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اإلايؽىسة في هذ٘ذ الذساظت الخالُت إلى اظخٝفاء ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي مً خال٥ الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث  امللخص_

الاججاه  –اإلاهاساث  –، في لىء اإلاخٕحراث الخابّت: )الخدفُل 2015دٌعمبر  31ختى  2005بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ ألاو٥ مً ًىاًش 

ت  –اإلاخىظىت  –اإلاُل( واإلاعخٝلت التي جمثلذ في اإلاشخلت الذساظُت وؼملذ: )الابخذائُت  –الذاُّ٘ت  –  –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

ذ 75اظاث الّلُا(. ج٣ىهذ الُّىت مً )الذس  ٝذ الباخثت مىهج الخدلُل البّذي، واظخخذمذ همىرج جشمحز لجمْ بُاهاتها. ٜو ( دساظت، ووبَّ

أٌهشث الىخائج أن ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي ١اهذ مشجّٙت بفٙت ِامت في لىء اإلاخٕحراث الخابّت واإلاعخٝلت؛ ٠ما أن ٠ٙاءجه ١اهذ 

تمشجّٙت في جىمُت اإلا  .ُل في مشخلت الب٣الىسٍىط؛ ُ٘ما ١اهذ ٠ٙاءجه مىخٙمت في جىمُت الذاُّ٘ت في مشخلتي الب٣الىسٍىط والثاهٍى

 .: ال٢ٙاءة، الخّلُم ؤلال٢ترووي، الخدلُل البّذي، الذوسٍاثالهلمات املفتاحية
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 الدراسات لنتائج البعدي التحليل ضىء في إلالنتروني التعليم لفاءة

 5005 إلى 5005 خالل العربية الدوريات بعض في املنشىرة
 املقدمة. 0

لٝذ أزشث الخٝىُت أزىاء مشاخل جىىسها اإلاخالخٝت ِلى الخّلُم،       

وأِادث حؽ٢ُله بما ًخٙٞ مْ ـىستها الخاـت، خاـت ُ٘ما ًخّلٞ 

اجه ومماسظاجه  .بىٍٍش

ذ اإلاىبّت       َِ ر
ُ
ـاس ال٢خاب  –ِلى ظبُل اإلاثا٥  –ّ٘ىذما اخت

ت إلى اإلاخّلم هذٗ الىٍام  اإلاذسس ي وظُلت الخّلُم، وأـبذ هٝل اإلاّ٘ش

َُ الخاظىب خال٥ ظخِىُاث الٝشن  ر
ُ
ىذما اخت اًخه ال٢بري. ِو الخّلُمي ٔو

 
ً
َُذ بىاء مٙهىم ألاخحر لُفبذ مهخما ِِ

ُ
ُٙه في الخّلُم؛ أ اإلااض ي، وبذأ جٌى

ت  ِبر همزحت اإلاّلىماث ومّالجتها  –ولِغ هٝلها  –ببىاء اإلاّ٘ش

 ].1والخٙاِل مّها ]

والخىظْ في اظخخذامها مً  (Internet) ومْ جىىس خذماث ؤلاهترهذ     

في  (E-learning) حمُْ أهداء الّالم، ٌهش مٙهىم الخّلُم ؤلال٢ترووي

ً اإلاؤظعاث الخ
ّ
ّلُمُت مً مىخفٚ حعُّيُاث الٝشن اإلااض ي، مما م٢

بُت ِبر ؤلاهترهذ وؤلاهتراهذ   [2].جٝذًم ِذد مً البرامج الخّلُمُت والخذٍس

ؽحر مٙهىم الخّلُم ؤلال٢ترووي إلى مذخل إبذاعي لخٝذًم بِئاث       َو

جٙاِلُت مفممت بؽ٣ل حُذ، ومخمش٠ضة خى٥ اإلاخّلم، ومِعشة ألي 

ُٚ خفائق ؤلاهترهذ  شخق وفي أي م٣ان ووٜذ، مً خال٥ جٌى

مُت مخىىِت مْ ـُٖ أخشي مً اإلاىاد الخّلُمُت وم فادس جٝىُاث ٜس

 ].3اإلاىاظبت لبِئت حّلم مٙخىخت ومىصِت ]

وسٔم ؼُُى مفىلح الخّلُم ؤلال٢ترووي و٠ثرة اظخخذامه مً ٜبل      

 مً اإلافىلخاث ألاخشي التي حعخخذم 
ً
الباخثحن، ٘ئن هىاٟ ِذدا

، (Online learning) هترهذبالخىاصي لإلؼاسة إلُه منها: الخّلُم ِبر ؤلا 

 Distributed) ، والخّلُم اإلاىصُ(Net learning) والخّلُم الؽب٣ي

learning)والخّلُم الا٘تراض ي ، (Virtual learning) والخّلُم اإلاعدىذ ،

ب   [2] (Web-based learning) [4]. إلى الٍى

دُذ الخّلُم ؤلال٢ترووي للمخّلمحن       ً ِلى الاجفا٥  مادامىا –ٍو ٜادٍس

مل٣ىن ألاحهضة اإلاىلىبت لزل٤  ى٥ إلى مفادس  –بؽب٢ت ؤلاهترهذ ٍو الـى

حّلم مخىا٘شة ِلى معخىي الّالم، جخمحز بٝابلُتها لالظخخذام اإلاخ٢شس، 

[. ٠ما أهه ٌعاِذ ِلى 5وسخفها وجىا٘ٝها مْ ألاحهضة اإلاعخخذمت ]

حر بِئت حّلم ٜائم ْ بىاء الخبرة مً خال٥ ج٘ى ت ِلى خل اإلاؽ٢الث حعَش

ت اظخ٢ؽاٗ مىلُى الخّلم،  أو اإلادا١اة التي جمىذ اإلاخّلم ٘ـش

خىا٘ش ٠زل٤ ِلى بِئاث اظخ٢ؽاُ٘ت جمىذ  وا٠دعاب اإلاهاساث اإلاىلىبت؛ ٍو

ذة  ت الخىٝل ِبر اإلادخىي وما ًشجبي به، ودمج خبراجه الٍٙش اإلاخّلم ٘ـش

[ 
ً
 ].6مّا

الخّلُم ؤلال٢ترووي جدعحن وبما أن الهذٗ الشئِغ مً جىبُٞ      

الخّلم، ٘ئن مٍّم الذساظاث التي ِىِذ به اظدىذث إلى ٠ُُٙت مّالجت 

 في رل٤ ِلى ما ًخمحز به مً ظماث مً أهمها 7هزا الهذٗ ]
ً
[، مّخمذة

[6:[ 

 .اظخخذام الىظائي اإلاخّذدة في جٝذًم اإلادخىي  -

ض الخّلم ١األمثلــب حّلُمُــاظخخذام أظالُ - ت لخٍّض ــوالخت ــت مخىِى بـ  اث ــذٍس

 .والخٕزًت الشاحّت

 ِلى  -
ً
جٝذًم حّلٍم حّاووي جضامجي بُٝادة اإلاّلم، أو ٔحر جضامجي مّخمذا

 .الخىى الزاحي للمخّلم

معاِذة اإلاخّلم ِلى بىاء مّاٗس ومهاساث واججاهاث حذًذة مشجبىت  -

 .بأهذاٗ حّلمه، لخدعحن أدائه

ٞ زالزت همارج ٠ما ٞ الخّلُم ؤلال٢ترووي ٘و ىبَّ  ]:8,9ًأحي ] ٍو

٣ىن الخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ه  (Adjunct learning) الىمىرج اإلاعاِذ. 1 ٍو

 للخّلُم اإلاّخاد داخل الٝاِت الذساظُت مً خال٥ جىحُه 
ً
معاِذا

اإلاخّلمحن إلى مشاحّت مىْٜ مّحن ِلى ؤلاهترهذ، أو إحشاء بدث ًِ 

حر رل٤  .مىلُى مّحن، أو خل أظئلت اخخباس إل٢ترووي ٔو

جشي في هزا الىمىرج جىبُٞ  (Blended learning) مىرج اإلاذمجالى. 2 ٍو

الخّلُم ؤلال٢ترووي باظخخذام بّن أدواجه وجٝىُاجه ٠جضء مً الخّلُم 

 
ً
غ حضء مً اإلاٝشس وحها داخل الٝاِاث الذساظُت وخاسحها، مثل: جذَس

 .لىحه، زم جذَسغ الجضء اإلاخبٝي ِبر الٙفى٥ الا٘ترالُت

جشي جٝذًم الذسط أو  (Totally online learning) الىمىرج اإلاىٙشد. 3 ٍو

اإلاٝشس ١له ِبر ؤلاهترهذ باظخخذام مىفاث الخّلُم ؤلال٢تروهُت أو أهٍمت 

 .إداسة الخّلم

خمحز الخّلُم ؤلال٢ترووي بىمارحه العابٝت بّذة خفائق منها ] ، 10ٍو

11 ،12 ،9:[ 

ى٥  - ى٥ إلى اإلاّلم إر ًم٢ً للمخّلم الـى (Accessibility) ظهىلت الـى

ذ وم٣ان  .واإلاادة الخّلُمُت في أي ٜو

بجى الخّلم ؤلال٢ترووي  (Learner-centered) الخمش٠ض خى٥ اإلاخّلم - ًُ إر 

 Learning by) ِلى الخّلم الزاحي الزي ٌّخمذ ِلى الخّلم باإلاماسظت

doing) 

ض دواْ٘ الخّلم - مً خال٥  (Promoting learning motivations) حٍّض

تجىمُت ٜ  .ذساث اإلاخّلم وداُّ٘خه الزاجُت هدى اإلابادسة والبدث ًِ اإلاّ٘ش

م - شث  (Diversity of evaluation methods) جىُى أظالُب الخٍٝى إر ٘و

أدواث الخُُٝم الٙىسي التي جدُدها جٝىُاث الخّلُم ؤلال٢ترووي أظالُب 

ت وظهلت لخُُٝم ما جدٝٞ مً أهذاٗ الخّلم  .مخىِى

ت إلاشاِاة الٙشوٛ الٙشدًت بحن  (Flexibility) اإلاشوهت - إر ًدُذ الٙـش

اإلاخّلمحن، وجم٢ُنهم مً الخّلم في بِئاث جىاظب اخخُاحاتهم، وو٘ٞ 

 .ٜذساتهم ومهاساتهم في الضمً اإلاىاظب لهم وبىاًء ِلى خىىهم الزاحي

وجٍهش مً خال٥ جىُى  (Attraction and diversity) الجاربُت والخىُى -

وحاربُتها باظخخذام الىظائي اإلاخّذدة  أظالُب ِشك اإلادخىي 

والٙائٝت ١الىفىؿ الدؽّبُت والشظىم والفىس ومٝاوْ الُٙذًى 

حرها  .ٔو

مً خال٥ بِئت جٙاِلُت بحن اإلاخّلم وأٜشاهه (Interaction)  الخٙاِل -

حر  ومّلمُه واإلادخىي الزي ًذسظه باظخخذام أدواث اجفا٥ متزامىت ٔو

ذ ؤلال٢ترو وي، ومىخذًاث الىٝاػ، والشظائل الٙىسٍت، متزامىت مثل: البًر

حرها  .ٔو
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حشي ِذد ٠بحر مً       
ُ
ومىز ٌهىس مٙهىم الخّلُم ؤلال٢ترووي أ

 لها. ومْ جشا٠م جل٤ 
ً
 سئِعا

ً
ا الذساظاث وألابدار التي حّلذ مىه مىلِى

الذساظاث وألابدار واظخمشاس إحشائها ختى الُىم، ٘ئن هخائجها لم 

ٍهش مً خالله دالئل خاظمت جؤ٠ذ ٠ٙاءة جخمْ لخدلُل بّذي ؼامل ج

الخّلُم ؤلال٢ترووي. ًماٗ إلى ما ظبٞ أن مٍّم جل٤ الذساظاث 

ذ باظخ٢ؽاٗ آساء اإلاخّلمحن ججاه جىبُٞ الخّلُم  َِ ى ُِ وألابدار ٜذ 

ؤلال٢ترووي، وجفىساتهم، ودواّ٘هم، وسلاهم، معخخلفت هخائج جشجبي 

ما ٌّخٝذ اإلاخّلمىن أنهم ٜذ بٙاِلُت جىبُٝه أو أزشه، دون أن جش٠ض ِلى 

[ 
ً
 ].7حّلمىه خٝا

 أظاس ي في همى أي مجا٥        
ٌ
ت ؼشه  مً أن جشا٠م اإلاّ٘ش

ً
واهىالٜا

 إلى أن جش٠ُب هخائج الذساظاث في مىلُى مّحن، وجىلُٙها 
ً
ِلمي، إلا٘ت

ىاهحن  ى٥ إلى خٝائٞ ومٙاهُم وحّمُماث ٜو  ٌعاِذ في الـى
ً
مّا

ذ اإلاجا٥، وحّحن الباخثحن ِلى أن ًبذأوا مً  ومعلماث ًم٢ً أن ج٘ش

[؛ ٘ئن مً اإلالٙذ هذسة الذساظاث الىوىُت 13خُث اهخهى آلاخشون ]

اإلاّىُت بالخدلُل البّذي لخىبُٝاث جٝىُاث الخّلُم بؽ٣ل ِام، 

خباس أن   في الِا
َ
ِخز

ُ
وجىبُٝاث الخّلُم ؤلال٢ترووي بؽ٣ل خاؿ؛ إرا أ

 في الخىحه هدى الخّلُم ؤلال٢ترووي وجىبُٝاجه ٌ
ً
ا  ملخٌى

ً
ؽهذ همىا

اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ًٍهش مً خال٥ ِذد مً اإلابادساث التي 

حر  ، وج٘ى حؽمل: جٝذًم اإلادالشاث والخمالث اإلاىحهت اإلاشجبىت باإلاىلُى

اإلاٝشساث الٝفحرة واإلاىىلت التي جٝذم للمهخمحن، وإوؽاء وخذاث 

إلا٘ت إلى  الخّلُم ؤلال٢ترووي في الجامّاث واإلاؤظعاث الخّلُمُت،

[. وحّخبر 14إوؽاء اإلاش٠ض الىوجي للخّلم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ ]

 في الّالم ُ٘ما ًشجبي 
ً
اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مً أظُش البلذان همىا

ش خىالي ) %( مً اإلاؤظعاث 90بالخّلُم ؤلال٢ترووي وجىبُٝاجه إر ج٘ى

ي ٜاِاتها ومّاملها، ٠ما الخّلُمُت ٘يها خذمت ؤلاهترهذ لىالبها ووالباتها ف

 مً الخذماث اإلاشجبىت بالخّلُم ؤلال٢ترووي ِلى 
ً
أنها جٝذم لهم ِذدا

[. 15سأظها: الدسجُل واإلاىاهج الذساظُت والجذاو٥ وهخائج الاخخباساث ]

