراف
على الرسائل تعزو دلتغريات الدراسة (الوضع الوظيفي ،الدرجة ادلتقدم ذلا)؟.
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حدود الدراسة:
تتمثل زلددات الدراسة يف اآليت:
محددات موضوعية :يقتصر موضوع الدراسة على بيان واقع استخدام تقنيات ادلعلومات يف اإلشراف
على الرسائل اجلامعةي.
محددات مكانية  :ذبري ىذه الدراسة على طبلب الدراسات العليا جبامعة البحر األمحر.
محددات زمنية :تتم الدراسة خبلل العام 2014/2013م.

مصطلحات الدراسة:

تقنيات المعلومات:Information Technology:
تعرف بأهنا ،تطبيقات ادلعرفة العلمية يف معاجلة البيانات من حيث اإلنتاج والصيانة والتخزين
واالسًتجاع بالطرق اآللية(.)4

إجرائياً :يقصد هبا الباحث تلك الوسائط التقنية ادلتمثلة يف اإلنًتنت ،والتيد اإللكًتوين ،اإلسكايب
واجملموعة اإلخبارية  ،وادلستخدمة يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية ادلاجستري ،والدكتوراه.
الجامعة :يقصد هبا  ،مؤسسة للتعليم العايل والبحث العلمي يلحق هبا من درس ادلرحلة الثانوية بنتاح
لتقدم لو برامج تعليمية وتدريبية يف التخصصات ادلختلفة حسب النظرية العلمية والدراسة يف اجلامعة
تًتاوح ما بني  4-6سنوات(.)5
جامعة البحر األحمر  :تعد إحدى مؤسسات التعليم العايل بالسودان ،اليت انبثقت من جامعة الشرق،
وفق قرار ثورة التعليم العايل بالرقم( )67لسنة1994م ،وتضم كليات الًتبية الشرف واألساس ،والطب،
الوندسة ،االقتصاد والعلوم اإلدارية  ،علوم البحار ،علوم األرض  ،العلوم التطبيقية  ،الدراسات التقنية ،
وسبنح درجة البكبلريوس بعد استيفاء الطالب ادلقررات احملددة لذلك وفق فًتة زمنية زلددة ذلا  ،حسب
الكلية اليت يدرس فيها(.)6
اإلشراف اإللكتروني:
ىو ذلك النوع من اإلشراف الذي يعتمد على استخدام الوسائط ادلتعددة Multimedia
وشبكة ادلعلومات الدولية
) )Internetبني ادلشرف وطبلب الدراسات العليا جبامعة البحر األمحر بغرض إعداد البحوث العلمية
( ماجستري  ،ودكتوراه  ،يف رلال زبصصو يف الوقت الذي يريده ( .)7وىو ما يعتمده الباحث يف ىذه
الدراسة.
اإلطار النظري:

عمادة الدراسات العليا النشأة والتطور:
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تعد عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي إحدى العمادات ادلتخصصة جبامعة البحر األمحر
واليت تضطلع بدور تنسيقي للدراسات العليا دبتالس البحوث والدراسات العليا اليت أنشأهتا بكليات
اجلامعة ادلختلفة لتسهم يف إثراء البحث العلمي معتمدة على إمكانياهتا من قاعات ومعامل وأساتذة
لتنفيذ برارلها ،فضبلً عن دفع استحقاقات ادلشرفني واألكادمييني واألساتذة وادلنسقني بالكليات
(:)8
ىا ادلتمثلة يف اآليت
اجلامعة ،.وىي يف سبيل ربقيق ذلك تسعي لتحقق أىداف
.1ادلساعلة الفاعلة يف تلبية احتياجات الببلد من األطر ادلؤىلة بدراسات فوق جامعية.
.2إثراء البحث العلمي يف اجملاالت ادلختلفة.
 .3وضع وتطوير وتنفيذ خطط اجلامعة للدراسات العليا يف إطار اخلطط والسياسات القومية.
 .4ادلساعلة يف تطوير برامج التنمية وربط العلم باحتياجات اجملتمع.
.5تنسيق الدراسات ادلتداخلة يف التخصصات ودراسات االنتساب وإغلاد الصبلت مع اجلامعات
ومراكز البحوث ومؤسسات التعليم العايل داخل وخارج الببلد.
 .6اإلشراف على أي معهد أو مركز أو وحدة توكل إليها من قبل رللس الدراسات العليا ومدير اجلامعة.
يف سبيل ربقيق تلك األىداف أنشئت بكل  ،كلية أو معهد باجلامعة رللس للبحوث من رؤساء األقسام
إضافة إىل أعضاء ىيئة التدريس بالكلية بدرجة األستاذية(.)8
كما وضعت الئحة منظمة للعمل مضمنة فيها اذليكل اإلداري  ،وشروط القبول  ،والعبء
التدريسي والدرجة العلمية اليت يسمح فيها لعضو ىيئة التدريس للتدريس واإلشراف على الطبلب ،
وغريىا من النظم واللوائح ادلنظمة للعمل ،كما ازبذ من الوسائل واألساليب ادلعينة على مستخدمة كافة
الوسائط التقليدية واحلديثة  ،إلعداد البحوث العلمية واألدبية ،مثل األشراف ادلباشر الذي يتم عت اللقاء
ادلباشر بني الطالب وادلشرف ،وغري ادلباشر الذي يتم باستخدام الوسائط التقنية وادلتمثلة يف اإلنًتنت
( ،) Internetوالتيد اإللكًتوين( ) E-mailواجملموعات اإلخبارية()News groups
واحملادثات احلية(  )Internet Relay chatوالفيديو كونفرانس )) Video Conference
للتواصل بني الطبلب لتحقيق
األىداف العلمية ادلرجوة حسب ما سبليو دواعي االستخدام.
مفهوم تقنية المعلومات:
يعد مفهوم تقنية ادلعلومات من ادلفاىيم احلديثة نسبياً ،وتتمثل يف استخدام الوسائل اإللكًتونية يف
عمليات خزن وحفظ واسًتجاع وبث ونشر ادلعلومات  ،بدالً عن الوسائل التقليدية شلا حدا بكثري من
الدول الكتى يف تقدمها التقين إىل إدخال ىذه التقنية يف التعليم اليت سبتاز باجلودة العالية ،وذباوز عاملي
الزمان وادلكان  ،شلا جعل التعليم والتدريب متاحاً دلن يرغب  ،أينما كان يف أي جزء من أجزاء العامل ،
ويف الوقت الذي يتناسب مع طالب اخلدمة.
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تعرف تقنية ادلعلومات بأنو ،خليط من أجهزة الكمبيوتر ووسائل االتصال ابتداء من األلياف الضوئية
إىل األقمار الصناعية  ،وتقنيات ادلصغرات الفيلمية واالستنساخ  ،وسبثل رلموعة كبرية من االخًتاعات
والتكنيك الذي يستخدم ادلعلومات خارج العقل البشري(.)9
ويع رف بأنو تطبيقات ادلعرفة العلمية والتقنية يف معاجلة ادلعلومات  ،من حيث اإلنتاج والصيانة
والتخزين واالسًتجاع بالطرق اآللية(.)4

