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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات
الإلكرتونية ،وعالقتها مبهارات التعلم املنظم ذاتي ًا يف �ضوء بع�ض املتغريات .ولتحقيق هذه
الأهداف طُ ِّبقت �أداتا الدرا�سة بعد التحقق من �صدقهما وثباتهما على عينة مكونة من ()353
طالب ًا وطالبة ،اختريوا بطريقة العينة الطبقية من طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة
اخلليل التعليمية امل�سجلني يف مقررات التعليم الإلكرتوين خالل الف�صل الثاين من العام
اجلامعي .2011 /2010
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات
بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
الإلكرتونية ب�شكل عام �إيجابية ،كما ّ
م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف اجتاهات الطلبة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغريات :م�ستوى
ال�سنة الدرا�سية ،ووجود ا�شرتاك �إنرتنت منزيل ،وم�ستوى املهارات احلا�سوبية ،يف حني مل
بينت
تكن الفروق دالة تبع ًا ملتغريات :اجلن�س ،والربنامج الدرا�سي ،واحلالة الوظيفية ،كذلك ّ
النتائج وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني اجتاهات الطلبة نحو التعيينات الإلكرتونية
واملعدل الرتاكمي ،وعالقة موجبة دال��ة �إح�صائي ًا بني اجتاهات الطلبة نحو التعيينات
الإلكرتونية ومهارات التعلم املنظم ذاتياً.
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Abstract:
The present study aimed to identify the attitudes of Al- Quds Open
University students towards e- assignments and their relationship with the
skills of self- organized learning in the light of some variables. To achieve these
objectives , the tools of the study have been implemented, after establishing
their validity and reliability , on a stratified sample of (353) students from
Al- Quds Open University in the Hebron Educational Region enrolled in the
e- learning courses during the second semester of the academic year 2010/
2011.
The results showed that the attitude of Al- Quds Open University students
towards e- assignments in general were positive. Results also showed the
existence of statistically significant differences at (α ≤ 0. 05) in students’
attitudes towards e- assignments that could be attributed to these variables:
the level of the school year, the presence of home- Internet subscription, and
the level of computer skills. There were no significant statistical differences
depending on these variables: gender, program and occupation. Results
revealed a negative significant statistical relationship between students
‘attitudes towards e- assignments and the accumulative average, and a
positive significant statistical relationship between students’ attitudes and the
recruitment of the skills of self- organized learning

13

2013  كانون ثاني، العدد السابع،اجمللد الرابع

اجتاهات طلبة جامعة القدس املفتوحة حنو التعيينات اإللكرتونية وعالقتها مبهارات التعلم املنظم ذاتياً

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
ي�شكل اكت�شاف �شبكة االنرتنت واحداً من �أهم الأدوات التي اُخرتعت يف تاريخ الب�رشية،
وذلك لأنها �أ�سهمت يف �إحداث نقلة نوعية وغري م�سبوقة يف ميادين احلياة املختلفة ،ومنها احلقل
الرتبوي خا�صةً ،فقد �أ�صبح الع�رص احلايل مبعطياته و�إمكاناته امل�ستقبلية ميثل حتدي ًا مي�س
جوهر احلقل الرتبوي مبا ميثله من �أهداف وا�سرتاتيجيات ونظم ،كما يفر�ض �ضغوط ًا متزايدة على
املجتمعات وم�ؤ�س�سات التعليم ب�رضورة تغيري �أولويات امل�رشوع الرتبوي املرتبطة مبخرجات
املتعلمني (ال�صالح.)2001 ،
ومن �أبرز التطبيقات احلديثة لتقنيات التعليم و�شبكة االنرتنت التعلم الإلكرتوين ،الذي يتمتع
بجودة عالية وفاعلية ومو�صولية و�إتاحية �أكرث ،ما �أ�سهم يف تو�سيع فر�ص التعليم والتدريب يف
خمتلف دول العامل (اخلان.)2005 ،
فالتعلم الإلكرتوين �أخذ بالتعاظم واالت�ساع يف جميع �أنحاء العامل ،وقد دفعت عوامل عديدة
توجه امل�ؤ�س�سات التعليمية نحوه ،من �أبرزها �إمكانية توفري فر�ص �أكرث مرونة للتعليم يف �أي مكان
�أو زمان ،وخف�ض تكلفة التعليم العايل ،وميكن من خالله تعزيز جودة خربات التعلم مبا يوازي
التعليم التقليدي ،كما �أ�شار باحثون �إىل املميزات املتحققة من خالل و�سائل التفاعل املتزامنة
وغري املتزامنة ،وتعزيز مهارات الت�أمل الذاتي (.)Castle & McGuire, 2010
وهناك مهارات وق��درات يتطلبها التعلم الإلكرتوين� ،أبرزها قدرة املتعلم على توجيه
تعلمه ذاتياً ،ووفق ًا لـ  ،Garrisonف�إنه يت�ضمن التفاعل مع الآخرين ،والتنظيم الذاتي ،واملراقبة
الذاتية ،والتحفيز ،لذلك ف�إن على املتعلم �أن يكون قادراً على ال�ضبط ،والتخطيط واملراقبة
والتحكم ،وتقومي تعلمه ،وهذا بطبيعة احلال يقت�ضي من املتعلم �أن يكون مدرك ًا لدوره من حيث
اختيار امل�صادر واال�سرتاتيجيات التي متكنه من جتاوز ما قد يواجهه من حتديات ،فبقدر ما
ميتلكه املتعلم من مهارات لإدارة تعلمه ،وما يتلقاه من دعم ،وما ميار�س من تفاعالت ،م�ضاف ًا
لها اجتاهاته نحو التعلم الإلكرتوين ،ف�إنه بالتايل يحقق متطلبات التعلم الإلكرتوين املدار ذاتي ًا

(.)Song & Hill, 2007

وعلى الرغم من النقلة النوعية التي حققها التعلم الإلكرتوين يف جمال التعليم العايل،
ف�إنه يواجه العديد من التحديات ،التي تتمثل يف �ضبط اجلودة ،وتوفري فر�ص التعليم وحمو
الأمية التكنولوجية ،واحل�صول على االعتماد واالعرتاف من قبل امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وا�ستيعاب
وتوظيف التكنولوجيا ب�شكل فعال� ،إ�ضافة �إىل تعزيز اجتاهات الأفراد نحو التعلم الإلكرتوين