٠ما سجل الىالب ٘يها أِلى وعبت اظخخذام لإلهترهذ إر بلٕذ 

حن بزل٤ ِلى بُٝت الٙئاث التي ؼملذ97,96) ٙي  %( مخٜٙى مٌى

حرهم ] ٙي الؽش١اث ٔو  ].16اإلاؤظعاث الخ٣ىمُت وسباث اإلاىاص٥ ومٌى

مً حاهب آخش، ًجذ اإلاّلمىن أهٙعهم الُىم أمام ٠ٍم ٠بحر مً      

الخُاساث التي جدُدها لهم ؤلاهترهذ لذمج الخّلُم ؤلال٢ترووي لمً 

عُت، وألامش هٙعه ًىىبٞ ِلى اإلاخّلمحن. ٠ما ٌؽحر  مماسظاتهم الخذَس

ججاه الّالمي اإلاخىامي هدى اظخخذام الخّلُم ؤلال٢ترووي إلى جدىله إلى الا

ت لذي مٍّم هٍم الخّلُم في حمُْ أهداء الّالم. ومً هىا جٍهش  أولٍى

[، 17الخاحت إلى البدث ًِ أدلت ًم٢ً مً خاللها جُُٝم ٠ٙاءجه ]

ت  ُت اإلاشجبىت به، وإِادة الىٍش إلُه مً صاٍو واظخخالؿ اإلاؤؼشاث اإلاّ٘ش

جدُذ إدساٟ همي الاسجباه بحن ِىاـشه، وج٢ؽٚ ًِ أبّاد حذًذة ُ٘ه 

ًم٢ً جىحُه الذساظاث هدىها، مً خال٥ جدلُل هخائج الذساظاث 

 .العابٝت اإلاعخٝلت وجٙعحرها

ّخبر جدلُل الذساظاث العابٝت معألت مهمت في حمُْ اإلاجاالث  َو

ٚ إلى زالزت أهىاُ ] فىَّ  ]:18الّلمُت، وٍُ

وحعخخذم ُ٘ه ألاظالُب  (Primary analysis) وليالخدلُل ألا  -أ 

 ى الخدلُل ـــت. وهـــلُـــت ألا ـــذساظـــاث الـــاهـــل بُـــدلُــت لخـــاظبــمىــت الــــؤلاخفائُ

 .اإلاىبٞ في مٍّم الذساظاث

ّجي إِادة جدلُل (Secondary analysis) الخدلُل الثاهىي  -ب   َو

(Reanalysis)  بُاهاث الذساظت هٙعها التي خمّذ لخدلُل أولي لإلحابت

ً أظئلتها باظخخذام أظالُب إخفائُت أخشي، أو أظالُب أوعب مً ِ

 .العابٝت، أو لإلحابت ًِ أظئلت أو ٘شوك حذًذة

ّجي إِادة جدلُل هخائج الخدلُل  (Meta-analysis) الخدلُل البّذي -ج  َو

ت مً الذساظاث اإلاعخٝلت  .ألاولي أو الثاهىي إلاجمِى

ِت ٠بحرة مً هخائج والخدلُل البّذي جدلُل إخفائي إلاجمى      

ى٥ إلى الخ٣امل ُ٘ما بُنها. وج٢مً ُٜمخه في  الذساظاث العابٝت للـى

بُت  في  ل إليها الذساظاث الخجٍش إلٙاء مّجى ِلى الىخائج التي جخـى

الّلىم ؤلاوعاهُت؛ إر جٙخٝذ مٍّم جل٤ الذساظاث إلى الترا٠م؛ أي أن 

بجى هخائج بّمها ِلى بّن، ولزا ًجذ الباخثىن أهٙ
ُ
عهم في مٍّم ج

 أو 
ٌ
بُت التي ال ججمّها هدُجت ألاخُان أمام ٠ٍم ٠بحر مً الذساظاث الخجٍش

[. وفي خحن جخمحز 19هخائج ِامت، مما ًٝلل مً ٘شؿ الاظخٙادة منها ]

بي ِلى هخائجها،  ت والىبُُّت بئحماُ ؼبه جٍٝش دساظاث الّلىم الخٍُى

ٍٛ ِلى مفىلخاتها ووظائلها ومّاًحرها مما ًٝىد إلى ٘هم ِلمي  واجٙا

واضح ومدذد، جٙخٝش الّلىم ؤلاوعاهُت إلى رل٤ بعبب حُّٝذ العلٟى 

ٚ اإلاخٕحراث، وجباًً خفائق  ُاب الاجٙاٛ ِلى حٍّش ؤلاوعاوي، ٔو

الُّىاث اإلاذسوظت، وبالخالي ٌُٕب الٙهم الّلمي الىاضح ل٢ثحر مً 

اث ٘يها ]  ].20الٝماًا واإلاىلِى

ُل البّذي إلى الٝشن العابْ ِؽش وجشحْ ألاظغ ؤلاخفائُت للخدل     

اإلاُالدي ِىذما ٜاد خذط الٙل٢ُحن وخبراتهم إلى أن مضج البُاهاث ٜذ 

ذ ٣ًىن ١اس٥ بحرظىن   ٣ًىن أ٘مل مً مداولت الاخخُاس مً بُنها. ٜو

(Karl Pearson) ( جٝىُاث 1904أو٥ باخث وبي اظخخذم في ِام )

ائي سظمُت في حمْ بُاهاث مً دساظاث مخخلٙت ِىذ ٘دق  الخأزحر الٜى

ت. وفي ِام ) ( اظُخخذم الخدلُل 1976ألمفا٥ الخلُٝذ لذ الخمى اإلاٍّى

 البّذي في مجا٥ الّلىم ؤلاوعاهُت؛ إر ـآ ِالم الىٙغ ححن ٔالط

(Gene Glass)  مفىلح الخدلُل البّذي في مٝا٥ٍ له بّىىان: الخدلُل

 ].21ألاولي والثاهىي والبّذي للذساظاث ]

عخخذم        الخدلُل البّذي ملخق ؤلاخفائُاث مً الذساظاث َو

اإلاعخٝلت ٠ىٝىت اهىالٛ للبُاهاث، إر ًٙترك هزا اإلاىهج أن ١ل دساظت 

 للّالٜت داخل الُّىت، وبخجمُْ البُاهاث ِبر 
ً
 مخخلٙا

ً
جٝذم جٝذًشا

الذساظاث ًم٢ً جمثُل الّالٜاث بذسحت أوضح مً جل٤ التي جٍهش مً 

 ].20خٝلت ]خال٥ جٝذًشاث الذساظاث اإلاع

 ]:22وجٍهش أهمُت الخدلُل البّذي في أهه ]

ًجبر الباخث ِلى ٜشاءة الذساظاث العابٝت بّمٞ أ٠ثر مما ًّٙله ِىذ  -

إحشاء دساظاث الخدلُلحن ألاولي والثاهىي؛ ورل٤ ١ي ًخم٢ً مً جىٍُم 

 .هخائج جل٤ الذساظاث وإِذادها للخدلُل

العابٝت مً اججاهاث ٌعمذ للباخث بفُأت ما جخممىه الذساظاث  -

بفىسة ٠مُت مً خال٥ الجمْ بحن أحجام ألازش والاخخماالث التي 

 .حؽخمل ِليها

ذ مً ٜىة الاخخباس ؤلاخفائي ِبر الجمْ بحن هخائج الذساظاث  - ًٍض

ذ ٢ًؽٚ رل٤ ًِ داللت بّن الىخائج التي أٌهش الخدلُل  العابٝت، ٜو

 .ألاولي أو الثاهىي أنها ٔحر دالت
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ر أي ٜشاس بدبجي مّالجت مُّىت في الخٝل التربىي، ٠ما أهه ًذِم اجخا -

 Evidence based)ًخٙٞ مْ ٘لعٙت الخّلُم الٝائم ِلى البرهان

education)  التي جؤ٠ذ ِلى أن حمُْ اإلاماسظاث الخّلُمُت ًيبغي أن

 .جبجى ِلى أظاط ِلمي ٜىي ًبرسها

       
ً
  وسٔم أن مً اإلام٢ً اِخباس الخدلُل البّذي مىهجا

ً
بُا  ججٍش

(Empirical method)  باإلاّجى الّام، ورل٤ الهخمائه إلى أظالُب اإلاماسظت

الٝائمت ِلى البرهان والتي ججمْ ما بحن البرهان اإلاعخمذ مً الذساظت 

الىاُّٜت ورل٤ اإلاعخمذ مً ؤلاهخاج ال٢ٙشي، إلا٘ت إلى ُٜم 

ٙي ا لخدلُلي اإلاعخُٙذًً؛ إال أن الخدلُل البّذي أٜشب إلى اإلاىهج الـى

خماده ِلى الخّامل مْ الذساظاث العابٝت ]  ].19اِل

ٞ ِذد مً الخىىاث جبذأ بخدذًذ مىلُى       عحر الخدلُل البّذي ٘و َو

الذساظت، زم ججمُْ الذساظاث العابٝت اإلاشجبىت به، ًلي رل٤ ٘شصها 

ٞ مّاًحر مدذدة إلبٝاء ما ًشجبي منها باإلاىلُى واظدبّاد ما ال ًشجبي  ٘و

ىاء همىرج لترمحز بُاهاتها، ًلي رل٤ حذولت بُاهاث الذساظاث به، زم ب

ى٥   للـى
ً
 مّالجت البُاهاث وجدلُلها إخفائُا

ً
ٞ رل٤ الىمىرج، وأخحرا ٘و

 ].22إلى الىخائج ]

٢مً الهذٗ الشئِغ للخدلُل البّذي في جدذًذ ملخق لدجم       ٍو

واججاهها، وهى مُٝاط لٝىة الّالٜت بحن اإلاخٕحراث  (Effect size) ألازش

 ].18مً خال٥ ججمُْ البُاهاث مً دساظاث مخّذدة ]

٢ُت      ذ أؼاسث حمُّت ِلم الىٙغ ألامٍش ذاسة ألاخحرة  (APA) ٜو في ؤلـا

مً دلُل اليؽش الخاؿ بها إلى أن مٍّم الذساظاث حّخمذ بذسحت ٠بحرة 

ِلى الذاللت ؤلاخفائُت، وأ٠ذث ِلى أن الذاللت ؤلاخفائُت لِعذ ظىي 

 Effect) اهىالٛ، وأنها جدخاج إلى ِىاـش أخشي مثل حجم ألازشهٝىت 

size)تراث الثٝت ٚ اإلاّمٞ(Confidence intervals) ، ٘و  ، والـى

(Extensive description)[ للىخائج 
ً
ل إلى مّجى أ٠ثر ا٠خماال  ].23، للخـى

 ]:24,25] وج٢مً ٘ىائذ حجم ألازش في أهه

لبدث بمُٝاط مخفل، وبهزا ٘ئن ٌؽحر إلى وحىد الٍاهشة في مجخمْ ا -

 .الفٙش ٌّجي ِذم وحىد الٍاهشة

ّم ٌعمذ بترجِب  -
َ
ش مّلىماث ًِ مٝذاس جأزحر اإلاخٕحر اإلاعخٝل، ومً ز ً٘ى

ٞ أهمُتها اليعبُت  .اإلاخٕحراث اإلاعخٝلت داخل الخجشبت الىاخذة ٘و

بُت التي جىاولذ - ً مً اإلاٝاسهت ال٢مُت بحن هخائج الذساظاث الخجٍش ِ
ّ
َم٢ ًُ 

اإلاخٕحراث الخابّت واإلاعخٝلت هٙعها، ولزا ٌعخخذم في دساظاث الخدلُل 

 .البّذي

َٝفذ بها أن ج٣ىن  - ًُ ًضود الباخثحن بمؤؼشاث ًِ الذاللت الّملُت التي 

الٙشوٛ ؤلاخفائُت أو الّالٜت بحن اإلاخٕحراث ٠بحرة إلى خذ ًم٢ً مّه 

 .ألاخز بيخائجها

ً مً الخفى٥ ِلى ُٜمت مخىظى - ِ
ّ
َم٢ ت جمثل حجم ألازش الّام إلاخٕحر ًُ

معخٝل ِبر ِذد مً الذساظاث، مما ٌعمذ بالخ٢م ِلى مذي ٘اِلُت 

 .اإلاّالجاث اإلاىبٝت

ٍهش مً خال٥ الاظخّشاك العابٞ الٙائذة التي ًم٢ً أن حّىد        ٍو

ِلى مجا٥ الخّلُم ؤلال٢ترووي وجىبُٝاجه اإلاخخلٙت ِىذ إحشاء جدلُل 

خه، إر ًم٢ً أن ًٝىد إلى هخائج ج٣املُت، بّذي للذساظاث التي ِالج

خاـت مْ جشا٠م جل٤ الذساظاث وجضاًذها، وهى ما دْ٘ الباخثت إلى 

 .إحشاء الذساظت الخالُت

 مشهلة الدراسة. 2

مْ جىامي الّىاًت بالخّلُم ؤلال٢ترووي ِلى اإلاعخىي الىوجي والّشبي،      

ه مً  صواًا مخباًىت، صاد ِذد الذساظاث وألابدار التي ِالجذ مىلِى

م٢ً الٝى٥ دون مبالٕت أن ِؽشاث  ولمً جخففاث مخىىِت، ٍو

الشظائل الّلمُت جىاٜؾ في أسوٜت ال٣لُاث ١ل ِام، وأن ِؽشاث 

في دوسٍاث ِلمُت  –ِلى ـُّذ مىاٍص  –الذساظاث وألابدار جيؽش 

 لها ]
ً
ا ، 27، 26مد٢مت ِشبُت اجخزث مً الخّلُم ؤلال٢ترووي مىلِى

[؛ وسٔم رل٤، ٘ئن مٍّم جل٤ الشظائل 32، 31، 30، 29، 28

والذساظاث وألابدار لم ًجذ مشاحّت ؼاملت لىخائجه، ِبر إحشاء 

خماد ِليها للخشوج بد٢م مىلىعي دُٜٞ  دساظاث جدلُلُت ًم٢ً الِا

ى٥ إلى مماسظاث حّلُمُت  ًِ ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي؛ ورل٤ للـى

حر أظاٍط ًم٢ً أن جىىلٞ مىه م  دساظاث حذًذة ٘اِلت؛ وج٘ى
ً
عخٝبال

 .بىاًء ِلى جل٤ الىخائج

ٍهش مشاحّت الذساظاث العابٝت في هزا اإلاجا٥       
ُ
حن  –وج ِلى اإلاعخٍى

هذسة مثل هزا الىُى مً الذساظاث، ٠ما أن بّن  –الىوجي والّشبي 

ذ بالخدلُل ال٢مي دون الخدلُل  َِ ى ُِ ذ  الذساظاث الخدلُلُت التي أحٍش

اث التي ِالجتها البّذي لىخائج الذساظا ث، ٘اهخمذ بدفش اإلاىلِى

الذساظاث العابٝت، واإلاىاهج اإلاىبٝت، والٙئاث اإلاعتهذ٘ت، وألادواث، 

حرها ]  ].34، 33وألاظالُب ؤلاخفائُت اإلاىبٝت ٔو

 ِلى ما ظبٞ، جأحي الذساظت الخالُت في مداولت الظخ٢ؽاٗ      
ً
وجأظِعا

بّذي لىخائج الذساظاث ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء الخدلُل ال