متطلبات استخدام تقنية المعلومات:
نتيتة دلا أحدثتو تقنية ادلعلومات من ثورة علي عملية التعليم والتعلم  ،ودلا تتطلبو ىذه التقنية من
متطلبات غلب أن تتوافق مع تقنيات القرن احلادي والعشرين تتمثل يف اآليت(:)10
.1االعتماد ادلتزايد على االتصاالت احلديثة وتقنيات احلاسب اآليل ،واليت تساىم يف ربقيق اإلبداع
والبحث لدى الطبلب.
.2تغيري دور ادلعلم كمصدر أساسي للعلم وادلعرفة إىل باحث  ،ومستخدم للتقنية  ،ومنتج للمعرفة
ومتعلم طوال احلياة.
فعال يف تطوير التقنية يف التعليم.
.3مشاركة القطاع اخلاص  ،وبعض ادلنظمات احمللية ليكون ذلم دور ّ
 .4التعاون بني الطبلب وادلعلمني والباحثني لتصميم ادلناىج.

أىمية تقنية المعلومات:
إن ما يعطي تقنية ادلعلومات أعلية ىو دخول ثورة ادلعلومات مجيع مناحي احلياة  ،شلا أحدثت تغرياً
جذرياً يف اجملتمع ،شلا أعان ه على ربقيق رغبات وتطلعات أفراد اجملتمع الراغبني إىل التعلم ،فخبلل
السنوات القليلة ادلاضية ىنالك ظلو متزايد يف عدد الطبلب غري ادلتفرغني الذين يلتحقون بالتامج
األكادميية يف اجلامعات ،وذلك لوجود عدد من العوامل وادلتمثلة يف اآليت(:)11
أ.زلدودية السعة االستيعابية للطبلب باجلامعات.
ب.ارتفاع كلفة التعليم اجلامعي اخلاص.
ج.ارتباط الطبلب بالعمل ،أو الوظيفة.
د.بعد موقع اجلامعات عن مواقع إقامة الطبلب.
كما إن صلاح تطبيق التقنيات احلديثة مرتبط بقبول وتبين ادلستخدمني ذلذه التقنيات شلا يعطى مؤشراً ،
بأن اجلامعات اليت ال تعطي أعلية أو محاساً الستخدام تقنيات التعليم  ،ال ربقق من أىدافها الًتبوية إال
ليسري بالرغم من اجلهود ادلبذولة يف ربقيق ىذه األىداف
متطلبات اإلشراف باستخدام تقنية المعلومات:
ىنالك متطلبات غلب توافر ىا يف ادلشرف والطالب يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية عن بعد،
تتمثل يف اآليت:
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أووً :المشرف:
يشًتط يف ادلشرف أن يكون قد أمضي مخس سنوات بعد حصول على درجة الدكتوراه يف
التخصص الذي يشرف فيو ،كما غلب أن ميتلك ويتقن استخدام جهاز احلاسوب مبحلقاتو ليتمكن من
التواصل إلكًتونياً مع الطالب الذي يشرف عليو ،فضبلً عن يكون ملماً باستخدامات التقنية
اإللكًتونية.
انياً :الطالب الباحث:
يشًتط يف الطالب الباحث إضافة إىل توافر شروط القبول للدراسات العليا أن ميتلك ويتقن
إستخدام وسائط التقنية اليت تتيح لو التواصل مع مشرفو إلكًتونياً ،فضبلً من االلتزام بتنفيذ توجيهات
مشرفو ،ولوائح اجلامعة اليت أتاحت لو فرصة الدراسة.
أنواع اإلشراف على الرسائل العلمية بجامعة البحر األحمر:
ث أنواع اإلشراف على الرسائل العلمية جبامعة البحر األمحر يف اآليت:
تتم ل
أووً:اإلشراف المباشر:
يستخدم ىذا النمط من اإلشراف على طبلب الداخل  ،والذي يتم عن طريق التواصل ادلباشر بني
الطالب الباحث ومشرفو الذي مت إسناد ىذه ادلهمة لو وفق اإلجراءات اإلدارية ادلعمول هبا حسب اللوائح
ادلنظمة  ،ووفق خطة متفق عليها إلجراء التصويبات علي الرسالة العلمية حىت يتمكن الطالب من إكمال
دراستو.
انياً:اإلشراف باستخدام تقنية المعلومات:
يسبثل ىذا النمط من اإلشراف باستخدام تقنية ادلعلومات ووسائطها ادلختلفة ادلتمثلة يف اآليت:

.1اإلنترنت (:)Internet
يعرف بأنو عبارة عن شبكة عمبلقة تتكون من العديد من الشبكات احلاسبات اآللية ادلختلفة يف
احلتم والنوع موزعة على كافة أضلاء العامل  ،مرتبطة بعضها البعض عن طريق قنوات االتصال
( )Communications Channelsادلختلفة حيث تتبع كل شبكة جهة مستقلة ،مثل
اجلامعات ،ومراكز البحوث ،والشركات التتارية اذليئات احلكومية واخلاصة(.)12
ويتم الربط بني ىذه الشبكات حبيث ميكن ألي شخص متصل هبا أن يتتول خبلذلا  ،وػلصل على
ادلعلومات اليت يريدىا  ،واصلاز ما يريده من أعمال  ،كما ميتاز اإلنًتنت  ،باستقبلل آيل وبررلي  ،وزماين
 ،لذلك فإن ادلصممني ىم
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الذين يستفيدون من انتشار اإلنًتنت الستحداث بيئة تعلم مرنة للمتعلمني  ،وعليو فإن انتشاره يعتت
قضية فنية  ،من حيث إن ادلرونة قضية تصميمية ،فاإلنًتنت ادلدعوم دبختلف التقنيات الرقمية يعد
مناسباً للتعليم عن بعد(.)1

فوائد تطبيق استخدام اإلنترنت في اإلشراف على الرسائل الجامعية:
تتمثل فوائد تطبيقات استخدام اإلنًتنت يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية ،يف اآليت(:)13
أ.سبكن الطبلب تلقي اخلدمات التعليمية يف أماكن بعيدة عن ادلؤسسات اليت تقدم اخلدمة.
ب .التعلم التعاوين ،حيث ميكن للطبلب التعاون مع ادلشرف إلصلاز مهام تعليمية من خبلل االتصال
هبذه الشبكة.
ج .التعلم غري ادلتزامن ،حيث تقدم اخلدمات التعليمية للطبلب ،ويتفاعلون معها وفق ظروفهم ومعدل
تفاعلهم الذايت.
د .التعليم االفًتاضي ،ويتم ذلك من خبلل:
*ربط املشرف يف البلد الواحد أو يف ببلد متعددة لتقدًن ختات علمية مباشرة للطبلب ،ولبلستفادة من
بعضهم البعض.
* حضور ادلؤسبرات العلمية اليت تتناول قضايا ىامة ترتبط بادلنهج.
* تساعد على نقل اخلتات التعليمية اليت يصعب تقدميها يف الفصول الدراسية كالتتارب العلمية
اخلطرة.
.2البريد اإللكتروني (:)E-mail
التيد اإللكًتوين أحد اخلدمات ادلهمة ادلعدة  ،من قبل شركات معينة تفيد ادلستخدم يف تبادل
ادلعلومات والبيانات والصور إلكًتونياً وبسرعة فائقة(.)14
اليت يتم تقدمها عت اإلنًتنت فهو بديل حي لتفاعل الرسائل التيدية ،أو حىت الرسائل البلسلكية
كالتلغراف أو الفاكس ،حيث ميكن من خبللو تبادل الرسائل النصية ،أو تبادل ادللفات اليت ربوي
ادلعلومات دبختلف أشكاذلا بسهولة وسرعة فائقة ال تتعدى دقائق زلدودة .ويف اجملال التعليمي غلب أن
نشتع الطبلب على استخدام التيد اإللكًتوين  ،واستخدامو بفاعلية وذلك دلا لو من شليزات  ،تتمثل
()15
فيما أورد يف اآليت:
ا.يوفر الوقت (،توزيع آين للمعلومات).
ب.يوفر التكلفة (تكلفة نسخ سلتلف أنواع ادلستندات الورقية ادلتبادلة).
ج .يسهل إتقان التعامل مع اآلخرين ،إن التيد اإللكًتوين وسيلة اتصال سريعة وفعالة من ادلمكن
اقتناؤىا بتكلفة معقولة ،وىو من التطبيقات اليت غلب إضافتها إىل قلب اخلدمات يف شبكة اإلنًتنت يف
أي مؤسسة.
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.3قوائم النقاش (:)list. Serve
هو برنامج يعمل على متابعة وصيانة قوائم ومنتديات النقاش  ،حيث يعقد مستخدمو ىذه اخلدمة
مناقشات حول موضوع من ادلوضوعات عن طريق استخدام بريدىم اإللكًتوين(.)16
كما يتم من خبلذلا تبادل ادلعلومات واألفكار ،وتقدم ىذه القوائم خدمات تعليمية وتدريسية كاليت
يقدمها التيد اإللكًتوين ،وإن كانت يتيح للمعلم تسهيبل بإرسال الرسالة الواحدة ذات اذلدف ادلشًتك
جلميع طبلبو ادلقصودين هبذه الرسالة.
.4مجموعات األخبار ):)News groups
وىي ساحة يلتقي فيها رلموعة كبرية جدا من ذوي االىتمامات ادلتقاربة لتبادل األفكار وادلعلومات،
أي أنو موقع ميثل لوحة إعبلنات مفتوحة يستطيع أي شخص أن يرسل بريداً إلكًتونياً إليها لتبادل اآلراء
ومناقشة موضوع معني أو وضع إعبلنات(.)17
.5مؤتمرات الفيديو :)Video Conferencing):
يعد أحد الوسائط اإللكًتونية اليت يتم فيها نقل الصوت والصورة واحلركة جلميع ادلشاركني يف
مواقع سلتلفة يستمعون ويشاىدون يف وقت واحد(.)10
.6الفيسبوك:
ىو خدمة جديدة يقدمها موقع الفيسبوك للشبكات االجتماعية  ،ويقوم حبفظ البيانات اخلاصة يف
ملف الشخص من صور وفيديو وغريه تتمكن من خبلذلا حفظ مجيع تلك البيانات على اجلهاز
احملمول(.)18
 .7اإلسكايب:
يتم استخدام تقنية اإلسكايب من خبلل اإلنًتنت والذي يسمح باستخدام تقنية التواصل عت
الصورة والصوت  ،شلا يسهل أمر تصويب األخطاء واإلضافات ادلطلوبة على الرسالة العلمية بني ادلشرف
والطالب ،يف برنامج اإلشراف عن بعد ،وغريىا من رلاالت التواصل االجتماعي.
إن ىذه الوسائط سالفة الذكر ميكن أن يستخدم ادلشرف واحدة منها أو أكثر للتواصل بينو
والطالب الذي يشرف عليو لتحقيق أىداف العملية اإلشرافية ادلتمثل يف التصويبات ،أو التوجيو بإضافة
أو حذف  ،أو إجابة على استفسر وغريه شلا يدفع بتحقيق األىداف ادلرجوة.
مفهوم اإلشراف اإللكتروني:
يعد مفهوم اإلشراف اإللكًتوين ىو ذلك النمط من اإلشراف على رسائل ادلاجستري والدكتوراه الذي يتم
من خبلل استخدام الوسائط التقنية ادلتعددة Multimedia ،و Internetوذلك بغرض التواصل
مع الباحثني إلجراء الدراسة العلمية وتصويباهتا  ،حيث تعد ادلعلوماتية وتطبيقاهتا األكثر فاعلية وحضوراً
يف رلال التعليم بدءً بادلراحل الدراسة األولية ،وحواسب التبلميذ ،وانتهاءً بإلقاء احملاضرات  -األستاذ
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اإللكًتوين ، -فضبلً عن العمل باحلواسيب اإللكًتونية يوجد ظلط تفكري جديد نوعاً وأن من يتعامل معو
يصعد على مستوى جديد من التفكري ويتصف بالدقة واالنضباط يف التفكري ،وحدوث التعلم ذاتياً
وبصورة فردية(.)19
مميزات اإلشراف الذي يستخدم فيو التقنية اإللكترونية:
باستخدام تقانة ادلعلومات ،ويتضح وفقاً دلا ورد يف
إن ىنالك شليزات تتضح من اإلشراف
اآليت (:)7
أ.يتيح للباحث التفاعل مع مشرفو  ،وغريه يف تبادل ادلعارف وادلعلومات.
ب.ميتاز بادلرونة حيث ال يتقيد بوقت وال زمن معني.
ج.االستتابة السريعة والفورية حلاجات ادلتعلمني.
د.يسمح للمتعلمني فرص متساوية يف برامج التعلّم.
ه.االىتمام خبصائص ادلتعلمني ومراعاة الفروق الفردية بينهم.
و.التغلب على عقبات ادلسافة والزمن.
ز.إتاحة سبل التشارك ووسائل العصف الذىين.
ح.تقدًن ادلادة العلمية بأكثر من طريقة سواءً بطريقة تزامنية  ،أو غري تزامنية.
إن ىذه ادلميزات أتاحت جملموعة كبرية من طبلب الدراسات العليا الذين يرغبون يف إشباع رغباهتم
التعليمية وكانت ظروفهم العملية والبعد ادلكاين ال تسمح من ربقيق غاياهتم وتطلعاهتم إال عت ىذا
النمط من الدراسة.