(.)Moodley, 2002 , Hendrick, 2001
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ويرى (� )Fiser, 2006أن التعلم الإلكرتوين يواجه العديد من التحديات� ،صنفها يف ثالثة �أبعاد
رئي�سة وهي :البعد التعليمي ،والبعد الإداري ،وبعد التقومي.
وبالرغم من ذلك ف�إن التعلم الإلكرتوين برهن على �أنه فعال يف تقلي�ص فجوات االت�صال بني
الطلبة وامل�ؤ�س�سات التعليمية ،مما �أ�سهم يف تخطي حواجز الزمان واملكان ،وتزويد الطلبة بفر�ص
وا�سعة للتعلم ،كما منح اجلامعات فر�ص التدري�س وتو�صيل املواد التعليمية ،و�إجراء عمليات
التقومي (.)Sturgill, 2011
وقد �أ�صبح التقومي عرب الو�سائل الإلكرتونية واحداً من �أبرز املهمات التي تتطلع امل�ؤ�س�سات
التعليمية �إىل تطويرها ،لأن هناك حتديات لتنظيم امتحانات لأعداد كبرية من الطلبة من قبل
اجلامعات ،وبخا�صة و�أن التقومي التقليدي ال ميكّن املدر�سني من معرفة تقدم طلبتهم ،كما �أن
�إجراءات الت�صحيح ور�صد العالمات تتطلب جهوداً كبرية وزمن ًا �أطول (.)Shafie & Janier, 2009
ولكي ت�ضمن م�ؤ�س�سات التعليم املفتوح التي توظف التعلم الإلكرتوين م�صداقية وجدارة
فيما تقدمه من تعليم ،ف�إنها تعمل بجدية لتوظيف نظام التقومي املعتمد فيها ب�صورة �أ�سا�سية يف
الت�شخي�ص واملعاجلة ،والوقوف على مدى ما يحقق من �أهداف التعلم املن�شودة� ،إ�ضافة ملتابعة
الدار�سني ،وبقدر ما تنجح م�ؤ�س�سات التعليم عن بعد يف اعتماد نظام للتقومي املتوا�صل وامل�ستمر
لطلبتها من خالل اعتماد االمتحانات والتعيينات والواجبات والتدريبات ف�إنها �سوف حتقق
جناح ًا مرموق ًا يف م�سريتها نحو حتقيق الأهداف (�شاهني.)2001 ،
ونظراً للإقبال الهائل على م�ؤ�س�سات التعليم املفتوح وانت�شار التعلم الإلكرتوين فيها،
و�أي�ض ًا يف م�ؤ�س�سات التعليم التقليدية ،مل يعد بالإمكان حتمل تبعات التقومي التقليدي فيها،
لذلك ف�إن التوجه نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تقومي الطلبة �أ�صبح ميثل
حتدي ًا حقيقي ًا البتداع وابتكار طرق تقومي �إلكرتوين ،بحيث جتذب الطلبة وترفع م�ستوى تعلمهم،
�رشيطة �أن تكون تلك الطرق �أ�صيلة وموثوقة و�أخالقية .ولذلك ف�إن جمتمعات التعلم الإلكرتوين
عازمة وبقوة على تطوير طرق و�أدوات تقومي الكرتونية لتقومي تعلم الطلبة يف �إطاريه التكويني
واخلتامي ،وبا�ستخدام اختبارات متنوعة الأ�سئلة� ،إ�ضافة �إىل تقدمي التغذية الراجعة للمتعلمني
(.)Chiheb et al. , 2011
وقد �أ�صبح التقومي الإلكرتوين -وبا�ستخدام �أدوات وو�سائل متعددة -مطبق ًا يف جامعات
عديدة يف خمتلف �أنحاء العامل ،فهو ك�أي تقومي ينبغي �أن يراعي عمليات الت�صميم والتقدمي ،كما
فعال،
�أنه يت�ضمن العديد من الفوائد من حيث قدرته على تقومي �أعداد كبرية من الطلبة ب�شكل ّ
وي�سهم يف حتفيز الطلبة ،ويزيد من فر�ص املرونة ،وميتاز باملو�ضوعية ،والثبات ،ويقلل اجلهد
والوقت ،ويزيد من الفعالية الإدارية ،كما مينح فر�ص ًا عديدة لإجراء تقومي متعدد الطرق ،كثري منها
غري متاح يف التقومي التقليدي ،وت�شمل حلقات النقا�ش واملنتديات ،وملف الإجناز الإلكرتوين،
اجمللد الرابع ،العدد السابع ،كانون ثاني 2013
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واملحاكاة احلقيقة ،واالختبارات املكيفة .وفيما يتعلق بجودة هذا النوع من التقومي ،ف�إن معايري
التقومي الإلكرتوين هي نف�سها معايري التقومي التقليدي ،وعلى ر�أ�سها اجلدوى �أو الفعالية واملوثوقية
والنزاهة واملرونة ()Byrnes & Ellis, 2006
ت�ضمن يف عمليات
ويرى الباحثون يف جمال التعلم الإلكرتوين �أن �إجراءات التقومي ينبغي �أن ّ
ت�صميم عمليتي التعليم والتعلم ،وا�ستخدامه اليوم �أ�صبح وا�سع االنت�شار يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
و�أحد املظاهر ال�سائدة فيها ،لأنه ميثل �أحد �أبعاد التعلم الإلكرتوين ،و ُي�ستخدم يف تقدمي الربجميات
�صحح من قبل احلا�سوب (.)Dube & Ma, 2010
والواجبات والأن�شطة واالختبارات ،التي ُت َّ
وقد ظهر العديد من املفاهيم وامل�صطلحات التي تعرب عن التقومي الإلكرتوين ب�شكل �أو ب�آخر،
ومنها االختبارات املحو�سبة  Computerized Testوالتقومي مب�ساعدة احلا�سوب Computer-
 ،assisted assessment- Online examinationوالتقومي الإلكرتوين ،Electronic assessment
واالختبار املعتمد على احلا�سوب  Computer- based testingواالختبارات املدارة حا�سوبي ًا
 ،Computer- administered testsويف هذه الأ�شكال ًت�صحح العالمات و ُتر�صد و ُتر�سل �إىل قاعدة
البيانات اخلا�صة بذلك ،حيث ُتخ َّزن ،وميكن لع�ضو هيئة التدري�س والطلبة الو�صول لها ،وهناك
�إمكانية للح�صول على تغذية راجعة ،ويتاح للطلبة �إجراء االختبار �أو �إجابة التعيني مرات عدة
كما هو متاح يف بع�ض الأنظمة ( ،)Singh & Devilliers, 2009ويرى الباحثان �أن ا�ستخدام
التقومي الإلكرتوين رمبا يكون هو الأكرث �شيوع ًا وا�ستخدام ًا يف الأدب الرتبوي املعا�رص ،وذلك
ب�سبب التحوالت والتطورات التي حدثت يف جمال تقنيات التعليم ،والتي تعزز دورها بعد اكت�شاف
الإنرتنت الذي �أدى �إىل حتويل يف املفاهيم والأفكار والإجراءات.
ووفق ًا لـ  Bennettف�إن التكنولوجيا �أ�صبحت اليوم مركزية يف عمليتي التعليم والتعلم ،وهي
تتجه نحو الربهنة على �أنها �ست�صبح مركزية يف عملية التقومي �أي�ضاً ،و�أن دور التكنولوجيا لي�س
ت�سهيل تقدمي االختبارات فقط ،و�إمنا دعم �إجراء التقومي احلقيقي لتح�صيل الطالب ،و�إن هذا النوع
من التقومي ي�شكل جزءاً من جتهيزات التح�صيل العلمي يف القرن احلادي والع�رشين ،ولهذا يجب
�أن يعزز التقومي الإلكرتوين من �إعادة النظر يف املناهج والتعلم الإلكرتوين ،وبخا�صة �أنه يقدم
م�صادر غنية بالبيانات ،وميكن توظيفه يف االختبارات القبلية ،والبعدية ،واختبارات الت�شخي�ص،
وحتليل النتائج ،ومتابعة �أداء الطلبة (.)Buzzetto & Alade, 2006
وقد �سعت اجلامعات املفتوحة خا�صة �إىل اعتماد نظام التعلم الإلكرتوين ب�أ�شكال متعددة،
واعتماد تطبيق نظام التعيينات الإلكرتونية بد ًال من التعيينات الورقية ،التي كانت حتتاج جهداً
ووقت ًا كبريين من طرف ع�ضو هيئة التدري�س يف ت�صحيحها ،ور�صد عالماتها وكتابة التغذية
الراجعة ،كما �أنها كانت متثل عبئ ًا �إداري ًا على �إدارة اجلامعة ،ملا تتطلبه من عمليات طباعة،
وتوزيع وا�ستالم من الطلبة ،وهذا ما كانت تعاين منه خمتلف اجلامعات املفتوحة يف العامل
(.)Davies, 2010
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ولذلك جاء اعتماد نظام التعيينات الإلكرتونية لت�سهيل نقل التعيينات وت�رسيع �إي�صالها
للطلبة حيث هم� ،إ�ضافة �إىل توفري الفر�ص ملعاجلة البيانات وحتليلها ،و�إعداد التقارير عنها،
وت�سهيل عملية الإجابة عن �أ�سئلتها (.)Jones & Behrens, 2002

وقد �رشعت �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف تطبيق نظام التعيينات الإلكرتونية يف الف�صل
الأول من العام الدرا�سي ( 2009 /2008حمايل ،)2010 ،حيث �أُدخلت �أ�سئلة مو�ضوعية من نوع
ال�صواب واخلط�أ ،واالختيار من متعدد ،و�أ�سئلة املزاوجة واملقابلة بكميات كبرية عرب Moddle
بحيث ميكن للطالب الدخول من خالل �إجراءات م�ضبوطة وحمددة ،وبالتايل الو�صول �إىل التعيني
الذي ُيعر�ض على �شا�شة احلا�سوب مت�ضمن ًا عدداً من الأ�سئلة التي ُتختار ع�شوائي ًا من خمزون
�أ�سئلة املقرر امل�سجل له ،فيجيب عن هذه الأ�سئلة التي يقوم احلا�سوب بت�صحيحها ،ور�صد عالمة
للطالب ،ونقلها �إىل ق�سم الت�سجيل (جامعة القد�س املفتوحة.)2010 ،