(، 2015 – 2005اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة مً )

م٢ً ـُأت مؽ٣لتها في ألاظئلت آلاجُت  :ٍو

 أ. أسئلة الدراسة

ما ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء الخدلُل البّذي لىخائج . 1

 – 2005)الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة 

 (؟2015

–اإلاهاساث  –ما ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت )الخدفُل . 2

اإلاُل( في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث  –الذاُّ٘ت  –الاججاه 

 (؟2015 – 2005اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

لىخائج ما ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء الخدلُل البّذي . 3

 – 2005الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –( باخخالٗ اإلاشخلت الذساظُت )الابخذائُت 2015  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟ –الب٣الىسٍىط 

ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت الخدفُل في لىء . 4

لذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت الخدلُل البّذي لىخائج ا

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى اخخالٗ اإلاشخلت 2015 – 2005خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –الذساظُت )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟

ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت اإلاهاساث في لىء . 5

لبّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت الخدلُل ا

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى اخخالٗ اإلاشخلت 2015 – 2005خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –الذساظُت )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟
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لىء ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت الاججاه في . 6

الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى اخخالٗ اإلاشخلت 2015 – 2005خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –الذساظُت )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟

ت الذاُّ٘ت في لىء ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُ. 7

الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى اخخالٗ اإلاشخلت 2015 – 2005خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –الذساظُت )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟

٢ترووي في جىمُت اإلاُل في لىء ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال. 8

الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في ِذد بّن الّشبُت خال٥ 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى اخخالٗ اإلاشخلت 2015 – 2005الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –الذساظُت )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟

 . ىدف الدراسةب

الخالُت إلى اظخٝفاء ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في هذ٘ذ الذساظت 

لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث 

( 2015دٌعمبر  31ختى  2005الّشبُت خال٥ الٙترة بحن )ألاو٥ مً ًىاًش 

الذاُّ٘ت  –الاججاه –اإلاهاساث  –في لىء اإلاخٕحراث الخابّت: )الخدفُل 

ت التي جمثلذ في اإلاشخلت الذساظُت وؼملذ: )الابخذائُت اإلاُل( واإلاعخٝل –

ت  –اإلاخىظىت  –  (.الذساظاث الّلُا –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 . أىمية الدراسةج

 :حعخمذ الذساظت الخالُت أهمُتها مً ِذة حىاهب مً أهمها أنها ٜذ

ذ ٘تراث صمىُت  - ج٣ىن هٝىت اهىالٛ لذساظاث معخٝبلُت ممازلت، جـش

 أخشي مخخلٙت مً الخّلُم ؤلال٢تروويمخخلٙت، و 
ً
 .جدىاو٥ أهماوا

حعاِذ في جشؼُذ معاس البدث الّلمي في الخّلُم ؤلال٢ترووي، وجىحيهه  -

اث الجذًذة أو اإلالخت، وججىب ج٢شاس دساظت  هدى مّالجت اإلاىلِى

اث بُّنها  .مىلِى

حعهم في جىزُٞ خش٠ت البدث الّلمي في الخّلُم ؤلال٢ترووي خال٥  -

(، خاـت في لىء ٠ثرة ِذد 2015- 2005ة اإلامخذة بحن ِامي )الٙتر 

حن الىوجي والّشبي  .الذساظاث التي جىاولخه ِلى اإلاعخٍى

ذ البدث الّلمي في هزا اإلاجا٥، خاـت في لىء هذسة  - حعهم في ٘س

ذ بخدذًذ ٠ٙاءة الخّلُم  َِ ى ُِ الذساظاث الىوىُت والّشبُت  العابٝت التي 

ُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة ِلى خذ ؤلال٢ترووي في لىء الخدل

 .ِلم الباخثت

 . حدود الدراسةد

ٞ الخذود الخالُت ِذ الذساظت الخالُت ٘و َٝ
ّبِ
ُ
 :و

الخذود الضماهُت: اٜخفشث ُِىت الذساظت ِلى الذساظاث الّشبُت التي  -

جىاولذ ٘اِلُت الخّلُم ؤلال٢ترووي واإلايؽىسة خال٥ الٙترة اإلامخذة بحن 

 (.2015دٌعمبر  31ختى  2005مً ًىاًش )ألاو٥ 

الخذود اإلا٣اهُت: اٜخفشث الذساظت ِلى الذساظاث اإلايؽىسة في  -

الذوسٍاث الّشبُت اإلاد٢مت، ولم جخىٛش لشظائل اإلااحعخحر والذ٠خىساه 

ش  واإلاٝاالث والىذواث الّلمُت واإلاؤجمشاث وملخفاتها   واإلالخفاث والخٝاٍس

شوك ال٢خب  .ِو

ت: اٜخفشث الذساظت ِلى الذساظاث الّشبُت التي ١اهذ الخذود ال - بؽٍش

 ووالباث في مشاخل الخّلُم الّام )الابخذائُت 
ً
اإلاخىظىت  –ُِىاتها والبا

ت( والخّلُم الّالي )الب٣الىسٍىط  – الذساظاث الّلُا(، ولم  –الثاهٍى

جخىٛش للذساظاث التي ١اهذ ُِىاتها مّلمحن أو مّلماث أو أِماء هُئت 

غ ٙاث في ٜىاِاث خ٣ىمُت أو خاـت جذَس ٙحن أو مٌى  .أو مٌى

ُت: اٜخفشث الذساظت ِلى جدذًذ ٠ٙاءة الخّلُم  - الخذود اإلاىلِى

ؤلال٢ترووي في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في 

الذوسٍاث الّشبُت اإلاد٢مت، والتي ِالجذ الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر ؼب٢ت 

اظاث التي ِالجذ الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر ؤلاهترهذ ولم جخىٛش للذس 

 .الخاظىب وبشمجُاجه

 . مصطلخات الدراسةه

ٙها ِلى   مً اإلافىلخاث التي ًم٢ً حٍّش
ً
جىاولِذ الذساظت الخالُت ِذدا

 :الىدى الخالي

 ].35وحّجي الٝذسة ِلى إخذار حٕحر ما ] (Efficacy) ال٢ٙاءة -

َٝفذ بها في الذساظت الخالُت:        ألازش الزي ًدذزه الخّلُم وٍُ

 –الاججاه  –ؤلال٢ترووي ِبر ؤلاهترهذ ِلى اإلاخٕحراث الخابّت: )الخدفُل 

اإلاهاساث( واإلاعخٝلت التي جمثلذ في اإلاشخلت الذساظُت  –الذاُّ٘ت  –اإلاُل 

ت  –اإلاخىظىت  –وؼملذ: )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

ٝاط مً خال ًُ ٥ جدلُل هخائج ِذد مً الذساظاث الّلُا(، والزي 

، وخعاب حجم ألازش
ً
 بّذًا

ً
ٞ  (Effect size) الذساظاث العابٝت جدلُال ٘و

 .بُاهاث إخفائُت مُّىت

ى٥ ِبر  (E-learning) الخّلُم ؤلال٢ترووي - حّلٌُم ًخمحز بمشوهت الـى

فمُم بؽ٣ل ظلُم إلؼشاٟ 
ُ
ؤلاهترهذ إلى مىاده الخّلُمُت التي ًجب أن ج

ض   ].36الخّلم مً أي م٣ان، وفي أي صمان ]اإلاخّلم، وحٍّض

ٝفذ به في الذساظت الخالُت: أي حّلُم متزامً أو ٔحر متزامً؛       وٍُ

مُت ١الخاظىب اإلا٢خبي أو  ّٝذم ِبر ؤلاهترهذ باظخخذام أحهضة ٜس ًُ

ٞ زالزت همارج:  اإلادمى٥، أو الخاظىب اللىحي، أو الهىاجٚ الز٠ُت؛ ٘و

ة اإلاخّلم في جدُٝٞ أهذاٗ الخّلم مىٙشد، إلاعاِذ –مذمج  –معاِذ 

 
ً
 .اإلادذدة ظلٙا

دوسٍاث حصجْ الذساظاث ألا١ادًمُت  (Periodicals) الذوسٍاث -

والّلمُت، وجفذس في ٘تراث مىخٍمت دوسٍت أو ظىىٍت، وحّٗش ٠زل٤ 

ُلت  بالذوسٍاث ألا١ادًمُت. وجيؽش هزه الذوسٍاث الذساظاث الّلمُت ألـا

ٞ مىهج ِلمي، ٞ ٘و ىبَّ
ُ
ورل٤ بّذ جُُٝمها بؽ٣ل دُٜٞ، وجدلُل  التي ج

لتزم الباخثىن بذٜت  بُاهاتها ومشاحّتها مً ٜبل مد٢محن مخخففحن. ٍو

بمّاًحر ُٜاظُت في ٠خابت جل٤ الذساظاث وجيعُٝها ٜذ جخخلٚ مً دوسٍت 

 ].37إلى أخشي ]

ّجى 
ُ
ٝفذ بها في الذساظت الخالُت: الذوسٍاث الّشبُت اإلاد٢مت التي ح وٍُ

بيؽش الذساظاث الّلمُت في مجا٥ التربُت؛ والتي جفذس بفٙت مىخٍمت 

ت، أو جخىا٘ش  ، ًِ حامّاث أو ١لُاث أو مؤظعاث ِلمُت مشمٜى
ً
إل٢تروهُا

 وسخ إل٢تروهُت ِلى مىاْٜ جل٤ الجامّا
ً
ت وسُٜا ث مً أِذادها اإلاىبِى

 .أو ال٣لُاث أو اإلاؤظعاث الّلمُت، أو ِلى ٜىاِذ البُاهاث الّشبُت

 الدراسات السابقة .3

 ر الذساظاث اإلاّىُت بالخدلُل البّذي في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم حّخب       
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 مٝاسهت بٕحرها مً 
ً
ِامت، والخّلُم ؤلال٢ترووي خاـت، ٜلُلت وعبُا

حن الّشبي وألاحىبي.  وج٣اد هزه الذساظاث أن الذساظاث ِلى اإلاعخٍى

ج٣ىن هادسة ِلى اإلاعخىي الّشبي مٝاسهت بالذساظاث ألاحىبُت؛ ٘ٝذ أحشث 

 ِبر ٜىاِذ البُاهاث الّشبُت اإلاخىا٘شة ِبر ؼب٢ت 
ً
 م٢ثٙا

ً
الباخثت بدثا

ض للّلىم والخٝىُت،  ؤلاهترهذ مثل ٜاِذة بُاهاث مذًىت اإلال٤ ِبذ الٍّض

اِذة بُاهاث مش٠ض اإلال٤ ُ٘فل للبدث اِذة م٢خبت  ٜو والذساظاث، ٜو

اإلال٤ ٘هذ الىوىُت؛ ل٢نها لم حّثر ظىي ِلى ِذد ٜلُل مً الذساظاث 

ذ ١لها بمجا٥ جٝىُاث الخّلُم ِامت ما ِذا دساظت  َِ ى ُِ الّشبُت التي 

ُما ًلي حعخّشك  واخذة س٠ضث في حضء منها ِلى الخّلُم ؤلال٢ترووي. ٘و

خ وؽشها الباخثت ما وحذجه مً دساظاث ِشبُت وأحىبُت  ٞ جاٍس مشجبت ٘و

 لدعهُل ِشلها والخُّٝب ِليها
ً
 .جفاِذًا

ً دساظت هذ٘ذ إلى اإلاٝاسهت بحن الخّلُم ًِ بّذ  [38] وّبٞ بشهاسد وآخٍش

غ في الٙفى٥ الذساظُت ُ٘ما ًشجبي ب٣ل مً الخدفُل،  والخذَس

والاججاه، والاخخٙاً؛ ورل٤ ِبر الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث التي 

ذ في لذ )2002-1985الٙترة مً ) أحٍش ِ
ّ
ذ ُخل ( دساظت أٌهشث 232(. ٜو

 بلٖ ُ٘ه حجم ألازش للمخٕحراث 
ً
 اِخذالُا

ً
هخائجها بؽ٣ل ِام جىصَّا

(، أي أن بّن جىبُٝاث الخّلُم ًِ بّذ جخٙٛى ِلى 0الثالزت )

غ في الٙفى٥ الذساظُت، في خحن ٣ًىن بّمها آلاخش أظىأ مىه.  الخذَس

ٛ حجم أزش مخٕحر الخدفُل في الخىبُٝاث ٠ما أوضخذ الىخائج جٙى 

اإلاتزامىت لفالح الٙفى٥ الذساظت، وفي الخىبُٝاث ٔحر اإلاتزامىت لفالح 

 .جىبُٝاث الخّلُم ًِ بّذ

[ دساظت س٠ضث في حضء منها ِلى الخّلُم 39وأحشي خعً ]      

ؤلال٢ترووي، وهذ٘ذ إلى جدلُل وبُّت بدىر جٝىُاث الخّلُم خال٥ 

(، زم جدذًذ جىحهاتها اإلاعخٝبلُت، ِبر إحشاء 2005-1999الٙترة مً )

لذ ) ِ
ّ
ذ 132جدلُل مدخىي وجدلُل بّذي لىخائجها. ُخل ( دساظت، ٜو

بي ِلى ١ل  أٌهشث الىخائج جٙٛى جأزحر الخّلُم ؤلال٢ترووي ٠مّالج ججٍش

مً الخدفُل واإلاهاساث والخ٢ٙحر اإلاىىٝي إر ١اهذ ُٜمت الخٕحر في 

( في حمُْ جل٤ اإلاخٕحراث. ٠ما بُيذ الىخائج 0,25اإلاعاخت )ط( أ٠بر مً )

 .( في الاججاه0,25أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت )ط( ١اهذ أٜل مً )