واقع استخدام تقنية المعلومات في إجراء الرسائل الجامعية:
يتبني واقع استخدام عمادة الدراسات العليا لتقنية ادلعلومات يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية
(ماجستري  ،ودكتوراه ) والذي ميكن تبيانو وفقاً لؤليت:

أ.الطالب المتقدمين لنيل درجة الماجستير:
تقدم ذلذا التنامج عدد من الطبلب يف سلتلف التخصصات ،والذي ميكن تبيانو من إحصائيات
عمادة الدراسات العليا للعام (2012-2011م) وفقاً للتدول أدناه.

جدول رقم( )1يبين عدد الطالب المتقدمين لنيل درجة الماجستير و الذين يتم اإلشراف عليهم
بواسطة استخدام تقنية المعلومات بجامعة البحر األحمر.
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اجلدول رقم ( )1أعبله ينب عدد الطبلب ادلتقدمني للحصول على درجة ادلاجستري يف كليات اجلامعة
النظرية  ،والذين يبلغ عددىم ( )193طالباً شلا يبين إقبال الطبلب على التعليم عن بعد لتامج عمادة
الدراسات العليا باجلامعة.
ب.الطالب المتقدمين لنيل درجة الدكتوراه:
تقدم ذلذا التنامج عدد من الطبلب يف سلتلف التخصصات ،والذي ميكن تبيانو من إحصائيات عمادة
الدراسات العليا للعام (2012-2011م) وفقاً للتدول أدناه.

جدول رقم( )2يبين عدد الطالب من حملة الدكتوراه الذين تم اإلشراف عليهم بواسطة استخدام
تقنية المعلومات بجامعة البحر األحمر.
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اجلدول رقم ( )2أعبله يتنب بأن الطبلب ادلتقدمني لنيل درجة الدكتوراه بكليات اجلامعة النظرية ،والذين
بلغ عددىم ( )105طالباً شلا يبني إقبال الطبلب على التعليم عن بعد لتامج عمادة الدراسات العليا
باجلامعة.

الدراسات السابقة:
ميكن استعراض بعض الدراسات اليت ذلا عبلقة بالدراسة من حيث متغري الدراسة  ،الذ ي يمشل
التعليم اجلامعي والتعليم عن بعد والتعليم اإللكًتوين  ،وفقاً لآليت:

.1دراسة(:المنيع1421 ،ه)( ،)11بعنوان تطوير مؤسسات التعليم العايل احلكومية واألىلية يف ادلملكة
العربية السعودية باستخدام نظام التعليم ادلفتوح والتعليم عن بعد ،ىدفت إىل التعرف على أساليب
وصيغ حديثة يف التعليم احلكومي واألىلي للتغلب على العقبات االجتماعية واجلغرافية واالقتصادية
وتوسيع نطاق التعليم العايل ،توصلت الدراسة إىل:
أ .أن اجلامعات األىلية احلالية يف العامل العريب لن تستطيع ربقيق الطلب االجتماعي ادلتزايد من قبل
فئات اجملتمع على التعليم العايل لًتكز تواجدىا يف ادلدن الرئيسة شلا ػلرم فئات كبرية من اجملتمع من
مواصلة دراستهم اجلامعية ،إضافة إىل ارتفاع رسوم اجلامعات والكليات األىلية.
ب.كما أن معظم اجلامعات والكليات األىلية تركز على الدراسات النظرية نظراً لقلة تكلفتها ،وبالتايل
احلصول على ىامش ربح أكت.
.2دراسة(:العريشي2007 ،م)( ،)10بعنوان دور تقنيات ادلعلومات يف تطوير التعليم يف مؤسسات
التعليم العايل بقطاعيو اخلاص والعام ،بادلملكة العربية السعودية،ىدفت الدراسة إىل التعرف على واقع
تقنية ادلعلومات ادلستخدمة يف التعليم العايل بادلملكة ،حيث توصلت إىل:
أ.أن أكثر تقنيات ادلعلومات استخداماً يف التعليم العايل ىي ،شبكة اإلنًتنت ،ويليها التيد اإللكًتوين،
مث األقراص ادلدرلة ،مث التعليم بواسطة احلاسوب ،مث نظام نقل ادللفات.
ب .كما أن الكثري من أعضاء ىيئة التدريس يشتعون استخدام تقنيات ادلعلومات ادلختلفة يف التعليم.
.3دراسة(:عبد المجيد2008 ،م)( ،)20بعنوان تطوير وتقييم نظام التعليم اإللكًتوين التفاعلي للمواد
الدراسية اذلندسية واحلاسوبية ،ىدفت الدراسة إىل زيادة فرص التعليم للتميع واحلصول على مؤىبلت
ودرجات علمية يف اختصاصات اذلندسة  ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
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أ .سهولة االستخدام والتطبيق وبأداة واستتابة عالية من قبل الطلبة والتدريسيني وادلستخدمني للنظام
اجلديد.
ب .مشولية ىذا النظام ىو إمكانية استخدامو يف االختصاصات التقنية واذلندسية ادلختلفة يف الكليات
واجلامعات وسلتلف ادلؤسسات التعليمية.

.4دراسة( :البدوي2013،م)( ،)21بعنوان ،استخدام أعضاء ىيئة التدريس تقانة االتصال وادلعلومات
يف العملية التعليمية ،ىدفت الدراسة إىل معرفة اذباىات أساتذة كليات الًتبية بوالية اخلرطوم ضلو
استخدام تقانة االتصال وادلعلومات ،فضبلً عن التعرف على كيفية توظيف تقانة االتصال وادلعلومات
بكفاءة وفعالية لتطوير كليات الًتبية بوالية اخلرطوم،إلجراءات الدراسة مت استخدام ادلنهج الوصفي  ،ومت
 )42عضو ىيئة تدريس
بناء االستبانو جلمع البيانات اليت مت تطبيقها على عينة قصدية قوامها( ،
بكليات الًتبية بوالية اخلرطوم ،توصلت الدراسة ألىم النتائج التالية:
أ.تتوفر أجهزة تقانة االتصال وادلعلومات بكليات الًتبية.
ب.يستخدم األساتذة بكليات الًتبية تقانة االتصال وادلعلومات.
ج.اذباىات أساتذة كليات الًتبية ضلو استخدام تقانة االتصال إغلابية.
تعليق عن الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات اليت تناولت استخدام تقنية ادللومات يف التعليم وتطوير التعليم وأنظمتو يف البلدان
العربية  ،وتعد ىذه الدراسة إحدى الدراسات اليت تسهم يف ىذا اجملال مستفيدة منها يف استقاء ادلادة
العلمية ادلتعلقة باستخدام تقنيات ادلعلومات ،تتفق ىذه الدراسة مع (دراسة البدوي2014 ،م) من
حيث استخدام تقانة االتصال وادلعلومات ،وزبتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة األخرى
باختبلف البيئة اليت ذبرى فيها فضبلً عن اإلمكانات ادلادية  ،واجملال الذي ذبرى فيو -اإلشراف على
الرسائل اجلامعية  -فضبلً عن رلتمع الدراسة الذي يشمل ادلشرفني وطبلب الدراسات العليا ىذا ما
مييزىا.
إجراءات الدراسة الميدانية:

منهج الدراسة:
يتبع الباحث ادلنهج الوصفي إلسبام إجراءات الدراسة ،وذلك دلناسبتها دلثل ىذه الدراسات.

مجتمع الدراسة:
والبالغ عددىم (  )40مشرفاً أكادميياً والطبلب
يتمثل رلتمع الدراسة على ادلشرفني
اإلشراف عن بعد باستخدام التقنيات اإللكًتونية  ،يف سلتلف الدرجات
ادلستفيدين من برنامج
العلمية (ماجستري ،ودكتوراه) ،والبالغ عددىم ( )290طالباً يف سلتلف التخصصات ادلختلفة بالكليات
النظرية جبامعة البحر األمحر.
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عينة الدراسة:
تتألف عينة الدراسة من عينة قصديو قوامها(  )33مشرفاً وطالباً من طبلب الدراسات العليا
يان مساهتا
مبختلف الكليات النظرية جبامعة البحر األمحر وفق زبصصاهتم العلمية ،واليت ميكن تب
الشخصية وفق اجلدول أدناه.
جدول رقم ( )3يبين السمات الشخصية لعينة الدراسة حسب النوع  ،الدرجة المتقدم لها،
سنوات الخبرة.

المتغير

الرقم
1
2
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3

الدرجة ادلطلوبة

اجملموع
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مشرف
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أداة الدراسة:
إلجراء الدراسة ،مت بناء استبانو دلعرفة واقع استخدام عمادة الدراسات العليا جبامعة البحر األمحر
لتقنيات ادلعلومات يف إعداد الرسائل اجلامعية من وجهة نظر الطبلب وادلشرفني.
صدق األداة:
للتحقق من صدق األداة مت عرضها على طلبة من احملكمني باجلامعات السودانية للتأكد من
مبلئمتها  ،ومناسبة عباراهتا ،ولتحقيق الغرض الذي صممت من أجلو  ،وبعد اطبلع جلنة التحكيم على
بنودىا ،والتدقيق فيها ،وإبداء مرئياهتم حول مدى صبلحيتها ،مت إعادة صياغة بنود ىا وفق ادلقًتحات
واآلراء والتوجيهات اليت أوصى هبا احملكمون  ،ومت إعدادىا بشكلها النهائي للتطبيق وهبذا يتحقق صدق
األداء.
بات األداة:
للحصول على صدق االتساق الداخلي مت تطبيق االستبانو على عينة استكشافية قوامها( )10من رلتمع
الدراسة بالتساوي (ادلشرفني ،وطبلب الدراسات العليا)  ،بعدىا مت حساب معامل ألفا كرونباخ  ،والذي
بلغ ( )0.868والذي يعد معدل ثبات مقبول – حسب آراء اخلتاء الًتبويني.

عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
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ىدفت الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام عمادة الدراسات العليا جبامعة البحر األمحر لتقنيات ادلعلومات
يف
اإلشراف عن بعد والصعوبات اليت تواجههم من وجهة نظر الطبلب وادلشرفني.
لإلجابة عن التساؤل الرئيس الذي مفاده  :ىل تستخدم عمادة الدراسات العليا لتقنيات ادلعلومات يف
اإلشراف على الرسائل
اجلامعية ،من وجهة نظر ادلشرفني والطبلب؟ والذي يتبني من اجلدول أدناه:
جدول رقم ( )4يبين المتوسطات الحسابية ،واونحرافات المعيارية ،والدرجة التقديرية لمحاور
استخدام عمادة الدراسات العليا بجامعة البحر األحمر لتقنيات المعلومات والصعوبات التي
تواجهها.

الرقم
1
2
3
4

المحاور
التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف عن بعد.
فوائد اإلشراف عن بعد.
قدرة ادلشرف والطالب على استخدام برامج احلاسوب.
صعوبات استخدام تقنية ادلعلومات.

النتيجة الكلية للمحاور:

الوسط الحسابي اونحراف المعياري
2.20

0.764

2.76
2.44

0.471
0.697

2.24
2.41

0.784
0.679

الدرجة التقديرية
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

مت ربديد زلاور استخدام عمادة الدراسات العليا جبامعة البحر األمحر لتقنيات ادلعلومات والصعوبات
اليت تواجهها يف كل من اجلدول رقم( )5،6،7،8حسب التدرج من( 3.04إىل  )2.37مرتفعة ،من(
 2.36إىل  )1.69متوسطة ،من( 1.68إىل )0.67ضعيفة.
ػلتوي اجلدول رقم(  )4على أربع زلاور ،ونالت احملاور رلتمعة وسطاً حسابياً وقدره،)2.41 (،
واضلرافاً معيارياً قدره (  )0.679وبدرجة تقديرية مرتفعة ،شلا يدل على استخدام عمادة الدراسات العليا
جبامعة البحر األمحر لتقنيات ادلعلومات
يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية ،فضبلً عن وجود صعوبات تواجههم.
لإلجابة عن السؤال الثاني الذي مفاده  :ما احملاور اليت تبني استخدام عمادة الدراسات العليا لتقنيات
ادلعلومات جبامعة
البحر األمحر؟ ميكن تبيانو من األسئلة الفرعية التالية:

السؤال الفرعي األول :ما التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف عن بعد؟ لئلجابة على ىذا السؤال يتبني من
اجلدول أدناه.

جدول رقم( )5يبين المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية والدرجة التقديرية لعبارات

محور التقنية

المستخدمة في اإلشراف.
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الوسط الحسابي اونحراف المعياري

الرت
بة

2014

درجة الممارسة

محور:التقنية المستخدمة في اإلشراف عن بعد:
1
2
3
4

اإلنًتنت ).)Internet
التيد اإللكًتوين ).)Electronic Mail
رلموعة األخبار).)News Group
قوائم النقاش (.)list. Serve

2.58
2.76
1.79

0.708
0.561
0.857

2
1
5

مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

1.88

0.820

4

متوسطة

مؤسبرات الفيديو).)Video Conference

2.00

0.866

3

متوسطة

2.20

0.764

5
نتيجة عبارات المحور ككل:

متوسطة

من اجلدول رقم (  )5يتبني أن أعلى وسط حسايب قدره (  )2.76للعبارة رقم (  ، )2وبدرجة تقدير
مرتفعة وأدناه للعبارة رقم (  )3وبوسط حسايب وبدرجة تقديرية متوسطة  ،كما نالت العبارات رلتمعة وسطاً
حسابياً قدره ( )2.20واضلرافاً معيارياً قدره ( )0.764ودرجة تقديرية كلية متوسطة.
عليو يتبني أن عمادة الدراسات العليا جبامعة البحر األمحر تستخدم الوسائط التقنية ادلبينة يف عملية
اإلشراف على الرسائل اجلامعية عن بعد.
السؤال الفرعي الثاني:ىل ىنالك فوائد الستخدام تقنيات ادلعلومات يف إلشراف على الرسائل اجلامعية عن
بعد؟ لئلجابة على ىذا السؤال ميكن تبيانو من اجلدول أدناه.
جدول رقم( )6يبين المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية والدرجة التقديرية لعبارات محور
فوائد استخدام تقنيات المعلومات في إلشراف على الرسائل الجامعية.

الرقم العبارة

الوسط

اونحراف

الر

درجة

الحسابي

المعياري

تبة

الممارسة

محور :فوائد استخدام تقنيات المعلومات في اإلشراف على الرسائل الجامعية عن بعد:
يتيح استخدام تقنية ادلعلومات فرصاً للطبلب دلواصلة دراستهم
2.73
1
فوق اجلامعية.
استخدام تقنية ادلعلومات يسهل االتصال بني ادلشرف
2.70
2
والطالب.
لئلشراف اإللكًتوين شليزات تفوق اإلشراف التقليدي.
2.55
3
استخدام تقنيات ادلعلومات تربط اجلامعة بادلؤسسات العلمية
2.82
4
األخرى.
لتعدد الوسائط التقنية ادلستخدمة ميزة إضافية إلشراف على
2.85
5
الطبلب.
يوفر اإلشراف اإللكًتوين فرص دراسية للطبلب ما كان أن تتم
2.70
6
باستخدام اإلشراف التقليدي.
ػلقق اإلشراف باستخدام تقنيات ادلعلومات دخبلً إضافياً
2.61
7
للمشرف.
استخدام تقنية ادلعلومات يف اإلشراف عن بعد يقلل الكلفة
2.88
8