وبالرغم من ات�ساع ا�ستخدام التقومي الإلكرتوين وتطوره ،ف�إنه مل ينل بعد حظ ًا وفرياً من
الأبحاث يف هذا املجال ،مقارنة مبا �أُجنز من �أبحاث يف جمال التعلم الإلكرتوين ،وبالرغم من �أن
هناك العديد من الدرا�سات التي �أُجريت يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا من �أجل �إجراء وت�صحيح
و�إعادة التعيينات ،فال يزال هناك �ض�آلة يف املعلومات حول معتقدات الطالب واجتاهاتهم نحوها
( ،)Dalgarno et al. , 2007وبخا�صة �أن االجتاهات واملعتقدات ُتع ُّد عام ًال حا�سم ًا يف جناح وتطور
التعلم الإلكرتوين يف التعليم العايل ب�أن�شطته املختلفة (.)et al. Yaghoubi, 2008

وبالتايل ف�إن الباحثني ،وبحكم خربتهما يف التعيينات الإلكرتونية �إع��داداً وتطبيقاً ،قد
ارت�أيا القيام بهذه الدرا�سة ،وبخا�صة �أن هناك �إحجام ًا من قبل بع�ض الطلبة يف اال�ستجابة عن
التعيينات الإلكرتونية يف بع�ض املقررات الدرا�سية.

مشكلة الدراسة:
ت�ؤدي االجتاهات دوراً �أ�سا�سي ًا يف جناح ا�ستخدام الطلبة للتقنيات الرتبوية احلديثة يف
عمليات التعلم والتقومي ،وبخا�صة �أن تطور ا�ستخدامها مل يعد قا�رصاً على م�ؤ�س�سات التعليم
املفتوح و�إمنا �أ�صبح يطال امل�ؤ�س�سات التعليمية كافة وعلى جميع املراحل ،وهذا يقت�ضي �رضورة
الوقوف على اجتاهات الطلبة من �أجل الوقوف على بع�ض امل�ؤ�رشات التي ت�ساعد يف العمل على
زيادة فر�ص ا�ستخدامها وتوظيفها ب�شكل فعال ،وتعزيز اجتاهات الطلبة حيال ا�ستخدامها ،يف
�ضوء ذلك جاءت هذه الدرا�سة امتداداً للعديد من الدرا�سات يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة
القد�س املفتوحة ،وقد �سعت للوقوف على اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات
الإلكرتونية وعالقتها مبهارات التعلم املنظم ذاتياً؟
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وبالتحديد �سعت الدرا�سة احلالية للإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
● ●ما اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والربنامج الدرا�سي ،وم�ستوى
ال�سنة الدرا�سية ،واحلالة الوظيفية ،ووجود ا�شرتاك �إنرتنت منزيل ،وم�ستوى املهارات احلا�سوبية؟
● ●هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05بني متو�سطات اجتاهات طلبة
جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وبني معدلهم الرتاكمي؟
● ●هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05بني متو�سطات اجتاهات طلبة
جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وبني متو�سطات درجة مهارات التعلم املنظم
ذاتياً؟

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الرئي�سة الآتية:
● ●التعرف �إىل اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية.
● ●فح�ص دالل��ة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو
التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغريات :اجلن�س ،والربنامج الدرا�سي ،وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية،
واحلالة الوظيفية ،ووجود ا�شرتاك �إنرتنت منزيل ،وم�ستوى املهارات احلا�سوبية.
● ●فح�ص دالل��ة العالقة بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو
التعيينات الإلكرتونية ومعدلهم الرتاكمي.
● ●فح�ص دالل��ة العالقة بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو
التعيينات الإلكرتونية ومتو�سطات درجة مهارات التعلم املنظم ذاتياً.

أهمية الدراسة:
تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من االعتبارات الآتية:
● ●تعد هذه الدرا�سة الأوىل –ح�سب علم الباحثني -على �صعيد جامعة القد�س املفتوحة،
والثانية على م�ستوى برامج وم�ؤ�س�سات التعليم املفتوح والتقليدي يف الوطن العربي.
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● ● ُت�شكّل هذه الدرا�سة �إ�ضاءة لأحد �أهم عمليات التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�س
املفتوحة ،وهو (التقومي) ،مما �سي�ساعد اجلامعة يف �إحداث التطوير الإيجابي ل�صالح دعم ا�ستخدام
هذه التقنية يف اجلامعة.
● ●�ستفتح هذه الدرا�سة �آفاق ًا �أمام الباحثني لإجراء املزيد من الدرا�سات حول �إجراءات
التقومي الإلكرتوين وو�سائله امل�ستخدمة يف اجلامعة.

فرضيات الدراسة:
1.1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري اجلن�س.
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري الربنامج الدرا�سي.
3.3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية.
4.4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري احلالة الوظيفية.
5.5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري وجود ا�شرتاك �إنرتنت.
6.6ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري م�ستوى املهارات احلا�سوبية.
7.7ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05بني متو�سطات اجتاهات طلبة
جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وبني معدلهم الرتاكمي.
8.8ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05بني متو�سطات اجتاهات طلبة
جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية ومتو�سطات درجة مهارات التعلم املنظم
ذاتياً.

حدود الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل ،امل�سجلني يف
مقررات التعلم الإلكرتوين وبنظام التعيينات الإلكرتونية ،خالل الف�صل الثاين من ال�سنة اجلامعية
.2011 / 2010
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التعريفات اإلجرائية:
◄◄االجتاهات :هي نزعة �سلوكية تدفع الطالب �إىل اتخاذ موقف نحو ا�ستخدام التعيينات
الإلكرتونية� ،إما بالإيجاب �أو الرف�ض �أو احلياد ،وتقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب
على اال�ستبانة املُع ّدة لهذا الغر�ض.
◄◄التعيني الإلكرتوين :هو جمموعة من الأ�سئلة املو�ضوعية التي ُتع ّد و ُتطرح للطلبة كو�سيلة
لتقوميهم وحفزهم على التعلم ،عرب نظام املوديل ( ،)Modelبحيث ُيطرح تعيينان لكل مقرر درا�سي
�إلكرتوين خالل الف�صل الدرا�سي ،ويقوم الطلبة بالإجابة عنهما يف فرتة زمنية حمددة ،ثم ُي�صححا
�آليا ،و ُتر�صد عالماتهما ونقلها �إىل ق�سم الت�سجيل ،وتقدمي التغذية الراجعة عن �أدائهم.
◄◄مهارات التعلم املنظم ذاتياً :وهي متثل ق��درة الطالب على حتمل م�س�ؤولية تعلمه
تخطيط ًا وتنفيذاً وتقومياً ،م�ستفيداً ،مما تقدمه �إدارة اجلامعة من ت�سهيالت وو�سائل عرب التقنيات
الإلكرتونية ،ويقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب نتيجة ا�ستجابته على فقرات اال�ستبانة
املعدة لهذا الغر�ض.

الدراسات السابقة:

�أُجريت العديد من الدرا�سات حول اجتاهات الطلبة ومعتقداتهم نحو التقومي الإلكرتوين ب�شكل
عام ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة ( )Al- Mashaqbeh & Al- Hamad, 2010التي هدفت �إىل فح�ص
معتقدات الطالب نحو ا�ستخدام االختبار الإلكرتوين ك�أداة لتقومي حت�صيل الطلبة يف جامعة �آل
البيت بالأردن ،م�سجلني ملقرر نظام دعم القرار ،واُ�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وبعد جمع
البيانات وحتليلها �أظهرت النتائج �أن معتقدات الطلبة نحو ا�ستخدام االختبار الإلكرتوين يف تقومي
حت�صيل الطلبة كانت �إيجابية.
�أجرى ) (Doorn et al. , 2010درا�سة ملعرفة اجتاهات الطالب نحو الواجبات املنزلية
الإلكرتونية ملقررات يف االقت�صاد لطلبة جامعة ماني�سوتا الأمريكية ،وقد اُ�ستخدمت ا�ستبانة
ُو ّزعت على عينة من الطلبة امل�سجلني لعدد من املقررات الدرا�سية ،بلغ عدد �أفرادها ( )687طالب ًا
وطالبة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  %85.4من الطالب ر�أوا �أن ت�صحيح الواجبات املنزلية بهذه
الطريقة يفيد يف تعلم املحتوى التعليمي ،و  %55منهم ف�ضلوا الواجبات املنزلية الإلكرتونية،
بينما �أ�شار  %35منهم �إىل عدم تف�ضليها.
كما �أجرى ( )Shafie & Janior, 2009درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن اجتاهات طالب ال�سنة
الثانية يف كلية الهند�سة بجامعة بيرتونا�س التكنولوجية نحو التعيينات الإلكرتونية ،وا�ستخدمت
ور�صدت اجتاهات ( )150طالب ًا نحو هذا النوع من التعيينات ،التي �أُعدت
اال�ستبانة �أداة للدرا�سةُ ،
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ملقرر يف الإح�صاء واالحتماالت ،يرتاوح عدد الطلبة امل�سجلني فيه ف�صلي ًا ما بني 600 - 500