اما ومحرفي وبا٠ُا وحىهض       دساظت هذ٘ذ إلى  [40] وأحشث مُجز وجٍى

جُُٝم اإلاماسظاث الٝائمت ِلى ألادلت في الخّلم ؤلال٢ترووي، ِبر الخدلُل 

ذ في الٙترة مً )البّذي لىخائج ال ( 2008 – 1996ذساظاث التي أحٍش

لذ ) ِ
ّ
 لىحه. ُخل

ً
اسهذ الخّلُم ؤلال٢ترووي بالخّلُم وحها ( دساظت 51ٜو

ذ أٌهشث هخائج الخدلُل أن أداء اإلاخّلمحن الزًً دسظىا  ، ٜو
ً
 بّذًا

ً
جدلُال

 مىه ِبر ؤلاهترهذ ١ان أ٘مل، في اإلاخىظي، مً أولئ٤ 
ً
١ل اإلاٝشس أو حضءا

ذ ٘اٜذ هخائج الخّلم إلاً ؼاس١ىا في الزًً دس   لىحه؛ ٜو
ً
ظىه وحها

 لىحه 
َ
 وحها

ً
الخّلُم ؤلال٢ترووي هخائج أٜشانهم الزًً جلٝىا حّلُما

(. ٠ما بُيذ الىخائج أن الخّلُم اإلاذمج ١ان 0,24بمخىظي جأزحر ٜذسه )+

 لىحه إر سجل مخىظي حجم أزش 
ً
أهْٙ للمخّلمحن مً الخّلُم وحها

(، وهى مخىظي أ٠بر مً مخىظي أزش الخّلُم 0,35مشجْٙ بلٖ )+

 لىحه الزي بلٖ )+
ً
(. 0,14ؤلال٢ترووي بؽ٣ل ١امل مٝاسهت بالخّلُم وحها

 
ً
 ّ٘اال

ً
٠ما أؼاسث الىخائج إلى أن الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ ٣ًىن خُاسا

لىالب الخّلُم الجامعي والذساظاث الّلُا واإلاهىُحن ورل٤ بمخىظي أزش 

 (.0,35ًبلٖ )+

ُدؾ        دساظت هذ٘ذ إلى اإلاٝاسهت بحن الخّلم  [41] ٠ما وّبٞ حح٘ر

 
ً
الٝائم ِلى اإلاؽ٣لت ِبر ؤلاهترهذ والخّلم الٝائم ِلى اإلاؽ٣لت وحها

لىحه، ِبر جدلُل اإلادخىي والخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث خال٥ 

لذ )2009-2003الٙترة مً ) ِ
ّ
ذ أٌهشث هخائج 5(. ُخل ( دساظاث، ٜو

( في 0,8ي حجم أزش مخىظي في دساظت واخذة إلى مشجْٙ )الخدلُل البّذ

 .البُٝت لفالح الخّلم الٝائم ِلى اإلاؽ٣لت ِبر ؤلاهترهذ

ع٣ي وؼمُذ وجمُم وآبشامي        دساظت  [42] وأحشي بشهاسد وبىسو١٘ى

ظّذ إلى ال٢ؽٚ ًِ أزش الخّلُم اإلاذمج ِلى جدفُل والب الخّلُم 

( دساظت خال٥ الٙترة مً ِام 647ج )الّالي ِبر الخدلُل البّذي لىخائ

 للخّلُم اإلاذمج 2010( ختى )1990)
ً
 مخىظىا

ً
ذ أٌهشث الىخائج جأزحرا (. ٜو

 (.0,334ِلى الخدفُل بلٖ )

ذ َمِزًبي       َٝ ت  [43] ووّب دساظت هذ٘ذ إلى إحشاء جدلُل بّذي إلاجمِى

مً الذساظاث لخدذًذ الّالٜت بحن الخّلُم ؤلال٢ترووي والخدفُل 

لذ ) ِ
ّ
( دساظت وؽشث خال٥ 15الذساس ي لذي والب الخّلُم الّالي. ُخل

ذ أٌهشث هخائج الخدلُل أن 2013( ختى )2010الٙترة مً ِام ) (، ٜو

 إر بلٖ )
ً
 (.0,712حجم أزش الخّلُم ؤلال٢ترووي ِلى الخدفُل ١ان ٠بحرا

      ً دساظت هذ٘ذ إلى جُُٝم ٘اِلُت الخّلُم  [44] وأحشي لُى وآخٍش

اًت الصخُت مٝاسهت بالخّلُم اإلاذ حن في مجا٥ الِش مج للمخّلمحن اإلادت٘ر

 لىحه وبالخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاىٙشد، ورل٤ ِبر جدلُل مدخىي 
ً
وحها

ت مً الذساظاث اإلايؽىسة خال٥ الٙترة مً ِام ) ( ختى 1991مجمِى

لذ )2014) ِ
ّ
ذ أٌهشث هخائج الخدلُل 44(. ُخل ، ٜو

ً
 بّذًا

ً
( دساظت جدلُال

ت اإلا٢دعبت مً أن حجم  ألازش باليعبت للذساظاث التي ٜاسهذ اإلاّ٘ش

 إر بلٖ )
ً
(. وألامش 1,40الخّلم اإلاذمج مٝابل الخّلُم وحها لىحه ١ان ٠بحرا

هٙعه باليعبت للذساظاث التي ٜاسهذ الخّلُم اإلاذمج مْ الخّلُم 

(. وأؼاسث الىخائج بؽ٣ل ِام 0,81ؤلال٢ترووي اإلاىٙشد إر بلٖ حجم ألازش )

 لىحه، وأهه إلى 
ً
 مٝاسهت بالخّلُم وحها

ً
 زابخا

ً
 إًجابُا

ً
أن للخّلُم اإلاذمج أزشا

ت في اإلاهً  ّ٘ا٥ٌ أ٠ثر مً الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاىٙشد في ا٠دعاب اإلاّ٘ش

 .الصخُت

 :حُّٝب ِلى الذساظاث العابٝت

      
ً
ًخطح مً مشاحّت الذساظاث اجٙاٛ الذساظت الخالُت مّها حمُّا

اء جدلُل بّذي لّذد مً الذساظاث العابٝت، وفي في ظّيها هدى إحش 

خحن س٠ضث الذساظت الخالُت مْ حمُْ الذساظاث العابٝت ِلى مّالجت 

الخّلُم ؤلال٢ترووي ِبر ؤلاهترهذ؛ ٘ٝذ اهٙشدث ِنها بمّالجت مخٕحري 

الذاُّ٘ت واإلاُل، ٠ما اهٙشدث بمّالجت حمُْ اإلاشاخل الذساظُت دون 

و أٙا٥ جدذًذ اإلاشاخل. إلا٘ت إلى جش٠حزها التر٠حز ِلى مشخلت واخذة أ

ىاًتها بالذساظاث اإلايؽىسة في  ِلى الذساظاث الّشبُت دون ألاحىبُت، ِو

دوسٍاث ِلمُت ٘دعب، دون الخىٛش لشظائل اإلااحعخحر والذ٠خىساه 

 .والذساظاث اإلايؽىسة في مؤجمشاث أو هذواث أو ملخُٝاث ِلمُت

ج الذساظاث العابٝت جباًً الىخائج ٠ما ًٍهش مً خال٥ مشاحّت هخائ      

اما  لذ لها، ٘ٙي خحن اجٙٝذ دساظت خعً، ودساظت مُجز وجٍى التي جـى

، (Means, Toyama, Murphy, Bakia, & Jones) ومحرفي وبا٠ُا وحىهض

ُدؾ ، ودساظت (Mothibi) ، ودساظت َمِزًبي(Jurewitsch) ودساظت حح٘ر

ً ؛ ِلى أن حجم أزش ا (Liu et al) لُى وآخٍش
ً
لخّلُم ؤلال٢ترووي ١ان ٠بحرا

ً ، ودساظت بشهاسد (Bernard et al) أؼاسث دساظت بشهاسد وآخٍش
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ع٣ي وؼمُذ وجمُم وآبشامي  ,Bernard, Borokhovski) وبىسو١٘ى

Schmid, Tamim, & Abrami)  إلى حجم أزش مىخٙن إلى مّخذ٥ للخّلُم

 .ؤلال٢ترووي

ؤ٠ذ جباًً الىخائج هزا الخاحت إلى إحشاء  ذ مً دساظاث الخدلُل ٍو مٍض

ذِم الذساظت الخالُت  .البّذي، ٍو

 الطريقة وإلاجراءات .4

 أ. منهج الدراسة

 لىبُّت الذساظت الخالُت ٘ٝذ اجبّذ مىهج الخدلُل البّذي
ً
 هٍشا

(Meta-analysis) الزي ٜذمه ححن ٔالط (Gene Glass)  ألو٥ مشة في

ّش٘ه بأهه جدلُل الخدلُالث1976ِام )  .(Analysis of analyses) (؛ ِو

 مً هخائج الخدلُل 
ً
 ٠بحرا

ً
خىلب هزا اإلاىهج مً الٙاخق أن ًجمْ ٜذسا ٍو

، وجدُذ (Effect size) ؤلاخفائي للذساظاث العابٝت لُٝاط حجم ألازش

بشهامج أو  (Efficacy) هخائج الخدلُل البّذي للباخث أن ًدذد ٠ٙاءة

ي اظخ٢ؽاٗ الّالٜت بحن جذخل مّحن. ٠ما ًم٢ً اظخخذام حجم ألازش ف

ععى الباخث في لىء هزا اإلاىهج إلى ٘دق حمُْ  اإلاخٕحراث. َو

 بزل٤ الخدحز في اخخُاس ما ًىا٘ٞ 
ً
الذساظاث في مىلُى مّحن؛ مخجىبا

 ].45أٔشاك دساظخه ]

 ب. مجتمع الدراسة

ًخ٣ىن مجخمْ الذساظت الخالُت مً حمُْ الذساظاث الّشبُت التي     

أزش أو ٘اِلُت الخّلُم ؤلال٢ترووي، واإلايؽىسة ِالجذ مىلُى جدذًذ 

دٌعمبر  31ختى  2005خال٥ الٙترة اإلامخذة بحن: )ألاو٥ مً ًىاًش 

(، في دوسٍاث ِشبُت مد٢مت إل٢تروهُت أو وسُٜت ميؽىسة 2015

ٍم أ٠ُذ لهزه الذساظاث،  ًَ للباخثت الخفى٥ ِلى ٜس . ولم ًدع
ً
إل٢تروهُا

ى٥ إلى  يؽش في الذوسٍاث بعبب ِذم الٝذسة ِلى الـى ًُ حمُْ ما 

 .الّلمُت اإلاد٢مت

 ج. عينة الدراسة

ؽشث خال٥ الٙترة اإلامخذة بحن: 75ج٣ىهذ ُِىت الذساظت مً )
ُ
( دساظت، و

( في دوسٍاث ِشبُت مد٢مت 2015دٌعمبر  31ختى  2005)ألاو٥ مً ًىاًش 

ذ سحّذ الباخثت في خفش  . ٜو
ً
إل٢تروهُت أو وسُٜت ميؽىسة إل٢تروهُا

 :( مفادس هي4واخخُاسها إلى )ُِىتها 

ل. 1  (Google)  مدٟش البدث ٔٔى

مُت العّىدًت. 2 التي حؽخمل ِلى  (Saudi Digital Library) اإلا٢خبت الٜش

ِذد مً ٜىاِذ اإلاّلىماث الّشبُت وألاحىبُت التي جدُذ الذساظاث 

ذ اِخمذث  ً، ٜو الّلمُت بىفها ال٣امل لالواُل والىباِت والخخٍض

ٜاِذحي مّلىماث سئِعخحن منها لخفش ُِىتها هما: ٜاِذة الباخثت ِلى 

ت(Almanhal) اإلانهل اِذة اإلاّلىماث التربٍى   (EduSearch) [46]. ، ٜو

ت. 3  Egyptian Universities Libraries)اجداد م٢خباث الجامّاث اإلافٍش

Consortium)  ت حؽمل ُت مخىِى الزي ًدُذ للباخثحن مفادس مّ٘ش

غ في سظائل اإلااحعخحر  والذ٠خىساه، وأبدار أِماء هُئت الخذَس

ت  ت، والذوسٍاث الّلمُت التي جفذسها الجامّاث اإلافٍش الجامّاث اإلافٍش

[47.[ 

 Iraqi Academic)ٜاِذة اإلاجالث ألا١ادًمُت الّلمُت الّشاُٜت .4

Scientific Journals)  التي جبىتها وصاسة الخّلُم الّالي والبدث الّلمي

هشظت اإلاجالث الّشاُٜت اإلاد٢مت الفادسة مىز الّشاُٜت، وجٝىم  بيؽش ٘و

 ].48( ختى الان مً الجامّاث والهُئاث الّشاُٜت ١ا٘ت ]2005ِام )

ٍهش الجذو٥ الخالي جىصَْ الذساظاث التي جىاولذ الخّلُم ؤلال٢ترووي  ٍو

ٞ مخٕحراث الذساظت الخابّت واإلاعخٝلت  .٘و

 0جدول 

 ثىزيع عينة الدراسة وفق املتغيرات املستقلة والثابتة

 املرحلة الدراسية

 

 املتغيرات

 املجمىع الدراسات العليا البهالىريىس الثانىية املتىسطة الابتدائية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 42.9 60 33.3 3 44.7 38 38.5 5 40.7 11 50.0 3 التحصيل

 32.9 46 44.4 4 31.8 27 46.2 6 33.3 9 -- -- املهارات

 18.6 26 22.2 2 20.0 17 7.7 1 18.5 5 16.7 1 الاثجاو

 3.6 5 -- -- 2.4 2 7.7 1 -- -- 33.3 2 الدافعية

 2.1 3 -- -- 1.2 1 -- -- 7.4 2 -- -- امليل

 100.0 140 100.0 9 100.0 85 100.0 13 100.0 27 100.0 6 املجمىع*

مجمُى الذساظاث ال ٌّجي الّذد الّٙلي للذساظاث، ورل٤ بعبب  *

ج٢شاس خعاب بّن الذساظاث التي جىاولذ أ٠ثر مً مخٕحر مً مخٕحراث 

 .الذساظت الخابّت واإلاعخٝلت

 د. إجراءات الدراسة 

ٞ الخىىاث آلاجُت  :ظاسث الذساظت ٘و

 .جدذًذ مىلُى الذساظت. 1

عخخذم في جىزُٞ  (Codebook) بىاء همىرج جشمحز البُاهاث. 2 ُِ الزي ظ

الذساظاث التي ِالجذ مىلُى جدذًذ أزش أو ٘اِلُت الخّلُم 

 2005ؤلال٢ترووي، واإلايؽىسة خال٥ الٙترة اإلامخذة بحن: )ألاو٥ مً ًىاًش 

وهُت أو وسُٜت (، في دوسٍاث ِشبُت مد٢مت إل٢تر2015دٌعمبر  31ختى 

 
ً
 .ميؽىسة إل٢تروهُا

ٞ دسحت اسجباوها بمىلُى الذساظت، وجىا٘ش . 3 خفش الذساظاث ٘و

 –بُاهاتها باظخخذام ال٣لماث اإلاٙخاخُت آلاجُت ِىذ البدث: )إل٢ترووي 

الخّلُم  –الخّلم ؤلال٢ترووي  –الخّلُم ؤلال٢ترووي  –ِبر ؤلاهترهذ 

الخّلُم  –الخّلم اإلاخماصج  –خماصج الخّلُم اإلا –الخّلم اإلاذمج  –اإلاذمج 

 –الخّلم الخىلُٙي  –الخّلُم الخىلُٙي  –الخّلم الخلُي  –الخلُي 

ج  ج  –الخّلُم اإلاٍض  (.الخّلم اإلاىالٚ –الخّلُم اإلاىالٚ  –الخّلم اإلاٍض

ٞ المىابي آلاجُت. 4  :جدذًذ مّاًحر إدساج واظدبّاد الذساظاث ورل٤ ٘و
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 اخخُاس الذساظاث التي جىا٘ -
ً
 .ش هفها ١امال