0.452

7

مرتفعة

0.529

11

مرتفعة

0.666

13

مرتفعة

0.465

5

مرتفعة

0.364

4

مرتفعة

0.467

10

مرتفعة

0.609

12

مرتفعة

0.415

2

مرتفعة
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9
10
11
12
13

العدد الثاني

ادلالية على الطالب واجلامعة.
يتتاوز اإلشراف باستخدام تقنيات ادلعلومات حواجز الزمان
وادلكان.
استخدام تقنيات ادلعلومات يف اإلشراف عن بعد يدعم جهود
البحث العلمي باجلامعة.
استخدام تقنيات ادلعلومات يف اإلشراف عن بعد يزيد من رضا
اجلامعة والطبلب دلستوى اخلدمات ادلقدمة
استخدام تقنيات ادلعلومات باجلامعة يعطيها قوة تنافسية يف
سوق العمل.
ػلقق اإلشراف عت تقنيات ادلعلومات غايات وتطلعات اجلامعة
وادلؤسسة الراعية.
نتيجة عبارات المحور ككل:

2014

2.94

0.242

1

مرتفعة

2.85

0.364

3

مرتفعة

2.76

0.502

6

مرتفعة

2.70

0.529

9

مرتفعة

2.73

0.517

8

مرتفعة

2.76

0.471

مرتفعة

من اجلدول رقم (  )6يتبني أن أعلى وسط حسايب قدره (  )2.94للعبارة رقم (  ، )9وبدرجة تقدير
مرتفعة وأدناه للعبارة رقم ( )3وبوسط حسايب وقدره ( )2.55وبدرجة تقديرية مرتفعة  ،كما نالت العبارات
رلتمعة وسطاً حسابياً قدره ( )2.76واضلرافاً معيارياً قدره ( )0.471ودرجة تقديرية كلية مرتفعة.
عليو يتبني أن ىنالك فوائد الستخدام تقنيات ادلعلومات يف إلشراف على الرسائل اجلامعية عن
بعد.
السؤال الفرعي الثالث:مدى إدلام ادلشرف والطالب يف استخدام تقنيات احلاسوب؟ لئلجابة على ىذا
السؤال ميكن تبيانو من اجلدول أدناه.
جدول رقم( )7يبين المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية والدرجة التقديرية لعبارات محور
قدرة المشرف والطالب على استخدام تقنيات المعلومات في إلشراف على الرسائل الجامعية.
الرقم

العبارة

المتوسط الحسابي

اونحراف المعياري

الرتبة

درجة الممارسة

محور:قدرة الطالب والمشرف على استخدام تقنيات الحاسوب :
1
2
3
4

الطباعة والتنسيق.
الطابعة.
التيد اإللكًتوين.
اإلسكايب.

2.45
2.36
2.58
2.39

0.666
0.699
0.663
0.704

3
5
1
4

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة

احلفظ والتنزيل.
النسخ والتصوير.

2.48
2.36

0.712
0.742

2
6

مرتفعة
متوسطة

2.44

0.697

5
6
نتيجة عبارات المحور ككل.

مرتفعة

من اجلدول رقم (  )7يتبني أن أعلى وسط حسايب قدره (  )2.58للعبارة رقم (  ، )3وبدرجة تقدير
مرتفعة وأدناه للعبارة رقم (  )6وبوسط حسايب وقدره (  )2.36وبدرجة تقديرية متوسطة  ،كما نالت
العبارات رلتمعة وسطاً حسابياً قدره ( )2.44واضلرافاً معيارياً قدره ( )0.697ودرجة تقديرية كلية مرتفعة.
عليو يتبني أن ادلشرف والطالب ذلم إدلام باستخدام تقنيات ادلعلومات.
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العدد الثاني

السؤال الفرعي الرابع :ىل ىنالك صعوبات تواجو ادلشرف والطالب يف استخدام تقنيات حني اإلشراف
عن بعد؟ لئلجابة على ىذا السؤال ميكن تبيانو من اجلدول أدناه.
جدول رقم( )8يبين المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية والدرجة التقديرية لعبارات محور
الصعوبات التي تواجو المشرف والطالب في استخدام تقنيات المعلومات في إلشراف.
العبارة

الرقم

المتوسط

اونحراف

الر

درجة

الحسابي

المعياري

تبة

الممارسة

محور :صعوبات استخدام تقنية المعلومات:
1
2
3
4
5

عدم توافر شبكة اتصال جيدة لوجود بعض العوائق الطبيعية.
ضعف البين التحتية التقنية.
ضعف القدرة ادلالية ربول دون ربقيق التواصل بني الطالب
وادلشرف.
عدم القدرة للوصل إىل فهم مشًتك بني الطالب وادلشرف.
نوعية اخلدمة اإللكًتونية ادلستخدمة تعيق التواصل بني الطالب
وادلشرف.
عدم تقبل اجملتمع الستخدام تقنيات ادلعلومات.
توجد عوائق فنية تعيق عملية االتصال بني الطالب وادلشرف.