طالب ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن اجتاهات الطلبة نحو التعيينات الإلكرتونية كانت �إيجابية،
و�أنهم كانوا متفتحي الذهن نحوها ،كما �أن اعتماد هذا النظام �ساعد املدر�سني يف �إدارة تعيينات
الطالب امل�سجلني يف هذا املقرر.
و�أجرى (ِ )Altun, 2008درا�سة هدفت �إىل الوقوف على اجتاهات الطالب يف ال�صفوف ال�ساد�س
وال�سابع والثامن نحو الواجبات املنزلية الإلكرتونية ،وقد اُ�ستخدمت ا�ستبانة ُو ّزعت على ()737
طالب ًا يف مقاطعة �إيجني  Aegeanيف تركيا ،حول االجتاهات نحو الواجبات الإلكرتونية ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  %16.6من الطالب لديهم اجتاهات �إيجابية عالية ،بينما  %68.2كانت
اجتاهاتهم متو�سطة ،و  %15.2منهم كانت اجتاهاتهم متدنية.
كما �أجرى ( )Dalgarno et al. , 2007درا�سة يف جامعة  Charles Stnrt Universityيف عام
 2005هدفت �إىل مقارنة اجتاهات الطالب يف نظام التعليم التقليدي ونظام التعليم عن بعد نحو
التقومي الإلكرتوين والتغذية الراجعة ،وقد �شملت الدرا�سة طلبة م�سجلني يف  20مقرراً درا�سي ًا
وعددهم فيها ( )545طالباً ،وقد �أُجريت الدرا�سة على مرحلتني ،وا�ستخدمت اال�ستبانة الإلكرتونية
�أداة جلمع البيانات ،وقد ُو ّزعت على ( )254طالب ًا يف املرحلة الأوىل� ،أُعيد منها (� ،)56أما يف
املرحلة الثانية فقد ُو ّزعت على ( )280طالب ًا �أجاب منهم ( )58طالباً ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة
�أن اجتاهات الطلبة نحو التعيينات الإلكرتونية كانت �إيجابية ،كما �أ�شار الطلبة �إىل �أن التعيينات
الإلكرتونية قد قللت من الوقت واملعوقات ،ووفرت قدرة على ا�سرتجاع التغذية الراجعة ،كما
�أو�ضحت النتائج وجود فروق يف االجتاهات وفق ًا لطريقة التعليم ل�صالح التعليم الإلكرتوين مقابل
التقليدي.
�أم��ا درا�سة ( )Demirci, 2007فقد هدفت �إىل تق�صي معتقدات الطالب نحو الواجبات
الإلكرتونية مقابل الواجبات الورقية وحتديد الفروق يف الإجناز ،واُ�ستخدمت اال�ستبانة وعالمات
�إجناز الطالب كم�صادر للح�صول على البيانات ،طُ ّبقت الدرا�سة على عينة م�ؤلفة من ( )103طالب،
منهم ( )54ذكراً و ( )49ملتحقني بجامعة  Bahkesir Universityيف تركيا ،وقد �أو�ضحت نتائج
الدرا�سة عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات عالمات الطالب على التعيينات �أو
الواجبات املنزلية وفق ًا ملتغري الواجبات (�إلكرتونية ،ورقية) ،كما تبني �أن معتقدات الطالب نحو
الواجبات الإلكرتونية �إيجابية.
و�أجرى ( )Wen & Tsai, 2006درا�سة هدفت �إىل معرفة اجتاهات الطالب يف جامعة تايوان
مكونة من ( )20فقرة ُو ّزعت
نحو تقومي الأقران الإلكرتوين ،وقد ُ�ص ِّممت ا�ستبانة جلمع البيانات ّ
على ( )280طالب ًا جامعياً� ،أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطالب امل�شاركني قد �أبدوا اجتاهات �إيجابية
نحو ا�ستخدام تقومي الأقران الإلكرتوين ،كما تبني �أن الطالب الذكور لديهم اجتاهات �إيجابية
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نحو تقومي الأقران الإلكرتوين �أكرث من الإناث ،و�أن الطالب الذين لديهم خربة �سابقة كانت لديهم
اجتاهات �سلبية �أقل.
كما �أجرت ( )Sheader et al. , 2006درا�سة ملعرفة معتقدات املعلمني والطلبة نحو التقومي
املعتمد على احلا�سوب يف مقرر درا�سي عملي يف الف�سيولوجيا ،و�أجريت الدرا�سة يف كلية العلوم
احلياتية يف جامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا عام  ،2004بحيث �شملت ( )288طالباً .و�أُجريت �أربعة
جتاربُ ،ق ِّوم �أداء الطالب يف اثنتني منها با�ستخدام احلا�سوب ،وجتربتني بالورقة والقلم ،ومت
احل�صول على �آراء الأكادمييني من خالل املقابالت والتغذية الراجعة عرب الربيد الإلكرتوين ،و�آراء
الطالب مت احل�صول عليها من خالل اال�ستبانة ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن  %48من الطالب
�أ�شاروا �إىل �أن االمتحان الورقي يتطلب وقت ًا �أطول ،و�أ�شار  %37منهم �إىل عدم وجود فروق بني
امتحاين احلا�سوب والورقة والقلم ،كما ف�ضل  %52من الطلبة االختبار املحو�سب على االختبار
ف�ضل  %25االختبار الورقي على االختبار املحو�سب� ،أما  %22من الطلبة فلم
الورقي ،يف حني ّ
يظهروا تف�ضي ًال لأي من النوعني.
�أما درا�سة ( )Ozdin et al. , 2004فقد هدفت �إىل فح�ص معتقدات الطلبة نحو ا�ستخدام التقومي
مب�ساعدة احلا�سوب ،وفح�ص احتمالية اُ�ستخدمت التغذية الراجعة من الطالب يف تعزيز جدوى
التقومي� .أجريت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )46طالب ًا من طالب ال�سنة الثانية يف جامعة
كوكايل  Kocaeli Universityامل�سجلني ملقرر يف تخ�ص�ص احلا�سوب ،اُ�ستخدمت اال�ستبانة
واملقابلة �أداتني جلمع البيانات ،وبعد حتليل البيانات �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن  %54من الطالب
�أبدوا معتقدات �إيجابية ،و  %58منهم �أ�شاروا �إىل �أن هذا النظام يقدم تغذية راجعة فورية ،و %79
منهم اعتربوا التقومي الإلكرتوين �أف�ضل من التقومي الورقي ،فيما �أ�شار  %92منهم �إىل �أنه �أ�رسع من
التقومي الورقي.
و�أجرى ( )Ogilvie et al. , 1999درا�سة هدفت �إىل فح�ص اجتاهات طالب ال�سنة الدرا�سية
الأوىل امل�سجلني ملقررين درا�سيني يف البيولوجيا نحو االختبارات املحو�سبة ،واُ�ستخدم مقيا�س
من  5تدريجات على غرار مقيا�س ليكرت ملعرفة اجتاهات الطالب ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة
�أن اجتاهات الطلبة نحو االختبارات املحو�سبة كانت �إيجابية ،كما �أ�شار غالبية الطلبة �إىل �أن
االختبارات املحو�سبة قد �أثرت �إيجاب ًا على عاداتهم الدرا�سية.
كما تناولت درا�سة ( )Chin et al., 1991فح�ص ت�أثري االختبار املعتمد على احلا�سوب
على التح�صيل وقلق االختبار واجتاهات طالب ال�صف العا�رش نحوه ،ومت تق�سيم ( )106طالب
�إىل جمموعتني� :إحداهما خ�ضعت �إىل امتحان ورقي ،والثانية �إىل امتحان معتمد على احلا�سوب،
وبعد حتليل بيانات الدرا�سة ،تبني �أن متو�سط عالمات الطالب الذين قدموا االختبار املعتمد على
احلا�سوب �أعلى من نظرائهم ،يف حني مل يتبني وجود فرق يف قلق االختبار بني املجموعتني،
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وكذلك عدم وجود عالقة ارتباط دالة بني خربات الطلبة احلا�سوبية وقلق احلا�سوب ،فيما كانت
اجتاهات الطلبة الذين تقدموا الختبار حمو�سب نحو االختبار �إيجابية.
من خالل ا�ستعرا�ض الدار�سات ال�سابقة ميكن للباحثني �إبراز النقاط الأ�سا�سية الآتية:
 هناك تنوع يف جماالت الدرا�سات ال�سابقة ،فمنها ما تناول اجتاهات الطلبة نحو
الواجبات املنزلية الإلكرتونية ومنها درا�سة ( ،)Doorn et al. , 2010ودرا�سة (Shafie & Janior,
 ،)2009ودرا�سة ( ،)Altun, 2008ودرا�سة ( ،)Demirci, 2007فيما تناول البع�ض الآخر اجتاهات
الطلبة نحو التعيينات واالمتحانات الإلكرتونية ومنها درا�سة (Al- Mashaqbeh & Al- Hamad,
 ،)2010ودرا�سة ( ،)Shafie & Janior, 2009ودرا�سة ( ،)Dalgarno et al. , 2007ودرا�سة (Wen
 ،)& Tsai, 2006ودرا�سة ( ،)Sheader et al. , 2006ودرا�سة ( ،)Ozdin et al. , 2004ودرا�سة
( ،)Ogilvie et al. , 1999ودرا�سة (.)Chin et al. , 1991
 �أظهرت الدرا�سات ال�سابقة جميعها وجود اجتاهات �إيجابية من طرف الطلبة نحو و�سائل
التقومي الإلكرتوين بدرجات متفاوتة.
 مل تتناول الدرا�سات ال�سابقة فح�ص عالقة االجتاهات ب�أية متغريات �أخرى ،يف حني
تناولت الدرا�سة احلالية عالقة االجتاهات مبتغريات عديدة عائدة �إىل خ�صائ�ص الدار�سني عن بعد،
وهذا ما مييزها عن الدار�سات ال�سابقة.
 كرثة الدرا�سات الأجنبية يف هذا املجال قيا�س ًا بالدرا�سات العربية.
 ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف �صياغة مقدمة الدرا�سة ،والأدب املرتبط
باملو�ضوع� ،إ�ضافة �إىل بناء فقرات �أداة الدرا�سة من حيث امل�ضمون.