ت - خَبذ باللٕت ؤلاهجلحًز
ُ
 .اظدبّاد الذساظاث التي أهجضها باخثىن ِشب و٠

اظدبّاد سظائل اإلااحعخحر والذ٠خىساه وملخفاتها، واإلاٝاالث،  -

شوك ال٢خب ش، واإلالخفاث، ِو  .والخٝاٍس

( ختى 2005اخخُاس الذساظاث اإلايؽىسة في الٙترة مً ألاو٥ مً ًىاًش ) -

 (.2015دٌعمبر )( 31ًىم )

اخخُاس الذساظاث التي جىا٘شث لها مىهجُت واضخت ومدذدة في مخنها،  -

ِذد  –مْ اؼخمالها ِلى البُاهاث ؤلاخفائُت الخالُت: )مخٕحراث الذساظت 

 –ُٜمت ث  –الاهدشاٗ اإلاُّاسي  –اإلاخىظي الخعابي  –ُِىت الذساظت 

 (.وعبت ال٢عب اإلاّذ٥ لبالٟ –مشبْ إًخا 

، زم ٘شص الذ. 5
ً
ٞ اإلاّاًحر اإلادذدة ظابٝا ساظاث التي حشي حمّها ٘و

حذولت بُاهاتها في همىرج جشمحز البُاهاث، وبىاًء ِلُه جدذًذ مخٕحراث 

 :الذساظت وهي

ذ ؼملذ: )الخدفُل  -أ   –الاججاه –اإلاهاساث  –اإلاخٕحراث الخابّت ٜو

 (. اإلاُل –الذاُّ٘ت 

الذساظُت التي ؼملذ: اإلاخٕحراث اإلاعخٝلت وجمثلذ في اإلاشخلت  -ب 

ت  –اإلاخىظىت  –)الابخذائُت   (.الذساظاث الّلُا –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

ٞ اإلاّادلت آلاجُت (Effect size) خعاب حجم ألازش. 6  :٘و

بُت   حجم ألازش= ت الخجٍش ت المابىت -مخىظي اإلاجمِى  مخىظي اإلاجمِى

ت المابىتالاهدشاٗ اإلاُّاسي لذسحاث اإلاجم                         ِى

ٞ اإلاّادلت آلاجُت. 7  :خعاب مخىظي حجم ألازش ٘و

 + ...الخ 2 لذساظتا+ حجم أزش  1 لذساظتاحجم أزش   = مخىظي حجم ألازش

 مجمُى الذساظاث                                                

الخ٢م ِلى ُٜمت مخىظي حجم ألازش ورل٤ مً خال٥ جدذًذ ُٜمت . 8

ال٢بري اإلاٝابلت لُٝمت مخىظي حجم ألازش باظخخذام حذو٥ اإلاعاخت 

ت؛ زم وشح هزه الُٝمت مً ) خذالي للذسحاث اإلاُّاٍس (، 0,50الخىصَْ الِا

بي 0,25٘ئرا ١ان الىاجج ٌعاوي ) ( أو أ٠بر د٥ رل٤ ِلى أن للمخٕحر الخجٍش

 ِلى اإلاخٕحراث الخابّت؛ أما إرا ١ان أٜل مً )
ً
 ٠بحرا

ً
( ٘ئن رل٤ 0,25أزشا

بي لُّٚ  .ًذ٥ ِلى أن أزش اإلاخٕحر الخجٍش

 ىـ. أداة الدراسة

 
ً
ا  جشمحًز

ً
لخىزُٞ  (Codebook) اظخخذمذ الذساظت الخالُت همىرحا

ذ  الذساظاث التي جدٝٝذ ٘يها اإلاّاًحر اإلادذدة في إحشاءاث الذساظت. ٜو

ت اإلاشجبىت بمىلُى الذساظت  ُبجَي الىمىرج بّذ مشاحّت ألادبُاث التربٍى

 (Jurewitsch) [، ودساظت حىسُ٘دؾ49مثل: دساظت الّخىم ودي باص ]

 إلاا وسد في هزه الذساظاث،  .[41]
ً
ٝا ذ اؼخمل وحشي جشمحز الىمىرج ٘و ٜو

خ  –اظم اإلاؤلٚ  –ِلى الّىاـش الخالُت: )اظم الذوسٍت  ِىىان  –الخاٍس

حجم  –اإلاخٕحراث  –اإلاشخلت الذساظُت  –اإلاجلذ/ الّذد  –الذساظت 

اث الذساظت  ُٜمت  –الاهدشاٗ اإلاُّاسي  –اإلاخىظي الخعابي  –مجمِى

 (.وعبت ال٢عب اإلاّذ٥ لبالٟ –مشبْ إًخا  –ث 

 النتائج. 5

باخثت لإلحابت ًِ أظئلت الذساظت ١ل ِلى خذة ِلى الىدى ظّذ ال

 :الخالي

العؤا٥ ألاو٥: ما ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء الخدلُل البّذي 

لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة 

 (؟2015 – 2005)

ُم الخٕحر ف ي لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

 :اإلاعاخت لجمُْ الذساظاث ٠ما ًٍهش في الجذو٥ الخالي

 5جدول 

 متىسط حجم ألاثر وقيم التغير في املساحة لجميع الدراسات

 متىسط حجم ألاثر العدد الدراسات

 )متىسط قيم مربع اًتا(

 قيمة التغير في املساحة

*  0.2549 0.69 140 اإلاجمُى

مجمُى الذساظاث ال ٌّجي الّذد الّٙلي للذساظاث، ورل٤ بعبب  *

ج٢شاس خعاب بّن الذساظاث التي جىاولذ أ٠ثر مً مخٕحر مً مخٕحراث 

 .الذساظت الخابّت واإلاعخٝلت

دبحن مً الجذو٥ العابٞ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت بلٕذ ) ( 0,2549ٍو

ًخمخْ ب٢ٙاءة  –بفٙت ِامت  –الخّلُم ؤلال٢ترووي مما ًذ٥ ِلى أن 

 .مشجّٙت

م٢ً جٙعحر رل٤ في لىء ما ًخمحز به الخّلُم ؤلال٢ترووي مً        ٍو

ت جخمدىس خى٥ اإلاخّلم،  ممحزاث منها: جٝذًم ٘شؿ حّلُمُت مخىِى

ت ًخٙاِل مً خاللها مْ أٜشاهه  حر وظائل اجفا٥ مخىِى إلا٘ت إلى ج٘ى

ذ مً 50في مجاالث مخخلٙت ] ومّلمُه وروي الخبرة [؛ وهي أمىس جٍض

 .حاربِخه واهخشاه اإلاخّلم في ججشبخه

[، ودساظت مُجز 39وجخٙٞ هزه الىدُجت مْ هخائج دساظت خعً ]       

اما ومحرفي وبا٠ُا وحىهض ُدؾ[40] وجٍى ، ودساظت [44] ، ودساظت حح٘ر

ً[43] َمِزًبي جم أزش التي أؼاسث إلى أن ح [44] ، ودساظت لُى وآخٍش

. ُ٘ما جخخلٚ هزه الىدُجت مْ هخائج 
ً
الخّلُم ؤلال٢ترووي ١ان ٠بحرا

ً ع٣ي وؼمُذ وجمُم [38] دساظت بشهاسد وآخٍش ، ودساظت بشهاسد وبىسو١٘ى

التي أؼاسث إلى حجم أزش مىخٙن إلى مخىظي للخّلُم  [42] وآبشامي

 .ؤلال٢ترووي

 –ت )الخدفُل العؤا٥ الثاوي: ما ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُ

اإلاُل( في لىء الخدلُل البّذي لىخائج  –الذاُّ٘ت  –الاججاه  –اإلاهاساث 

 – 2005الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

 (؟2015

ُم الخٕحر في و       لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ اإلاخٕحراث الخابّت اإلا دذدة ٠ما ًٍهش في اإلاعاخت لجمُْ الذساظاث ٘و

 :الجذو٥ الخالي
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 3جدول 

 متىسط حجم ألاثر وقيم التغير في املساحة لهل متغير من متغيرات الدراسات

 متىسط حجم ألاثر العدد املتغيرات

 )متىسط قيم مربع اًتا(

 قيم التغير في املساحة

 0.2517 0.68 60 التحصيل

 0.2580 0.70 46 املهارات

 0.2580 0.70 26 الاثجاو

 0.1664 0.43 5 الدافعية

 0.2611 0.71 3 امليل

 0.2549 0.69 140 املجمىع*

مجمُى الذساظاث ال ٌّجي الّذد الّٙلي للذساظاث، ورل٤ بعبب  *

 ج٢شاس خعاب بّن الذساظاث التي جىاولذ أ٠ثر مً مخٕحر مً مخٕحراث

 .الذساظت الخابّت واإلاعخٝلت

ومً خال٥ الجذو٥ العابٞ ًٍهش أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ      

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن الخّلُم 0,2549الذساظاث ٜذ بلٕذ )

ب٢ٙاءة مشجّٙت في لىء اإلاخٕحراث  –بؽ٣ل ِام  –ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ 

ت الخٕحر في اإلاعاخت ١اهذ الخابّت. ٠ما ًٍهش مً الجذو٥ العابٞ أن ُٜم

( إلاخٕحر الخدفُل واإلاهاساث والاججاه واإلاُل، وأٜل مً 0,25أ٠بر مً )

( إلاخٕحر الذاُّ٘ت. وحؽحر هزه الىدُجت إلى أن الخّلُم ؤلال٢ترووي 0,25)

ٜذ جمخْ ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت ١ّلٍ مً الخدفُل واإلاهاساث والاججاه 

 .في جىمُت الذاُّ٘تواإلاُل، ُ٘ما ١اهذ ٠ٙاءجه مىخٙمت 

م٢ً إسحاُ ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاشجّٙت في جىمُت ١ّلٍ مً       ٍو

ت  الخدفُل واإلاهاساث والاججاه واإلاُل إلى مفادس الخّلم ال٢ثحرة واإلاخىِى

شها للمخّلم، والتي حعهم في جىمُت جدفُله ومهاساجه اإلاخخلٙت  التي ً٘ى

خمذ بذسحت ٠بحرة ِلى وجحرة اإلاخّلم [. ٠ما أن الخّلُم ؤلال٢ترووي 50ٌّ]

ذ مً  خه دون اسجباٍه بأٜشاهه، مما ًٍض ٞ ظِش في الخّلم، ِ٘عحر في رل٤ ٘و

 واججاهاث إًجابُت هدى 
ً
ىمي لذًه مُىال دسحت جدفُله ومهاساجه، ٍو

 .الخّلم

أما ُ٘ما ًخّلٞ ب٢ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاىخٙمت في جىمُت     

في لىء وبُّت الذاُّ٘ت هٙعها، ٘ٝذ ٣ًىن الذاُّ٘ت ُ٘م٢ً جٙعحرها 

 
ً
ا ت ججّله ٌععى للخّلم بىٙعه مذِ٘ى لذي اإلاخّلم دواْ٘ داخلُت ٍٜى

ذ ال ًجذ في هٙعه  بخه في ا٠دعاب مّلىماث ومهاساث حذًذة، ٜو بٔش

ٝت   مً ٜبل اإلاّلم بىٍش
ً
خماظت للخّلم خاـت إن ١ان حّلمه مخىىا

 .هدى الخّلم جٙخٝش إلى الّىامل التي ٜذ جثحر داُّ٘خه

[ التي أؼاسث إلى 39وجخٙٞ هزه الىدُجت مْ هخائج دساظت خعً ]     

حجم أزش ٠بحر للخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي بدىمُت الخدفُل 

التي أؼاسث إلى حجم أزش ٠بحر للخّلُم  [43] واإلاهاساث، ودساظت َمِزًبي

الىدُجت مْ ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي بدىمُت الخدفُل. ُ٘ما جخخلٚ هزه 

ً ع٣ي وؼمُذ [38] هخائج دساظت بشهاسد وآخٍش ، ودساظت بشهاسد وبىسو١٘ى

التي أؼاسث إلى حجم أزش مىخٙن إلى مخىظي  [42] وجمُم وآبشامي

 .للخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي بدىمُت الخدفُل والاججاه

 مً الذساظاث العابٝت لم حّالج مخٕحري الذاُّ٘      
ً
 إلى أن أًا

ً
ت وهٍشا

واإلاُل ١ي ًم٢ً مٝاسهت هخائج الذساظت الخالُت بها؛ ُ٘م٢ً اِخباس هزه 

 إلى لشوسة الّىاًت بالّىامل التي ٜذ حعاِذ ِلى جىمُتهما 
ً
الىخائج مؤؼشا

لذي اإلاخّلم ِىذ جفمُم الخّلُم ؤلال٢ترووي، خاـت أن اإلاُى٥ 

مىمُتها، وحّذُّ مىىل ا والذواْ٘ جمثل ٜىي داخلُت جمخاص ببعاوتها ِو ًٝ

 .لخٙعحر ظلٟى اإلاخّلم

العؤا٥ الثالث: ما ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء الخدلُل البّذي 

لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة 

 –اإلاخىظىت  –( باخخالٗ اإلاشخلت الذساظُت )الابخذائُت 2015 – 2005)

ت   ؟الذساظاث الّلُا( –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

ُم الخٕحر في  لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ اإلاشخلت الذساظُت ٠ما ًٍهش في  اإلاعاخت لجمُْ الذساظاث مىصِت ٘و

 :الجذو٥ الخالي

 4جدول 

 يةمتىسط حجم ألاثر وقيم التغير في املساحة لجميع الدراسات مىزعة وفق املرحلة الدراس

 متىسط حجم ألاثر العدد املرحلة الدراسية

 )متىسط قيم مربع اًتا(

 قيم التغير في املساحة

 0.2853 0.78 6 الابخذائُت

 0.1700 0.44 27 اإلاخىظىت

ت  0.2794 0.77 13 الثاهٍى

 0.2673 0.73 85 الب٣الىسٍىط

 0.3023 0.85 9 الذساظاث الّلُا

*  0.2549 0.69 140 اإلاجمُى

مجمُى الذساظاث ال ٌّجي الّذد الّٙلي للذساظاث، ورل٤ بعبب ج٢شاس *

خعاب بّن الذساظاث التي جىاولذ أ٠ثر مً مخٕحر مً مخٕحراث 

 .الذساظت الخابّت واإلاعخٝلت

ومً خال٥ الجذو٥ العابٞ ًٍهش أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ      

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن الخّلُم 0,2549الذساظاث ٜذ بلٕذ )