6
7
نتيجة عبارات المحور ككل:

2.39
2.58

0.704
0.708

2
1

مرتفعة
مرتفعة

2.12

0.893

6

متوسطة

2.15

0.755

4

متوسطة

2.15

0.795

5

مرتفعة

2.09
2.24

0.843
0.792

7
3

متوسطة
متوسطة

2.24

0.784

متوسطة

من اجلدول رقم (  )8يتبني أن أعلى وسط حسايب قدره (  )2.58للعبارة رقم (  ،)2وبدرجة تقدير
مرتفعة وأدناه للعبارة
رقم ( )6وبوسط حسايب وقدره (  )2.09وبدرجة تقديرية متوسطة  ،كما نالت العبارات رلتمعة وسطاً
حسابياً قدره
( )2.44واضلرافاً معيارياً قدره ( )0.784ودرجة تقديرية كلية مرتفعة.
عليو يتبني أن ىنالك صعوبات تواجو ادلشرف والطالب يف استخدام تقنيات ادلعلومات عند إلشراف
على الرسائل اجلامعية عن بعد.
عرض وتحليل ومناقشة السؤال الثاني الذي مفاده  :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الداللة
()0.05الستخدام تقنيات املعلومات يف اإلشراف على الرسائل تعزى دلتغريات الدراسة حسب (النوع،
الوضع الوظيفي ،الدرجة ادلتقدم ذلا)؟ لئلجابة على ىذا السؤال ميكن تناولو وفق األسئلة الفرعية التالية:

السؤال الفرعي األول الذي مفاده  :ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية عند الداللة (  )0.05تعزى
دلتغريات الدراسة حسب النوع  ،والوضع الوظيفي وفق زلاور الدراسة ادلختلفة ؟
لئلجابة على ىذا السؤال ميكن تبيانو من اجلدول أدناه.

العدد الثاني
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جدول رقم ( )9يبين اختبار (ف) إليجاد الفروق اإلحصائية التي تعزى لمتغيرات الدراسة حسب
النوع،الوضع الوظيفي.
مجموع

درجة

متوسط

اختبار

القيمة

البيان

المربعات
1.396
7.804
9.200

الحرية
1
31
32

المربعات

(ف )

اوحتمالية

1.369
0.252

فوائد اإلشراف عن بعد .بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
قدرة ادلشرف والطالب على استخدام احلاسوب.

0.252
2.361
2.613

1
31
32

0.252
0.076

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
صعوبات استخدام تقنية ادلعلومات.
بني اجملموعات

0.852
4.471
5.323

1
31
32

0.852
0.144

0.070
9.044
9.113

1
31
32

التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف .بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

داخل اجملموعات
اجملموع

0.70
0.292

5.547

3.307

5.909

0.238

0.025

0.079

0.021

0.629

فرض العدم( : )H0و توجد فروق ذات دولة إحصائية.

فرض العدم ( : )H1توجد فروق ذات دولة إحصائية.
))ANOVA
 )9أعبله  ،صلد قيم اختبار (ف(
من اجلدول رقم (
( )3.307،5.547،5.909،0.238بدرجات حرية (  )32وقيمة معنوية ( )0.025،0.021
أقل من ( )0.05وبذلك نرفض فرض العدم أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مح وري االستبانو
(التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف ،وقدرة ادلشرف والطالب يف استخدام برامج احلاسوب
و( )0.079،0.629أكت من (  )0.05وبذلك نقبل فرض العدم أي ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بني محوري االستبانو (فوائد اإلشراف عن بعد ،وصعوبات استخدام تقنية ادلعلومات).

السؤال الفرعي الثاني الذي مفاده :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الداللة ( )0.05تعزى دلتغري
الدراسة حسب(الدرجة العلمية املطلوبة ،ماجستري -دكتوراه ) ،وفق زلاور الدراسة ادلختلفة؟.
لئلجابة على ىذا السؤال ميكن تبيانو من اجلدول أدناه.
جدول رقم ( )10يبين اختبار (ف)إليجاد الفروق اإلحصائية التي تعزى لمتغيرات الدراسة حسب
(الدرجة المتقدم لها ،ماجستير -دكتوراه ).

البيان

مجموع

درجة

متوسط

اختبار

القيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

اوحتمالية
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التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف.
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
فوائد اإلشراف عن بعد.
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
قدرة ادلشرف والطالب على استخدام برامج
احلاسوب.
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
صعوبات استخدام تقنية ادلعلومات.
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

العدد الثاني

0.535
8.665
9.200

0.272
2.340
2.613

0.450
4.873
5.323

0.049
9.064
9.113

1
31
32
1
31
32

1
31
32

1
31
32

0.535
0.280

0.272
0.075

0.450
0.157

0.49
0.292

1.913

3.605

2.863

0.168

2014

0.177

0.067

0.101

0.685

فرض العدم( : )H0و توجد فروق ذات دولة إحصائية.

الفرض العدم( : )H1توجد فروق ذات دولة إحصائية.
))ANOVA
 )13أعبله  ،صلد قيم اختبار (ف(
من اجلدول رقم (
 ،)32وقيمة معنوية
( )0.168،2.863،3.6905،1.913وبدرجات حرية(
( )0.685،0.101،0.067،0.177أكت من (  )0.05وبذلك نقبل فرض العدم ،أي ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني زلاور االستبانو.
ملخص نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
.1تستخدم عمادة الدراسات العليا باجلامعة وسائط التقنية يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية.
 .2تواجو ادلشرف والطالب صعوبات يف استخدام تقنيات ادلعلومات عند عملية اإلشراف على الرسائل
اجلامعية.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغريات الدراسة حسب (الدرجة ادلتقدم ذلا ،ماجستري-
دكتوراه ).
بني زلاور االستبانو.
.4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الدالة(  )0.05تعزى للوضع الوظيفي(مشرف ،طالب) يف
زلوري فوائد اإلشراف على الرسائل اجلامعية ،وصعوبات استخدام تقنية ادلعلومات.
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.5ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الدالة(  )0.05تعزى للوضع الوظيفي(مشرف ،طالب) يف
زلوري التقنية ادلستخدمة يف اإلشراف على الرسائل اجلامعية  ،وقدرة ادلشرف والطالب يف استخدام
برامج احلاسوب.
توصيات الدراسة:
علي ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصى الباحث باآليت:
أ.إنشاء شبكة إنًتنت داخلية خاصة باجلامعة تربط بني وحداهتا ادلختلفة فضبلً عن توفري اخلدمة
ألساتذهتا
وطبلب العلم.
ب .توفري حواسيب وملحقاهتا ،وسبليكها ألعضاء ىيئة التدريس وتدريبهم علي استخداماهتا ادلختلفة.
ج .نشر ثقافة استخدام تقانة ادلعلومات يف تطوير العملية الًتبوية والتعليمية بادلؤسسات التعليمية.
المصادر والمراجع:
_______________
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