منهج الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة ،املتمثلة بالإجابة على ت�سا�ؤالتها واختبار فر�ضياتها ،اُ�ستخدم املنهج
الو�صفي ،باعتباره املنهج املنا�سب لطبيعة الدرا�سة و�أهدافها ،وذلك من خالل جمع البيانات الالزمة
با�ستخدام مقيا�سي االجتاه نحو التعيينات الإلكرتونية ومهارات التعلم املنظم ذاتياً.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل امل�سجلني يف
ّ
مقررات تدر�س بنظام التعلم الإلكرتوين وطُ رحت تعييناتها �إلكرتوني ًا خالل الف�صل الثاين من العام
اجلامعي  ،2011 /2010والبالغ عددهم ( )1365طالب ًا وطالبة موزعني على �أربعة برامج درا�سية
(الرتبية ،واخلدمة االجتماعية ،والإدارة ،واحلا�سوب) (جامعة القد�س املفتوحة.)2011 ،
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عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )353طالب ًا وطالبة اختريوا بطريقة العينة الطبقية من جمتمع
الدرا�سة وفق ًا
ملتغريي اجلن�س والربنامج الدرا�سي .واجلدول الآتي ( )1يبني توزيع �أفراد العينة
ْ
ح�سب املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة.

اجلدول ()1

توزيع �أفراد العينة ح�سب املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة.
املستويات

املتغيرات

العدد

النسبة املئوية القيم الناقصة

ذكر

133

37.7

أنثى

220

62.3

تربية

121

34.3

خدمة اجتماعية

38

10.8

إدارة

146

41.4

حاسوب

48

13.6

أولى

121

34.4

ثانية

125

35.5

ثالثة

74

21.0

رابعة

32

9.1

يعمل

95

27.0

ال يعمل

257

73.0

نعم

210

59.5

ال

143

40.5

عالية

101

28.6

مستوى املهارات احلاسوبية متوسطة

220

62.3

منخفضة

32

9.1

اجلنس

البرنامج الدراسي

مستوى السنة الدراسية

احلالة الوظيفية
وجود اشتراك إنترنت
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أدوات الدراسة:
1.1مقيا�س االجتاه نحو التعيينات الإلكرتونية:

للتعرف �إىل اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية� ،أُعدت
تكونت ب�صورتها الأولية من ( )38فقرة ،وذلك بالرجوع �إىل �أدبيات التعلم الإلكرتوين
ا�ستبانة ّ
وتقوميه ،وباال�ستعانة ب�أ�س�س هذا التعلم وافرتا�ضاته ،ومنها درا�سة (،)Shafie & Janior, 2009
ودرا�سة ( ،)Dalgarno et al. , 2007ودرا�سة ( ،)Davies, 2010ودرا�سة (.)Byrnes & Ellis, 2006
تكون املقيا�س من ق�سمني:
 الق�سم الأول :ت�ضمن معلومات عامة عن �أفراد عينة الدرا�سة باعتبارها متغريات م�ستقلة
وهي :اجلن�س ،والربنامج الدرا�سي ،وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية ،واحلالة الوظيفية ،ووجود ا�شرتاك
انرتنت منزيل ،وم�ستوى املهارات احلا�سوبية ،واملعدل الرتاكمي.
 الق�سم الثاين :ا�شتمل هذا الق�سم على فقرات االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية ،بحيث
ُخ ّ�ص�ص لكل فقرة �سلم ا�ستجابة خما�سي( :موافق ب�شدة ،موافق ،غري مت�أكد ،معار�ض ،معار�ض
ب�شدة) ،وقد �أُعطيت رقمي ًا الدرجات ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على الرتتيب للفقرات املوجبة ،يف حني مت
عك�سها للفقرات ال�سالبة.
2.2مقيا�س مهارات التعلم املنظم ذاتياً:

اُعتمد مقيا�س ( ،)Barnard- Brak et al. ,2010بعد تعريبه وتطويره مبا يتنا�سب مع بيئة
التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة ،ويهدف �إىل قيا�س مهارات التعلم املنظم ذاتياً،
تكون املقيا�س ب�صورته الأ�صلية
واملعربة من ( )24فقرة ،بحيث ُخ ّ�ص�ص لكل فقرة �سلم ا�ستجابة
َّ
ّ
خما�سي( :موافق ب�شدة ،موافق ،غري مت�أكد ،معار�ض ،معار�ض ب�شدة) ،وقد �أُعطيت رقمي ًا الدرجات
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5للفقرات املوجبة على الرتتيب ،يف حني مت عك�س هذه الدرجات للفقرات ال�سالبة.

صدق أداتي الدراسة:
للتحقق من �صدق �أدات��ي الدرا�سةُ ،عر�ضتا على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص بلغ عددهم  12حمكم ًا ملعرفة ر�أيهم حول مدى �صالحية الفقرات وو�ضوحها من
حيث الرتجمة ،وال�صياغة اللغوية ،وال�شمول ،واالرتباط باملو�ضوع املراد درا�سته ،و�إبداء التعديالت
�أو املالحظات يف حال احتاجت الفقرة �إىل تعديل� ،أو �إ�ضافة فقرات �أخرى غري واردة يف الأداتني،
ويف �ضوء ذلك �أجرى الباحثان التعديالت املقرتحة من قبل املحكمني ،والتي ت�ضمنت ا�ستبعاد
اجمللد الرابع ،العدد السابع ،كانون ثاني 2013
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ثالث فقرات من �أداة قيا�س االجتاهات ،وتعديل ال�صياغة اللغوية لبع�ض فقراتها ،وبالتايل �أ�صبحت
مكونة ب�صورتها النهائية من ( )33فقرة ،منها ( )28فقرة �إيجابية ،و ( )5فقرات �سلبية ذات
الأداة ّ
الأرقام ( ،)20 ،5 ،4 ،3 ،2وفيما يتعلق ب�أداة قيا�س مهارات التعلم املنظم ذاتياًُ ،ع ِّدلت ال�صياغة
مكونة ب�صورتها النهائية من ( )24فقرة.
اللغوية لبع�ض فقراتها ،وبالتايل بقيت الأداة ّ

ثبات أداتي الدراسة:
حتقق الباحثان من ثبات �أداتي الدرا�سة ،با�ستخراج معامل االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة
(�ألفا – كرونباخ) ،حيث بلغت قيمة الثبات لأداة االجتاه نحو التعيينات الإلكرتونية وفق هذه
الطريقة ( ،)0.935يف حني بلغ معامل الثبات لأداة قيا�س مهارات التعلم املنظم ذاتيا (،)0.884
وهي معامالت ثبات مقبولة لهذه الدرا�سة.