ب٢ٙاءة مشجّٙت في لىء مخٕحر  –بؽ٣ل ِام  –ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ 
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الخَ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت ١اهذ أ٠بر مً  ًُ اإلاشخلت الذساظُت. ٠ما 

ت والب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا، ( للم0,25) شخلت الابخذائُت والثاهٍى

خطح مً هزه الىدُجت أن 0,25وأٜل مً ) ( للمشخلت اإلاخىظىت. ٍو

الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ ب٢ٙاءة مشجّٙت في ١ّلِ مً اإلاشخلت الابخذائُت 

ت والب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا، ُ٘ما ١اهذ ٠ٙاءجه مىخٙمت  والثاهٍى

 .شخلت اإلاخىظىتفي اإلا

م٢ً جٙعحر ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاشجّٙت في ١ّلِ مً اإلاشخلت       ٍو

ت والب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا في لىء جىُى  الابخذائُت والثاهٍى

جٝىُاث الخّلُم ؤلال٢ترووي التي حعمذ بمخاوبت خفائق ١ل مشخلت 

دخىي، وجضوٍذ دساظُت وجلبُت اخخُاحاتها، وجخمحز بعهىلت إلا٘ت اإلا

اإلاخّلمحن ِلى اخخالٗ مشاخلهم الذساظُت بالخىحيهاث اإلاىاظبت مْ 

ى٥ إلى ؼب٢ت ِاإلاُت  جخىي خاحضي اإلا٣ان والضمان، وجم٢ُنهم مً الـى

[.  مً حاهب آخش، ًم٢ً 43مً ألاٜشان والخبراء والخٙاِل مّهم ]

لى إسحاُ ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاىخٙمت في اإلاشخلت اإلاخىظىت إ

بُت في بّن  تها اإلاّالجت الخجٍش ٜفش اإلاذة الضمىُت التي اظخٕٜش

الذساظاث، إلا٘ت إلى ا٘خٝاد بّمها إلى أظغ جفمُم الخّلُم 

ؤلال٢ترووي وبِئاجه، والخأزحر اإلادخمل للّىامل الخاسحُت أزىاء جىبُٞ 

اث أو اإلاجاالث التي ِالجتها جل٤ الذساظاث  .الخجشبت، ووبُّت اإلاىلِى

[، ودساظت مُجز 39وجخٙٞ هزه الىدُجت مْ هخائج دساظت خعً ]        

اما ومحرفي وبا٠ُا وحىهض ُدؾ[40] وجٍى ، ودساظت [41] ، ودساظت حح٘ر

ً[43] َمِزًبي ِلى أن حجم أزش الخّلُم [44]  ، ودساظت لُى وآخٍش

 ُ٘ما ًشجبي بمشخلت الخّلُم الّالي
ً
 .ؤلال٢ترووي ١ان ٠بحرا

في خحن جخخلٚ هزه الىدُجت ًِ هخائج دساظت ودساظت بشهاسد     

ع٣ي وؼمُذ وجمُم وآبشامي إلى حجم أزش مىخٙن إلى  [42] وبىسو١٘ى

 .مخىظي للخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي بمشخلت الخّلُم الّالي

 مً الذساظاث العابٝت لم حّالج بُٝت اإلاشاخل       
ً
 إلى أن أًا

ً
وهٍشا

ت( ١ي ًم٢ً مٝاسهت هخائج  –اإلاخىظىت  –ئُت الذساظُت )الابخذا الثاهٍى

 إلى لشوسة 
ً
الذساظت الخالُت بها؛ ُ٘م٢ً اِخباس هزه الىخائج مؤؼشا

ُٚ الخّلُم ؤلال٢ترووي في حمُْ اإلاشاخل الذساظُت، مْ  الّىاًت بخٌى

ت، وخفائق اإلاخّلمحن،  مشاِاة جفمُمه بما ًدىاظب مْ هشمُت اإلاّ٘ش

جه اإلاخىا٘شة ِبر ؤلاهترهذ وألاحهضة اإلاخىٝلت وظهىلت وجىُى جٝىُاجه وجىبُٝا

 .اظخخذامها

العؤا٥ الشابْ: ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت 

الخدفُل في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى 2015 – 2005الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –ٗ اإلاشخلت الذساظُت )الابخذائُت اخخال   –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟ –الب٣الىسٍىط 

ُم الخٕحر في و       لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ اإلاشخلت  اإلاعاخت إلاخٕحر الخدفُل في الذساظاث التي جىاولخه مىصِت ٘و

 :الذساظُت ٠ما ًٍهش في الجذو٥ الخالي

 5جدول 

 متىسط حجم ألاثر وقيم التغير في املساحة ملتغير التحصيل في الدراسات التي ثناولته مىزعة وفق املرحلة الدراسية

 العدد املرحلة الدراسية
 متىسط حجم ألاثر

 )متىسط قيم مربع إًتا(
 قيم التغير في املساحة

 0.2853 0.78 3 الابخذائُت

 0.1844 0.48 11 اإلاخىظىت

ت  0.3023 0.85 5 الثاهٍى

 0.2549 0.69 38 الب٣الىسٍىط

 0.3289 0.95 3 الذساظاث الّلُا

*  0.2517 0.68 60 اإلاجمُى

خطح مً الجذو٥ العابٞ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ        ٍو

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن 0,2517)دساظاث الخدفُل ٜذ بلٕذ 

ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت  –بؽ٣ل ِام  –الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ 

الخدفُل في لىء مخٕحر اإلاشخلت الذساظُت. مً حاهب آخش ٘ٝذ ١اهذ 

ٞ ١ل مشخلت دساظُت ِلى  ُٜم الخٕحر في اإلاعاخت إلاخٕحر الخدفُل ٘و

ت والب٣الىسٍىط ( للمشخلت الابخذائُت 0,25خذة أ٠بر مً ) والثاهٍى

( للمشخلت اإلاخىظىت؛ مما ًذ٥ ِلى 0,25والذساظاث الّلُا، وأٜل مً )

أن الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت الخدفُل في 

 .حمُْ اإلاشاخل ما ِذا اإلاشخلت اإلاخىظىت

م٢ً جٙعحر ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاشجّٙت في اإلاشخلت        ٍو

ت والب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا في لىء ٘اِلُت الابخ ذائُت والثاهٍى

ضها، وفي معاِذة اإلاخّلمحن  ت وحٍّض الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت اإلاّ٘ش

ِلى إداسة حّلمهم بؽ٣ل معخٝل، ورل٤ مً خال٥ أظالُب الخّلم 

، وحمُّها أظالُب (Personalized) [51] الخّاووي والدؽاس١ي اإلاصخفىت

 ِلى أداء اإلاخّلم، وجىمي جدفُله في أي مشخلت ١ان. أما جى٢ّغ إًج
ً
ابُا

ُ٘ما ًشجبي بخٙعحر ٠ٙاءجه اإلاىخٙمت في جىمُت الخدفُل في اإلاشخلت 

اإلاخىظىت ُ٘م٢ً إسحاُ رل٤ إلى خفائق همى اإلاخّلمحن في هزه 

اإلاشخلت التي جخفٚ بدذة الخٕحراث الجعذًت والّٝلُت والاهّٙالُت 

اث أو اإلاجاالث والتي ٜذ جؤزش ِلى ج دفُلهم، إلا٘ت إلى وبُّت اإلاىلِى

ّٝذم ِبر الخّلُم 
ُ
التي ِالجتها جل٤ الذساظاث والتي ٜذ ال ًىاظبها أن ج

 .ؤلال٢ترووي

 [ ودساظت َمِزًبي39وجخٙٞ هزه الىدُجت مْ هخائج دساظت خعً ]       

اللخحن أؼاسجا إلى حجم أزش ٠بحر للخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي  [43]

بدىمُت الخدفُل في مشخلت الخّلُم الّالي. ُ٘ما جخخلٚ هزه الىدُجت 

ً ع٣ي [38] مْ هخائج دساظت بشهاسد وآخٍش ، ودساظت بشهاسد وبىسو١٘ى

التي أؼاسث إلى حجم أزش مىخٙن إلى   [42] وؼمُذ وجمُم وآبشامي

مخىظي للخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي بدىمُت الخدفُل في مشخلت 

 .يالخّلُم الّال
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العؤا٥ الخامغ: ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت 

اإلاهاساث في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن 

   ( التي ًم٢ً أن حّضي 2015 – 2005الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

ت  –ت ــىظىــاإلاخ –ت ـــت )الابخذائُـــت الذساظُـــمشخلــالٗ الــــى اخخـــإل   –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟ –٣الىسٍىط الب

ُم الخٕحر في و       لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ اإلاشخلت  اإلاعاخت إلاخٕحر اإلاهاساث في الذساظاث التي جىاولخه مىصِت ٘و

 :الذساظُت ٠ما ًٍهش في الجذو٥ الخالي

 6جدول 

 التي ثناولته مىزعة وفق املرحلة الدراسية احة ملتغير املهارات في الدراساتالتغير في املسمتىسط حجم ألاثر وقيم 

 العدد املرحلة الدراسية
 متىسط حجم ألاثر

 )متىسط قيم مربع إًتا(
 قيم التغير في املساحة

 -- -- 0 الابخذائُت

 0.1844 0.48 9 اإلاخىظىت

ت  0.3764 0.76 6 الثاهٍى

 0.3764 0.76 27 الب٣الىسٍىط

 0.2673 0.73 4 الذساظاث الّلُا

*  0.2580 0.70 46 اإلاجمُى

ٍهش الجذو٥ العابٞ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ دساظاث        وٍُ

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن الخّلُم ؤلال٢ترووي 0,2580اإلاهاساث بلٕذ )

ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت اإلاهاساث في لىء  –بؽ٣ل ِام  –ٜذ جمخْ 

مخٕحر اإلاشخلت الذساظُت. ٠ما ًٍهش مً الجذو٥ أن ُٜم الخٕحر في 

ٞ ١ل مشخلت دساظُت ِلى خذة ١اهذ أ٠بر مً  اإلاعاخت إلاخٕحر اإلاهاساث ٘و

ت ومشخلت الب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا، وأٜل 0,25) ( للمشخلت الثاهٍى

. وحؽحر هزه الىدُجت إلى أن الخّلُم ( للمشخلت اإلاخىظىت0,25مً )

ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت اإلاهاساث في ١ّلِ مً اإلاشخلت 

ت والب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا. ُ٘ما ١اهذ ٠ٙاءجه مىخٙمت  الثاهٍى

 .في جىمُت اإلاهاساث في اإلاشخلت اإلاخىظىت

م٢ً إسحاُ ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاشج       ّٙت في جىمُت اإلاهاساث ٍو

ت والب٣الىسٍىط والذساظاث الّلُا إلى ما ًخمحز  في ١ّلِ مً اإلاشخلت الثاهٍى

به الخّلُم ؤلال٢ترووي مً حاربُت وجىُى ًٍهشان مً خال٥ جىُى أظالُب 

ِشك اإلادخىي وحاربُتها باظخخذام الىظائي اإلاخّذدة والٙائٝت 

حرها ]١الىفىؿ الدؽّبُت والشظىم والفىس ومٝاوْ ال [، 9ُٙذًى ٔو

غ اإلاهاساث ِلى اخخال٘ها؛ خاـت مْ جىا٘ش بشامج  وهى ما ٌعهل جذَس

وجىبُٝاث جم٢ً اإلاّلم مً جفمُم اإلاادة الّلمُت بعهىلت. أما ُ٘ما 

ًشجبي بخٙعحر ٠ٙاءجه اإلاىخٙمت في جىمُت اإلاهاساث في اإلاشخلت اإلاخىظىت 

شخلت التي جخفٚ ُ٘م٢ً إسحاِها إلى خفائق همى اإلاخّلمحن في هزه اإلا

–  
ً
ؼحر ظابٝا

ُ
بدذة الخٕحراث الجعذًت والّٝلُت والاهّٙالُت  –٠ما أ

والتي ٜذ جؤزش ِلى ا٠دعابهم للمهاساث، إلا٘ت إلى وبُّت اإلاهاساث 

تها  فش اإلاذة الضمىُت التي اظخٕٜش هٙعها التي ِالجتها الذساظاث، ٜو

بُت في بّن الذساظاث، وا٘خٝاد بّمها إل ى أظغ اإلاّالجت الخجٍش

 .جفمُم الخّلُم ؤلال٢ترووي وبِئاجه

[ التي أؼاسث هخائجها إلى 39وجخٙٞ هزه الىدُجت مْ هخائج دساظت خعً ]

 ُ٘ما ًشجبي باإلاهاساث وإن لم 
ً
أن حجم أزش الخّلُم ؤلال٢ترووي ١ان ٠بحرا

د ٘يها اإلاشاخل الذساظُت دذَّ
ُ
 .ج

ي في جىمُت العؤا٥ العادط: ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢تروو

الاججاه في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى 2015 – 2005الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –اخخالٗ اإلاشخلت الذساظُت )الابخذائُت   –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟ –الب٣الىسٍىط 

ُم الخٕحر في  لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ اإلاشخلت  اإلاعاخت إلاخٕحر الاججاه في الذساظاث التي جىاولخه مىصِت ٘و

 :الذساظُت ٠ما ًٍهش في الجذو٥ الخالي

 7جدول 

 مىزعة وفق املرحلة الدراسيةالتي ثناولته  ساحة ملتغير الاثجاو في الدراساتمتىسط حجم ألاثر وقيم التغير في امل

 متىسط حجم ألاثر العدد املرحلة الدراسية

 )متىسط قيم مربع إًتا(

 قيم التغير في املساحة

 0.3315 0.96 1 الابخذائُت

 0.0793 0.20 5 اإلاخىظىت

ت  0.3315 0.96 1 الثاهٍى

 0.2852 0.79 17 الب٣الىسٍىط

 0.3264 0.94 2 الذساظاث الّلُا

*  0.2580 0.70 26 اإلاجمُى

الخَ مً الجذو٥ العابٞ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ       وٍُ

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن الخّلُم 0,2580دساظاث الاججاه ٜذ بلٕذ )

ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت الاججاه في  –بؽ٣ل ِام  –ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ 

لىء مخٕحر اإلاشخلت الذساظُت. ٠ما ًٍهش مً الجذو٥ أن ُٜم الخٕحر في 

ٞ ١ل مشخلت دساظُت ِلى خذة ١اهذ أ٠بر مً  اإلاعاخت إلاخٕحر الاججاه ٘و

ت ومشخلت الب٣الىسٍىط والذساظ0,25) اث ( للمشخلت الابخذائُت والثاهٍى



677107 

28 

( للمشخلت اإلاخىظىت، مما ًذ٥ ِلى أن الخّلُم 0,25الّلُا؛ وأٜل مً )

ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت الاججاه في حمُْ اإلاشاخل 

 .ما ِذا اإلاشخلت اإلاخىظىت

م٢ً جٙعحر ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي مشجّٙت في جىمُت الاججاه في        ٍو