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا ُتبعت الإجراءات الإح�صائية الآتية:
للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س االجتاه نحو التعيينات الإلكرتونية ،وللحكم على
م�ستوى االجتاهات ،فقد �أعطيت املتو�سطات التدريج الآت��ي 2.33 – 1( :متدنية3.67 – 2.34 ،
متو�سطة� ،أعلى من  3.67مرتفعة).

وللإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،اُ�ستخدم اختبار « ت»  ،T- testواختبار حتليل التباين
الأحادي  One Way ANOVAوللإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة الثالث والرابع ،اُ�ستخدم اختبار معامل
ارتباط بري�سون ،وذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (.)SPSS

حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ومناق�شته:
ن�ص ال�س�ؤال الأول على :ما اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات
َّ
الإلكرتونية؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية ،وذلك كما هو
وا�ضح يف اجلدول ()2
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اجلدول ()2

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة على كل فقرة من فقرات
�أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم
الفقرة

الفقرة

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

17

أرى أن التعيينات اإللكترونية تشكل استجابة ملتطلبات التطور التكنولوجي.

3.86

0.96

11

تسهم التعيينات اإللكترونية في تطوير مهاراتي احلاسوبية.

3.86

1.04

6

أرى أن التعيينات اإللكترونية ضرورة من ضرورات التعلم اإللكتروني.

3.78

1.11

30

تساهم التعيينات اإللكترونية في تطوير مهاراتي الدراسية.

3.75

1.01

26

تؤكد التعيينات اإللكترونية على دور املتعلم في حتمل مسؤولية تعلمه.

3.75

0.96

18

لدي.
تساهم التعيينات اإللكترونية في تعزيز مهارات التقومي الذاتي ّ

3.72

1.05

5

أفضل التعيينات الورقية على التعيينات اإللكترونية.
ّ

3.65

1.34

15

تعطي التعيينات اإللكترونية كل دارس الفرصة ملراجعة إجاباته والتعلم من
أخطائه.

3.61

1.16

12

تزيد التعيينات اإللكترونية من رغبتي في االعتماد على نفسي.

3.60

1.11

16

متكنني التعيينات اإللكترونية من احلصول على التغذية الراجعة عن مستوى
أدائي.

3.58

1.07

29

تزيد التعيينات اإللكترونية من اهتمامي بفهم تفاصيل احملتوى التعليمي.

3.58

1.04

1

أشعر بان تقومي التحصيل إلكترونيا ً ممتع ومحفز.

3.58

1.01

21

تشكل التعيينات اإللكترونية إحدى وسائل التقومي احلقيقي ألدائي.

3.58

0.95

14

حتقق التعيينات اإللكترونية العدالة واملوضوعية في التصحيح.

3.55

1.19

22

تزيد التعيينات اإللكترونية من دافعيتي نحو اإلجناز.

3.54

0.99

19

تعزز التعيينات اإللكترونية من فرص ممارستي ألنواع متعددة من مهارات
التفكير العليا.

3.54

0.99

27

تشجعني التعيينات اإللكترونية على التحضير املسبق للدراسة قبل اللقاء
الوجاهي.

3.54

1.15

33

تساعدني التعيينات اإللكترونية في توقع مستوى صعوبة االمتحان.

3.51

1.10

32

تسهم التعيينات اإللكترونية في التمييز العادل بني مستويات حتصيل الطلبة.

3.50

1.13

31

تشجعني التعيينات اإللكترونية على طرح تساؤالتي على مشرفي األكادميي.

3.43

1.11
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رقم
الفقرة

الفقرة

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

13

لدي القدرة على حل املشكالت التعليمية التي
تنمي التعيينات اإللكترونية ّ
تواجهني.

3.40

1.06

28

حتفزني التعيينات اإللكترونية على حضور اللقاءات الوجاهية.

3.38

1.15

25

تساهم التعيينات اإللكترونية في تطوير مهاراتي عند اإلجابة عن أسئلة
االمتحان الورقي.

3.30

1.13

7

أرغب في قضاء وقت أطول في حل التعيينات اإللكترونية.

3.24

1.22

10

تشجعني التعيينات اإللكترونية على االستعداد للدراسة باستمرار.

3.24

1.15

8

طرح التعيينات اإللكترونية يزيد من رغبتي في التعلم.

3.22

1.17

24

توفر التعيينات اإللكترونية من وقتي وجهدي أكثر من التعيينات الورقية.

3.21

1.37

9

أعتقد أن التقومي أصبح أسهل باستخدام التعيينات اإللكترونية.

3.18

1.14

23

حتفزني التعيينات اإللكترونية على التفاعل أكثر مع مشرفي األكادميي.

3.17

1.19

2

أشعر بالقلق والضيق عند محاولتي حل التعيينات اإللكترونية على احلاسوب.

3.14

1.27

20

لدي.
تسبب التعيينات اإللكترونية حالة من اإلرباك واإلحباط ّ

2.99

1.24

3

أرى أن ال ضرورة لوجود تعيينات إلكترونية للمقرات الدراسية.

2.80

1.33

4

أعتقد أن استخدام التعيينات اإللكترونية مضيعة للوقت.

2.31

1.22

3.41

0.64

الدرجة الكلية

يتبني من اجلدول ال�سابق (: )2
 �أن متو�سط ا�ستجابات املفحو�صني على �أداة قيا�س االجتاهات ككل كان ( )3.41؛ �أي
بدرجة متو�سطة ،مما يعني �أن اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية
�إيجابية ب�شكل عام ،يف حني تراوحت متو�سطات ا�ستجاباتهم على فقرات الأداة (،)3.86 – 2.31
وقد جاءت بدرجات متفاوتة بني متدنية ومرتفعة.
 ح�صلت الفقرة رقم ( )17على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ،)3.86ون�صت على�« :أرى �أن
التعيينات الإلكرتونية ت�شكل ا�ستجابة ملتطلبات التطور التكنولوجي» ،ويف الرتتيب الثاين جاءت
الفقرة رقم ( )11مبتو�سط ح�سابي (� )3.86أي�ضاً ،ون�صت على« :ت�ساهم التعيينات الإلكرتونية يف
تطوير مهاراتي احلا�سوبية» ،تليها الفقرة رقم ( )6مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.78ون�صت على�« :أرى
�أن التعيينات الإلكرتونية �رضورة من �رضوريات التعلم الإلكرتوين « ،ويف الرتتيب الرابع جاءت
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الفقرة رقم ( )30مبتو�سط ح�سابي ( )3.75ون�صت على« :ت�ساهم التعيينات الإلكرتونية يف تطوير
مهاراتي الدرا�سية» ،تليها الفقرة رقم ( )26يف الرتتيب اخلام�س مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.75ون�صت
على« :ت�ؤكد التعيينات الإلكرتونية على دور املتعلم يف حتمل م�س�ؤولية تعلمه».
 �أما الفقرات التي احتلت املراتب الأخرية ،فقد جاءت الفقرة رقم ( )4يف الرتتيب الأخري
مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.31ون�صت على�« :أعتقد �أن ا�ستخدام التعيينات الإلكرتونية م�ضيعة للوقت»،
ثم الفقرة رقم ( )3مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.80ون�صت على�« :أرى �أن ال �رضورة لوجود تعيينات
�إلكرتونية للمقررات الدرا�سية» ،ثم الفقرة رقم ( )20مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.99ون�صت على« :ت�سبب
التعيينات الإلكرتونية حالة من الإرباك والإحباط لدي» ،ثم الفقرة ( )2مبتو�سط ح�سابي ()3.14
ون�صت على�« :أ�شعر بالقلق وال�ضيق عند حماولتي حل التعيينات الإلكرتونية على احلا�سوب»،
تليها الفقرة ( )23مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.17ون�صت على« :حتفزين التعيينات الإلكرتونية على
التفاعل �أكرث مع م�رشيف الأكادميي».
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل جملة من العوامل� ،أبرزها� :إدراك الطلبة �أن ا�ستخدام
لحة على �صعيد نظام التقومي يف جامعة القد�س
التكنولوجيا يف عملية التقومي �أ�صبح �رضورة ُم ّ
املفتوحة ،وذلك بحكم تنامي �أعداد الطلبة امللتحقني باجلامعة ،والتفكري يف تقليل وقت وجهد كل
من الطالب وامل�رشف الأكادميي ،بالإ�ضافة �إىل بيئة التحول نحو التعليم الإلكرتوين بكل �أبعاده،
وهذا ما �سعت له �إدارة اجلامعة من خالل �إدراج برامج تدريبية وتثقيفية للطلبة نحو التغيريات
التي ت�شهدها اجلامعة ،كما �أن �شعور الطلبة ب�أن التعيينات الإلكرتونية حتقق العدالة واملو�ضوعية
يف عملية التقومي ،كونها تعتمد على �أداء الطالب مبا�رشة ،لذلك ف�إن هذه العوامل جمتمعة �ساهمت
يف التوجهات الإيجابية للطلبة نحو التعيينات الإلكرتونية.وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج
جميع الدرا�سات ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل وجود اجتاهات �إيجابية من قبل الطلبة نحو و�سائل
التقومي الإلكرتوين بدرجات متفاوتة.

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ومناق�شته:
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
َّ
) (α ≤ 0.05يف اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية
تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والربنامج الدرا�سي ،وم�ستوى ال�سنة الدرا�سية ،واحلالة
الوظيفية ،ووجود ا�شرتاك انرتنت منزيل ،وم�ستوى املهارات احلا�سوبية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُختربت الفر�ضيات الإح�صائية الآتية:
 الفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري اجلن�س.
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الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س االجتاه نحو التعيينات الإلكرتونية تبع ًا ملتغري
اجلن�س ،والختبار داللة الفروق بني متو�سطات اال�ستجابات ،اُ�ستخدم اختبار «ت» ،T- Test
واجلدول ( )3يبني ذلك.

اجلدول ()3

نتائج اختبار « ت « لداللة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري اجلن�س
اجلنس

العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت “ مستوى الداللة

ذكر

133

3.35

0.71

أنثى

220

3.39

0.59

351

0.543

0.587

يتبني من اجلدول ال�سابق ( )3عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة
مما يعني قبول الفر�ضية
«ت» ( ،)0.543وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى )َّ ،(α ≤ 0. 05
ال�صفرية الأوىل.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن جميع الطلبة يتعلمون يف مناخ تعليمي موحد،
واملتطلبات الأكادميية هي نف�سها جلميع الطلبة بغ�ض النظر عن جن�سهم� ،إ�ضافة �إىل �أن
تفاعل الطلبة مع بع�ضهم بع�ض ًا يف جميع املجاالت الأكادميية ي�ؤدي �إىل تبني اجتاهات
متماثلة نحو التعيينات الإلكرتونية.وتختلف نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (Wen
 )& Tsai, 2006التي �أ�شارت �إىل �أن الطالب الذكور لديهم اجتاهات �إيجابية نحو التقومي
الإلكرتوين �أعلى من الإناث.
 الفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري الربنامج الدرا�سي.
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية تبع ًا ملتغري
الربنامج الدرا�سي ،واجلدول ( )4يبني ذلك.
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اجلدول ()4

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س
االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري الربنامج الدرا�سي
املتغير

املستوى

البرنامج الدراسي

العدد

املتوسط احلسابي االنحراف املعياري

تربية

121

3.28

0.63

خدمة اجتماعية

38

3.39

0.64

إدارة

146

3.44

0.63

حاسوب

48

3.38

0.67

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ( )4وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
العينة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري الربنامج الدرا�سي،
ولفح�ص الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي One Way
 ،Anovaواجلدول ( )5يو�ضح ذلك.

اجلدول ()5

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري الربنامج الدرا�سي
مصدر التباين
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مجموع املربعات درجات احلرية متوسطات املربعات قيمة “ ف “ الداللة اإلحصائية
1.68

3

0.56

142.80

349

0.41

144.48

352

1.369

0.252

يتبني من اجلدول ال�سابق ( )5عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات
�أفراد العينة على �أداة قيا�س االجتاه نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري الربنامج الدرا�سي� ،إذ
بلغت قيمة «ف» ( ،)1.369وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ) ،(α ≤ 0. 05مما يعني
قبول الفر�ضية ال�صفرية الثانية.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن جميع الربامج الدرا�سية تطرح مقررات وتعيينات
�إلكرتونية ،كما �أن �إجراءات �إعداد �أ�سئلة التعيينات الإلكرتونية وتعليمات �إجابتها موحدة للمقررات
الدرا�سية كافة بغ�ض النظر عن الربنامج الدرا�سي.
 الفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية.
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الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية تبع ًا ملتغري
م�ستوى ال�سنة الدرا�سية ،واجلدول ( )6يبني ذلك.

اجلدول ()6

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س
االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية
املستوى

املتغير

مستوى السنة الدراسية

العدد

املتوسط احلسابي االنحراف املعياري

أولى

121

3.50

0.60

ثانية

125

3.43

0.59

ثالثة

74

3.07

0.65

رابعة

32

3.35

0.77

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ( )6وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
العينة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية،
ولفح�ص الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي One Way
 ،Anovaواجلدول ( )7يو�ضح ذلك.

اجلدول ()7

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاُ ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية
مصدر التباين
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

مجموع املربعات درجات احلرية متوسطات املربعات قيمة “ ف “ الداللة اإلحصائية
9.40

3

3.13

134.69

348

0.39

144.09

351

8.095

0.000

يتبني من اجلدول ال�سابق ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات
�أفراد العينة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري م�ستوى ال�سنة
الدرا�سية� ،إذ بلغت قيمة «ف» ( ،)8.095وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة )،(α ≤ 0. 05
مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثالثة ،وملعرفة اجتاه الفروق ،ا�ستخدم اختبار �شافييه Sheffe
 Testللمقارنات البعدية ،واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
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اجلدول ()8

نتائج اختبار �شافييه للمقارنات البعدية يف يف اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية
مستوى السنة الدراسية

املتوسطات احلسابية

أولى

ثانية

ثالثة

أولى

3.50

)*( 0.43

ثانية

3.43

)*( 0.36

ثالثة

3.07

رابعة

3.35

رابعة

(* دالة عند مستوى )α ≤ 0.05

ي�شري اجلدول ال�سابق (� )8إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري م�ستوى ال�سنة الدرا�سية بني الطلبة ممن
هم يف م�ستوى ال�سنة الدرا�سية الأوىل والثالثة ل�صالح طلبة ال�سنة الأوىل ،وبني الطلبة ممن هم يف
م�ستوى ال�سنة الدرا�سية الثانية والثالثة ل�صالح طلبة ال�سنة الثانية.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة اجلدد ممن هم يف م�ستوى ال�سنتني الدرا�سيتني
الأوىل والثانية قد اكت�سبوا مهارات التعلم الإلكرتوين من خالل الإر�شادات والتدريب املكثف،
وواكبوا مرحلة �إدراج التعيينات الإلكرتونية منذ بداية التحاقهم باجلامعة ،فيما مل يح�صل
زمال�ؤهم يف م�ستوى ال�سنتني الثالثة والرابعة على الفر�صة نف�سها ،حيث �أُدرج��ت التعيينات
الإلكرتونية بعد تخطيهم املرحلة ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل اعتيادهم على التعيينات الورقية يف
املرحلة الدرا�سية الأوىل.
 الفر�ضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري احلالة الوظيفية.
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية تبع ًا
ملتغري احلالة الوظيفية ،والختبار داللة الفروق بني متو�سطات اال�ستجابات ،اُ�ستخدم اختبار
«ت»  ،T- Testواجلدول ( )9يبني ذلك.
اجمللد الرابع ،العدد السابع ،كانون ثاني 2013
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اجلدول ()9