اإلاخىظىت في لىء جمش٠ض الخّلُم حمُْ اإلاشاخل ما ِذا اإلاشخلت 

ؤلال٢ترووي خى٥ اإلاخّلم؛ واِخماده ِلى الخّلم الزاحي الزي ٌّخمذ ِلى 

ت (Learning by doing) الخّلم باإلاماسظت ؛ ومشوهخه التي جدُذ الٙـش

إلاشاِاة الٙشوٛ الٙشدًت بحن اإلاخّلمحن، وجم٢ُنهم مً الخّلم في بِئاث 

جىاظب اخخُاحاتهم، وو٘ٞ ٜذساتهم ومهاساتهم في الضمً اإلاىاظب لهم 

ى٥ إلى اإلاّلم واإلاادة  وبىاًء ِلى خىىهم الزاحي؛ إلا٘ت إلى ظهىلت الـى

ذ وم٣ان ] ي ١لها أمىس حعاِذ ِلى بىاء [، وه10الخّلُمُت في أي ٜو

اججاهاث إًجابُت هدى هزا الىُى مً الخّلُم لذي اإلاخّلم في أي مشخلت 

دساظُت. مً حهت أخشي، ًم٢ً جٙعحر ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي 

اإلاىخٙمت في جىمُت الاججاه في اإلاشخلت اإلاخىظىت في لىء خفائق همى 

ؼ –اإلاخّلمحن في هزه اإلاشخلت التي جخفٚ 
ُ
 ٠ما أ

ً
بدذة  –حر ظابٝا

الخٕحراث الجعذًت والّٝلُت والاهّٙالُت التي ٜذ جؤزش ِلى زباث 

اث مً خىلهم؛ خاـت مْ  اججاهاتهم هدى الىاط وألاؼُاء واإلاىلِى

لبت الىابْ الّاوٙي الزاحي ِليها ولِغ اإلاىلىعي،  حّذد الاججاهاث ٔو

ف ش اإلاذة ووبُّت ج٣ىنها التي جخىلب جشا٠م الخبراث؛ وهى ما ًدىافى ٜو

بُت في بّن الذساظاث ها اإلاّالجت الخجٍش  .الضمىُت التي حعخٕٜش

ً التي أؼاسث  [38] وجخخلٚ هزه الىدُجت ًِ هخائج دساظت بشهاسد وآخٍش

إلى حجم أزش مىخٙن إلى مّخذ٥ للخّلُم ؤلال٢ترووي ُ٘ما ًشجبي بدىمُت 

 .الاججاه وإن لم جدذد اإلاشاخل الذساظُت

ٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت العؤا٥ العابْ: ما الٙشو 

الذاُّ٘ت في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى 2015 – 2005الذوسٍاث الّشبُت خال٥ الٙترة )

ت  –اإلاخىظىت  –اخخالٗ اإلاشخلت الذساظُت )الابخذائُت   –الثاهٍى

 (؟الذساظاث الّلُا –الب٣الىسٍىط 

ُم الخٕحر في و       لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ اإلاشخلت  اإلاعاخت إلاخٕحر الذاُّ٘ت في الذساظاث التي جىاولخه مىصِت ٘و

 :الذساظُت ٠ما ًٍهش في الجذو٥ الخالي

 8جدول 

 التي ثناولته مىزعة وفق املرحلة الدراسية في الدراساتعية متىسط حجم ألاثر وقيم التغير في املساحة ملتغير الداف

 العدد املرحلة الدراسية
 متىسط حجم ألاثر

 )متىسط قيم مربع إًتا(
 قيم التغير في املساحة

 0.2580 0.70 2 الابخذائُت

 -- -- 0 اإلاخىظىت

ت  0.1064 0.27 1 الثاهٍى

 0.0910 0.23 2 الب٣الىسٍىط

 -- -- 0 الذساظاث الّلُا

*  0.1664 0.43 5 اإلاجمُى

دبحن مً الجذو٥ العابٞ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ       ٍو

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن 0,25دساظاث الذاُّ٘ت حاءث أٜل مً )

٠ٙاءة مىخٙمت في جىمُت  –بؽ٣ل ِام  –الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ سجل 

مخٕحر اإلاشخلت الذساظُت. ٠ما ًٍهش مً الجذو٥ أن الذاُّ٘ت في لىء 

ٞ ١ل مشخلت دساظُت ِلى خذة  ُٜم الخٕحر في اإلاعاخت إلاخٕحر الذاُّ٘ت ٘و

( إلاشخلتي 0,25( للمشخلت الابخذائُت، وأٜل مً )١0,25اهذ أ٠بر مً )

ت والب٣الىسٍىط، مما ًذ٥ ِلى أن الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ  الثاهٍى

جىمُت الذاُّ٘ت في اإلاشخلت الابخذائُت، ُ٘ما ١اهذ  ب٢ٙاءة مشجّٙت في

ت والب٣الىسٍىط  .٠ٙاءجه مىخٙمت في جىمُت الذاُّ٘ت في مشخلتي الثاهٍى

اث الذاُّ٘ت لذي        م٢ً جٙعحر رل٤ في لىء جٙاوث معخٍى ٍو

اإلاخّلمحن بعبب الٙشوٛ الٙشدًت بُنهم والّىامل البُئُت اإلادُىت بهم؛ 

ٝاد بّن الذساظاث إلى مشاِاة الّىامل التي إلا٘ت إلى اخخما٥ ا٘خ

حعدثحر داُّ٘ت اإلاخّلم في جفمُمها. ٠ما ًم٢ً إسحاُ رل٤ إلى خفائق 

اإلاخّلمحن في اإلاشخلت التي ٌهش ٘يها الخأزحر وهي اإلاشخلت الابخذائُت، وظهىلت 

ــائـــىظـــذام الـــاظخخــم بـــاههـــزب اهدبــــح  ت ١الىفىؿــائٝــذدة والٙـــمخّــي الـ

حرهاالدؽّبُت والشظىم والفى   .س ومٝاوْ الُٙذًى ٔو

 مً الذساظاث العابٝت لم حّالج مخٕحر الذاُّ٘ت ١ي      
ً
 إلى أن أًا

ً
وهٍشا

ًم٢ً مٝاسهت هخائج الذساظت الخالُت بها؛ ُ٘م٢ً اِخباس هزه الىخائج 

 إلى لشوسة الّىاًت بالّىامل اإلاؤزشة ِلى داُّ٘ت اإلاخّلم ِىذ 
ً
مؤؼشا

الذاُّ٘ت الذاخلُت التي ال ًم٢ً أن جفمُم الخّلُم ؤلال٢ترووي؛ خاـت 

ًدذر الخّلم دونها، والتي جؤزش ِلى جدفُل اإلاخّلم ومهاساجه واججاهاجه 

 .ومُىله بؽ٣ل ِام

العؤا٥ الثامً: ما الٙشوٛ في ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في جىمُت اإلاُل 

في لىء الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث اإلايؽىسة في بّن الذوسٍاث 

( التي ًم٢ً أن حّضي إلى اخخالٗ 2015 – 2005خال٥ الٙترة ) الّشبُت

ت  –اإلاخىظىت  –اإلاشخلت الذساظُت )الابخذائُت   –الب٣الىسٍىط  –الثاهٍى

 الذساظاث الّلُا(؟

ُم الخٕحر في  لإلحابت ًِ هزا العؤا٥ ُخعب مخىظي حجم ألازش ٜو

ٞ ا إلاشخلت اإلاعاخت إلاخٕحر اإلاُل في الذساظاث التي جىاولخه مىصِت ٘و

 :الذساظُت ٠ما ًٍهش في الجذو٥ الخالي
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 9جدول 

 التي ثناولته مىزعة وفق املرحلة الدراسية ملساحة ملتغير امليل في الدراساتمتىسط حجم ألاثر وقيم التغير في ا

 متىسط حجم ألاثر العدد املرحلة الدراسية

 )متىسط قيم مربع إًتا(

 التغير في املساحةقيم 

 -- -- 0 الابخذائُت

 0.2190 0.58 2 اإلاخىظىت

ت  -- -- 0 الثاهٍى

 0.3315 0.96 1 الب٣الىسٍىط

 -- -- 0 الذساظاث الّلُا

*  0.2611 0.71 3 اإلاجمُى

خطح مً الجذو٥ العابٞ أن ُٜمت الخٕحر في اإلاعاخت لجمُْ       ٍو

(، وحؽحر هزه الُٝمت إلى أن الخّلُم 0,2611دساظاث اإلاُل بلٕذ )

ب٢ٙاءة مشجّٙت في جىمُت اإلاُل في  –بؽ٣ل ِام  –ؤلال٢ترووي ٜذ جمخْ 

لىء مخٕحر اإلاشخلت الذساظُت. ٠ما ًٍهش مً الجذو٥ أن ُٜم الخٕحر في 

ٞ ١ل مشخلت دساظُت ِلى خذة ١اهذ أٜل مً اإلاعاخت إلاخٕح ر اإلاُل ٘و

( إلاشخلت الب٣الىسٍىط، مما 0,25( للمشخلت اإلاخىظىت؛ وأ٠بر مً )0,25)

ًذ٥ ِلى أن الخّلُم ؤلال٢ترووي ٜذ سجل ٠ٙاءة مىخٙمت في جىمُت 

اإلاُل في اإلاشخلت اإلاخىظىت، ُ٘ما ١اهذ ٠ٙاءجه مشجّٙت في جىمُت اإلاُل في 

 ىط.   مشخلت الب٣الىسٍ

م٢ً جٙعحر رل٤ في لىء جىُى جٝىُاث الخّلُم ؤلال٢ترووي إلا٘ت إلى  ٍو

اث التي ِالجتها الذساظاث اإلاّىُت باإلاُل واإلاخمثلت في  وبُّت اإلاىلِى

مُل إلى  الذساظاث الاحخماُِت التي جشجبي بدُاة اإلاخّلم الُىمُت ٍو

ي اإلاشخلت حّلمها. أما ُ٘ما ًشجبي ب٢ٙاءجه اإلاىخٙمت في جىمُت اإلاُل ف

اإلاخىظىت ُ٘م٢ً جٙعحرها في لىء وبُّت اإلاُى٥ ٔحر اإلاعخٝشة في هزه 

اإلاشخلت؛ إر جخجه اإلاُى٥ إلى الاظخٝشاس بنهاًت مشخلت اإلاشاهٝت، إلا٘ت إلى 

 [. 52جٙاوث اإلاُى٥ لذي اإلاخّلم مً مشخلت إلى أخشي ]

 مً الذساظاث العابٝت لم حّالج مخٕحر اإلاُل ١ي
ً
 إلى أن أًا

ً
ًم٢ً  وهٍشا

 إلى 
ً
مٝاسهت هخائج الذساظت الخالُت بها؛ ُ٘م٢ً اِخباس هزه الىخائج مؤؼشا

لشوسة الّىاًت بمُى٥ اإلاخّلمحن ِىذ جفمُم الخّلُم ؤلال٢ترووي، 

اث جدفُل اإلاخّلمحن في لىء  خاـت أن مً اإلام٢ً اظدؽشاٗ معخٍى

لى مُىلهم هدى ما ًخّلمىهه في بّن ألاخُان السجباه اإلاُى٥ بالخدفُل إ

 [.53خذ ما ]

 . التىصيات6

لذ إلُه الذساظت مً هخائج، جىص ي الباخثت بما ًأحي:  في لىء ما جـى

ُم الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء الىمارج اإلاٙعشة للذاُّ٘ت في . جفم1

 Keller`s ARCSبُئخه مثل همىرج ٠ُلش الشباعي لخفمُم الذاُّ٘ت )

Model of Motivational Design .) 

إًالء جفمُم الخّلُم ؤلال٢ترووي ِىاًت مماِٙت ِىذ جىبُٝه في . 2

 مً وبُّت اإلاٝشساث اإلاذسوظت ٘يها، 
ً
اإلاشخلت اإلاخىظىت اهىالٜا

 لها. 
ً
 ِمُٝا

ً
 وخفائق اإلاخّلمحن التي جخىلب ٘هما

ش ٜىاِذ اليؽش في الذوسٍاث الّلمُت باِخماد مّاًحر الٝبى٥ ٘يها . 3 جىٍى

 إلى ِلى لشوسة وحىد مؤؼشاث ال
ً
ذاللت الّملُت مثل: حجم ألازش حىبا

بُت اإلاٝذمت  حىب مْ مؤؼشاث الذاللت ؤلاخفائُت؛ في الذساظاث الخجٍش

 لليؽش ٘يها.  

جىحُه والب ووالباث الذساظاث الّلُا هدى اظخخذام مؤؼشاث . 4

الذاللت الّملُت بمىاصاة الذاللت ؤلاخفائُت في اظخخشاج هخائج دساظاتهم 

بُت؛ للخد ٝٞ بذٜت مً وعبت جباًً اإلاخٕحر الخابْ التي جشحْ الخجٍش

 للمخٕحر اإلاعخٝل ولِغ لّىامل خاسحُت أخشي. 

 –حّل اإلاشاحّت الّلمُت لإلهخاج البدثي في مجا٥ جٝىُاث الخّلُم . 5

 مً  –بؽ٣ل خاؿ  –والخخففاث الذُٜٝت ُ٘ه  –بؽ٣ل ِام 
ً
واخذا

ُت الّلمُت في مخىلباث الذساظاث وألابدار اإلاٝذمت للخفى٥ ِلى ال تٜر

 أٜعام جٝىُاث الخّلُم في الجامّاث العّىدًت.

إٜشاس مدىس لمً مداوس اإلاؤجمشاث والىذواث الّلمُت اإلاشجبىت . 6

بمجا٥ التربُت ِامت وجٝىُاث الخّلُم خاـت ًِ دساظاث الخدلُل 

 البّذي للذساظاث العابٝت في اإلاجا٥. 

ل سظائل اإلااحعخحر إحشاء دساظت ممازلت مْ جىظُْ ُِىتها لدؽم .7

والذ٠خىساه والذساظاث اإلايؽىسة في اإلاؤجمشاث والىذواث واإلالخُٝاث 

 الّلمُت.

إحشاء دساظت ممازلت مْ مّالجت مخٕحراث جابّت ومعخٝلت أخشي مثل:  .8

الخّلم الخّاووي، والخّلم الدؽاس١ي، وال٢ٙاءة الزاجُت، ومهاساث الخّلم 

.
ً
 اإلاىٍم راجُا

اسهت بحن ٠ٙاءة الخّلُم ؤلال٢ترووي في لىء إحشاء دساظت للمٝ .9

الخدلُل البّذي لىخائج الذساظاث الّشبُت وألاحىبُت اإلايؽىسة في 

 دوسٍاث ِلمُت خال٥ الٙترة هٙعها.

 املراجع

 أ. املراجع العربية

(. أزش الخّلم 2012[ العّذي، ِماد؛ والؽمشي، ِبذ الشخمً )2]

بخذائي في مادة ؤلال٢ترووي في جدفُل ولبت الفٚ العادط الا 

ت،   .282-267(، 3)8الّلىم. اإلاجلت ألاسدهُت في الّلىم التربٍى

(. مذي 2012[ الّعاٗ، حما٥ ِبذ الٙخاح؛ الفشاًشة، خالذ ؼا٠ش )4]

وعي اإلاّلمحن بمٙهىم الخّلم ؤلال٢ترووي وواْٜ اظخخذامهم إًاه 

ت جشبُت ِمان الثاهُت. مجلت الّلىم التربٍى غ في مذًٍش ت في الخذَس

 .70-43(، 1)13والىٙعُت، 

، ماسط(. الخىمُت اإلاهىُت 2015[ آ٥ اإلاىهش، مدمذ بً أخمذ )8]

ؤلال٢تروهُت ومّلم الخّلُم الّام، اإلاؤجمش الذولي الشابْ للخّلم 

ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ: حّلم مبخ٢ش إلاعخٝبل واِذ )ؿ ؿ. 

اك، اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت: اإلاش٠ض الىو1-22 جي للخّلم (. الٍش

 ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ.
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ىدة، ألٙذ مدمذ )9] (. أزش اظخخذام 2017[ الٝدىاوي، مها معماس؛ ٘و

( في مخابّت الىاحباث اإلاجزلُت ِلى DropBoxالخىظبت السخابُت )

الخدفُل الذساس ي ومعخىي جىُٙز الىاحباث لىخذة )م٣ىهاث 

الخاظب اإلاادًت وملخٝاتها( للفٚ ألاو٥ مخىظي في مداٍ٘ت 

ت الذولُت اإلاخخففت،  ُّت. اإلاجلت التربٍى  . 76-65(، 1)6الَٝى

اهاث (. اجج2015[ مل٣اوي، آما٥؛ هىا٘لت، ولُذ؛ والعٝاس، ماحذة )10]

الىلبت واإلاّلمحن هدى الخّلم ؤلال٢ترووي في اإلاذاسط ألاظاظُت 

ب )الّلىم  -الّلُا في ألاسدن. مجلت حامّت الىجاح لألبدار 

 .208-171(، 2)29ؤلاوعاهُت(، 

(. 2016[ هىبي، أخمذ مدمذ؛ وظالم، ِبذ الخلُم ِبذ الٙخاح )11]

ِلى مؽ٣لت  جفمُم الخّلم ؤلال٢ترووي باظتراجُجُت الخّلم اإلابجي

ٝت  اِلُخه ِلى جدفُل ولبت ١لُت الىب واججاههم هدى وٍش ٘و

ت والىٙعُت،   .39-13(، 1)17الخّلم. مجلت الّلىم التربٍى

(. مؤؼشاث الخدلُل 2013[ ِمش، خمذ ٠ما٥ أبى الٙخىح أخمذ )13]

البّذي لىخائج بّن ؤلاهخاج الّلمي في مجا٥ جدعحن خالت 

-1989الىوً الّشبي في الٙترة )ألاوٙا٥ روي الىشاب الخىخذ في 

ت ببلُىحشاُ٘ت لبّن الذساظاث 2013 ( دساظت جدلُلُت ببلُىمتًر

 .110 – 51(، 1)1البرامجُت. مجلت التربُت الخاـت والخأهُل، 

[ هُئت الاجفاالث وجٝىُت اإلاّلىماث وحامّت اإلال٤ ٘هذ للبترو٥ 15]

ش مخشحاث مسح اإلاؤظعاث )الخاـت 2014واإلاّادن )  –(. جٍٝش

ل مً:  30،  2017الخ٣ىمُت الخّلُمُت(. اظترحْ في  أبٍش

http://www.citc.gov.sa/ar/Reportsandstudies/Studies/Doc

uments/IT021A-PublicReportForEstab.pdf 

ش ألا٘شاد/ ألاظش: 2015[ هُئت الاجفاالث وجٝىُت اإلاّلىماث )16] (. جٍٝش

ىماث. اظترحْ في هخائج دساظت مسح ظٛى الاجفاالث وجٝىُت اإلاّل

ل مً:  30،  2017 أبٍش

http://www.citc.gov.sa/ar/reportsandstudies/studies/Doc

uments/PublicIndividualReport2015V5_Ar.pdf 

 Meta-analysis(. الخدلُل الالخٞ 2009[ ٘شاج، ِبذ الشخمً )19]

لم اإلاّلىماث: ؤلاهخاج ال٢ٙشي   للبدث في مجا٥ اإلا٢خباث ِو
ً
أظلىبا

. ف
ً
ى٥ الخش" همىرحا ي مىلُى "اججاهاث الباخثحن هدى الـى

لم اإلاّلىماث،   .89-10(، 1)14دساظاث ِشبُت في اإلا٢خباث ِو

(. ما وساء الخدلُل 2006[ ظ٢شان، العُذ ِبذ الذاًم ِبذ العالم )20]

"Meta-Analysis ٙي جدلُلي لخجمُْ هخائج البدىر " ٠مىهج ـو

لم ا لىٙغ. مجلت ١لُت التربُت وج٣املها في مجا٥ التربُت ِو

( ،ٞ اٍص  .38-1(، 53بالٜض

(. الخدلُل البّذي لبّن 2012[ ًىظٚ، ظلُمان ِبذ الىاخذ )22]

البدىر والذساظاث الّشبُت في مجا٥ ـّىباث الخّلم خال٥ سبْ 

ٜشن في إواس مد٣اث الخّٗش والدصخُق وبشامج الخذخل 

ت ِشبُت". الع٣ُىلىجي "دساظت مسخُت جدلُلُت في إزجي ِؽشة دول

 .138-68(، 3)92مجلت ١لُت التربُت ببنها، 

(. ٜىة الاخخباساث ؤلاخفائُت وحجم 2013[ أبى حشاد، خمذي ًىوغ )24]

ألازش في البدىر اإلايؽىسة في مجلت حامّت الٝذط اإلاٙخىخت 

ت والىٙعُت،  (، 2)14لألبدار والذساظاث. مجلت الّلىم التربٍى

349-368. 

(. الخدلُل البّذي لىخائج 2015هللا إبشاهُم )[ ال٣لُت، هجالء ِبذ 25]

ُٙي لىفٙي اإلاخ  ؤلاهخاج الّلمي في مجا٥ الخخفق والخ٣امل الٌى

 – 1982في البدث الىٙس ي اإلافشي والّشبي خال٥ الٙترة مً 

 .364-319(، 26)104م. مجلت ١لُت التربُت ببنها، 2015

م ؤلال٢ترووي (. أزش اظخخذام الخّل2008ُ[ الخزًٙي، خالذ بً ٘هذ )26]

ِلى معخىي الخدفُل الذساس ي والٝذساث الّٝلُت والاججاه هدى 

مادة الّلىم لذي جالمُز اإلاشخلت اإلاخىظىت. مجلت حامّت اإلال٤ 

ت والذساظاث ؤلاظالمُت،   .715 -675(، 3)20ظّىد: الّلىم التربٍى

(. جفمُم هٍام حّلُمي 2009[ الخلٙاوي، ولُذ مدمذ ظالم )27]

ب  إل٢ترووي ٜائم اِلُخه في جىمُت  2,0ِلى بّن جىبُٝاث الٍى ٘و

الخدفُل اإلاّشفي والخ٢ٙحر الابخ٣اسي والاججاه هدى اظخخذامه 

 – 63(، 4)19لذي والب ج٢ىىلىحُا الخّلُم. ج٢ىىلىحُا الخّلُم، 

158. 

بي ٜائم ِلى 2010[ أخمذ، ٘اومت ٠ما٥ )28] (. ٘اِلُت بشهامج جذٍس

ت الخّلم ؤلال٢ترووي اإلاذمج في جى غ التربُت ألاظٍش مُت مهاساث جذَس

والاججاه هدى الخّلُم ؤلال٢ترووي لذي الىالباث اإلاّلماث، 

غ، )  .209 – 158(، 162دساظاث في اإلاىاهج ووٛش الخذَس

غ ظلىان )29] (. ٘اِلُت اظخخذام الخّلم الخلُي 2011[ ـالح، إدَس

في جذَسغ الذساظاث الاحخماُِت في جىمُت الخدفُل والذاُّ٘ت 

خّلم لذي جالمُز الفٚ العادط الابخذائي. اإلاجلت الذولُت لل

ت، )  .130 – 107(، 29لألبدار التربٍى

(. ٘اِلُت اظخخذام الخّلم 2012[ خامذ، خمذي أخمذ مدمىد )30]

ىت  ؤلال٢ترووي اإلاتزامً والالمتزامً في جىمُت مهاساث ٜشاءة الخٍش

ذادي. مجلت الجمُّت الت ت لذي جالمُز الفٚ ألاو٥ ؤلِا ربٍى

 .186 – 157(، 42للذساظاث الاحخماُِت، )

(. ٘اِلُت الخّلُم ؤلال٢ترووي اإلاىحه 2013[ ٘اسط، هجالء مدمذ )31]

 في جىمُت مٙاهُم الخماًت مً الخّذي ال٢ترووي والٝذسة ِلى 
ً
راجُا

ُت بجامّت حىىب  الخىٍُم الزاحي لذي والب ١لُت التربُت الىِى

 .279 – 232(، 2)29ىه، الىادي. مجلت ١لُت التربُت بأظُ

ذ ص١ي ُٔاك )32] (. أزش الخّلم ؤلال٢ترووي في جفمُم 2014[ الخعجي، ٔس

ٞ ظماث ما بّذ  اث ِلى ٘و ولبت ٜعم التربُت الٙىُت للجذاٍس

لم الىٙغ، )  – 108(، 51الخذازت. دساظاث ِشبُت في التربُت ِو

154. 

(. اججاهاث البدث 2008[ ـالح، مفىٙى حىدث مفىٙى )33]

 –لمي في الجُل الثاوي للخّلُم ؤلال٢ترووي. ج٢ىىلىحُا الخّلُم الّ

ت  ظلعلت دساظاث وبدىر مد٢مت )ِذد خاؿ(، الجمُّت اإلافٍش

 .262 – 227لخ٢ىىلىحُا الخّلُم، 

ض )34] (. دساظت 2009[ آ٥ ِثمان، مىا٥ بيذ مدمذ بً ِبذ الٍّض

جدلُلُت لشظائل اإلااحعخحر والذ٠خىساه في مجا٥ الخّلُم 

اك خال٥ الٙترة ؤلال ٢ترووي بجامّت اإلال٤ ظّىد في مذًىت الٍش

هـ. )سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة( ١لُت التربُت، 1427هـ إلى 1414

اك.  ٜعم جٝىُاث الخّلُم، حامّت اإلال٤ ظّىد، الٍش



 

31 

(. دساظت جدلُلُت 2006[ خعً، إظماُِل مدمذ إظماُِل )39]

إلى  1999ِام  لىبُّت بدىر ج٢ىىلىحُا الخّلُم خال٥ الٙترة مً

 -66(، 62)1وجىحهاتها اإلاعخٝبلُت، مجلت ١لُت التربُت.  2005ِام 

98. 

مُت العّىدًت )46] (. ٜىاِذ اإلاّلىماث الّشبُت 2017[ اإلا٢خبت الٜش

ىاِذ اإلاّلىماث ألاحىبُت. اظترحْ في  ًىاًش مً:  30،  2017ٜو

http://sdl.edu.sa/SDLPortal/AR/Publishers.aspx. 

ت ) [ اجداد47] ْ. اظترحْ 2017م٢خباث الجامّاث اإلافٍش (. ًِ اإلاٜى

ًىاًش مً:  30،  2017في

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx. 

(. هبزة خى٥ 2017[ ٜاِذة اإلاجالث ألا١ادًمُت الّلمُت الّشاُٜت )48]

ًىاًش مً:  30،  2017اإلاؽشوُ. اظترحْ في 

http://www.iasj.net/iasj?func=browse&uiLanguage=ar. 

(. الخدلُل الٙىقي لٙاِلُت 2007[ الّخىم، ظهحر؛ ودي باص، زُىدوسة )49]

اظخخذام اظتراجُجُتي الخشائي اإلاٙاهُمُت والاظخٝفاء في 

ت،  (، 3)3جدفُل ولبت الّلىم. اإلاجلت ألاسدهُت في الّلىم التربٍى

251-272. 

م أخمذ؛ ِماس، مدمذ ُِذ خ50] ، ماسط(. 2015امذ )[ الىؼاحي، مٍش

أزش اظخخذام اظتراجُجُت الخّلم ؤلال٢ترووي الخّاووي في جىمُت 

مهاساث الذساظت والاججاه هدى الخّلم ؤلال٢ترووي لذي والب 

حامّت العلىان ٜابىط، اإلاؤجمش الذولي الشابْ للخّلم ؤلال٢ترووي 

(. 29-1والخّلُم ًِ بّذ: حّلم مبخ٢ش إلاعخٝبل واِذ )ؿ ؿ. 

اك، ا إلامل٢ت الّشبُت العّىدًت: اإلاش٠ض الىوجي للخّلم الٍش

 ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ.

(. ٘اِلُت بشهامج ٜائم ِلى 2015[ ِبذ الهادي، سباب وه العُذ )52]

الخّلم اليؽي لخىمُت اإلاُل هدى مادة الهىذظت لذي جالمُز 

ذادًت بدث معخخلق مً سظالت د٠خىساه. مجلت  الخلٝت ؤلِا

اث  الُاث، جشبٍى  .218-158(، 1)18الٍش

(. أزش اظخخذام اظتراجُجُت 2015[ ِؽىػ، إبشاهُم مدمذ سؼىان )53]

الُاث واإلاُل هدىها  خشائي الّٝل في جىمُت الخ٢ٙحر الىاٜذ في الٍش

الُاث،  اث الٍش ذادًت. مجلت جشبٍى (، 6)18لذي جالمُز اإلاشخلت ؤلِا

227-258. 
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E-LEARNING EFFICIENCY IN LIGHT OF 

META-ANALYSIS OF RESULTS OF 

STUDIES PUBLISHED IN SOME ARAB 

PERIODICALS DURING 2005 TO 2015 

LAILA S. ALJOHANI 

Taibah University 
 

ABSTRACT_ The present study aimed at investigating the efficacy of e-learning via the meta-

analysis of the results of the studies published in some Arab periodicals from 1 January 2005 to 31 

December 2015 in light of the dependent variables: (achievement, skills, attitude, motivation, and 

tendency), and independent variables which represented in the school stage and included: 

(primary - intermediate - secondary – undergraduate - postgraduate). The sample consisted of 

(75) studies. The researcher applied meta-analysis method, and  used a codebook to collecting 

data. The results showed that the efficacy of e-learning was generally high in the light of 

dependent and independent variables; its efficacy was high in developing tendency at the 

undergraduate's stage; and its efficacy was low in in developing motivation at the undergraduate 

and secondary stages. 

KEY WORDS: Efficacy, E-learning, Meta-Analysis, Periodicals. 

 

  

 

 

 

 

 