نتائج اختبار «ت» لداللة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري احلالة الوظيفية
احلالة الوظيفية العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت “ مستوى الداللة
يعمل

95

3.34

0.73

ال يعمل

257

3.39

0.61

350

0.597

0.551

يتبني من اجلدول ال�سابق ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري احلالة الوظيفية ،حيث
بلغت قيمة «ت» ( ،)0.597وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) ،(α ≤ 0. 05مما يعني قبول
الفر�ضية ال�صفرية الرابعة.وتعزى هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثني �إىل التوافق بني متطلبات
و�آليات الإجابة عن التعيينات الإلكرتونية بغ�ض النظر عن كون الطالب يعمل �أو ال يعمل� ،إ�ضافة
�إىل مرونة التوقيت يف الإجابة عن التعيني ،وات�ساع الفر�ص املتاحة �أمام الطلبة داخل اجلامعة
وخارجها للإجابة عن �أ�سئلة التعيني.
 الفر�ضية اخلام�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف
اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري وجود ا�شرتاك
�إنرتنت منزيل.
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية،
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية تبع ًا ملتغري
وجود ا�شرتاك �إنرتنت منزيل ،والختبار داللة الفروق بني متو�سطات اال�ستجابات ،اُ�ستخدم اختبار
«ت»  ،T- Testواجلدول ( )10يبني ذلك.

اجلدول ()10

نتائج اختبار «ت» لداللة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري وجود ا�شرتاك �إنرتنت منزيل
وجود اشتراك إنترنت العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري درجات احلرية قيمة “ت “ مستوى الداللة
نعم

210

3.44

0.65

ال

143

3.28

0.61
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يتبني من اجلدول ال�سابق ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات اجتاهات
طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري وجود ا�شرتاك �إنرتنت
منزيل ،ول�صالح الطلبة الذين ميتلكون ا�شرتاك �إنرتنت منزيل ،حيث بلغت قيمة «ت» ( ،)2.302وهي
قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) ،(α ≤ 0. 05مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة.
وتعزى هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة الذين ميتلكون ا�شرتاك �إنرتنت منزيل ُتتاح لهم فر�ص �إجابة
التعيني يف منازلهم ،وبالتايل ال ي�ضطرون �إىل احل�ضور �إىل خمتربات احلا�سوب يف اجلامعة� ،أو
الذهاب �إىل �أية مراكز مزودة بالإنرتنت ،كما �أن �إجابة التعيني من داخل املنزل رمبا ت�شعر الطالب
باالرتياح �أكرث من الأماكن الأخرى ،وهذا رمبا يعزز من م�ستوى تقبل التعيينات الإلكرتونية لدى
هذه الفئة من الطلبة.
 الفر�ضية ال�ساد�سة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α ≤ 0. 05يف
اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية تعزى ملتغري م�ستوى املهارات
احلا�سوبية؟
الختبار �صحة هذه الفر�ضية ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية تبع ًا ملتغري
م�ستوى املهارات احلا�سوبية ،واجلدول ( )11يبني ذلك.

اجلدول ()11

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على �أداة قيا�س
االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري م�ستوى املهارات احلا�سوبية
العدد

املتوسط احلسابي

االنحراف املعياري

املتغير

املستوى

101

3.50

0.67

مستوى املهارات احلاسوبية متوسطة

220

3.38

0.59

منخفضة

32

2.96

0.74

عالية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق ( )11وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد
العينة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية وفق ًا ملتغري م�ستوى املهارات
احلا�سوبية ،ولفح�ص الداللة الإح�صائية لتلك الفروق ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي
 ،One Way Anovaواجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
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اجلدول ()12

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري م�ستوى املهارات احلا�سوبية
مصدر التباين

مجموع املربعات درجات احلرية متوسطات املربعات قيمة “ ف “ الداللة اإلحصائية

بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

6.87

2

3.44

137.62

350

0.39

144.49

352

0.000

8.736

يتبني من اجلدول ال�سابق ( )12وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات
�أف��راد العينة على �أداة قيا�س االجتاهات نحو التعيينات الإلكرتونية ،وفق ًا ملتغري م�ستوى
املهارات احلا�سوبية� ،إذ بلغت قيمة «ف» ( ،)8.736وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة
) ،(α ≤ 0. 05مما يعني رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ال�ساد�سة ،وملعرفة اجتاه الفروق ،ا�ستخدم
اختبار �شافييه  Sheffe Testللمقارنات البعدية ،واجلدول ( )13يو�ضح ذلك.

اجلدول ()13

نتائج اختبار �شافييه للمقارنات البعدية يف يف اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية وفقاً ملتغري م�ستوى املهارات احلا�سوبية
مستوى املهارات احلاسوبية املتوسطات احلسابية عالية متوسطة منخفضة
عالية

3.50

)*( 0.54

متوسطة

3.38

)*( 0.42

منخفضة

2.96

(* دالة عند مستوى )α ≤ 0.05

ي�شري اجلدول ال�سابق (� )13إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية ،وفق ًا ملتغري م�ستوى املهارات احلا�سوبية بني الطلبة
الذين ميتلكون مهارات حا�سوبية عالية �أومنخف�ضة ل�صالح العالية ،وبني الطلبة الذين ميتلكون
مهارات حا�سوبية متو�سطة ومنخف�ضة ل�صالح املتو�سطة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة الذين ميتلكون مهارات حا�سوبية عالية �أو
متو�سطة ينخف�ض لديهم م�ستوى القلق عند الإجابة عن التعيني ،كذلك ف�إن وقوعهم يف �أخطاء
تقنية رمبا يكون نادراً جداًَ ،بعك�س زمالئهم الذين ميتلكون مهارات حا�سوبية �ضعيفة.
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◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث ومناق�شته:
ن�ص ال�س�ؤال الثالث على :هل توجد عالقة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى )(α ≤ 0.05
َّ
بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية
ومعدلهم الرتاكمي؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخدم اختبار معامل ارتباط بري�سون ،Person Correlation Test
واجلدول ( )14يو�ضح ذلك.

اجلدول ()14

نتائج معامالت االرتباط والداللة الإح�صائية للعالقة بني اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية ومعدلهم الرتاكمي
املتغيرات

العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري قيمة “ر “ مستوى الداللة

االجتاه نحو التعيينات اإللكترونية

3.37

0.64

68.34

6.64

املعدل التراكمي

353

0.158-

0.006

يت�ضح من اجلدول ( )14وجود عالقة �سالبة دالة �إح�صائي ًا بني اجتاهات طلبة جامعة
القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية ومعدلهم الرتاكمي� ،إذ بلغ معامل االرتباط (،)0.158-
وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) ،(α ≤ 0. 05الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية
الثامنة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة من ذوي املعدالت الرتاكمية العالية يحر�صون
على رفع معدالتهم� ،أو الإبقاء عليها ثابتة ،وبالتايل فهم يعتربون �أن التعيينات الإلكرتونية رمبا
ال تتيح لهم هذه الفر�صة ،بعك�س التعيينات الورقية التي اعتادوا احل�صول على عالمات عالية
عليها� ،أما الطلبة من ذوي املعدالت الرتاكمية املتدنية ،ف�إنهم يبحثون عن الو�سائل التي تتيح
لهم فر�ص احل�صول على �أعلى العالمات يف التعيني ،ل�ضمان النجاح� ،أو لرفع معدالتهم الرتاكمية،
وبالتايل فهم �أكرث حر�ص ًا على الإجابة عنها.

◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع ومناق�شته:
ن�ص ال�س�ؤال الرابع على :هل توجد عالقة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى )(α ≤ 0.05
َّ
بني متو�سطات اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية
ومتو�سطات درجة مهارات التعلم املنظم ذاتياً؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخدم اختبار معامل ارتباط بري�سون ،Person Correlation Test
واجلدول ( )15يو�ضح ذلك.
اجمللد الرابع ،العدد السابع ،كانون ثاني 2013
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اجلدول ()15

نتائج معامالت االرتباط والداللة الإح�صائية للعالقة بني اجتاهات طلبة جامعة القد�س املفتوحة
نحو التعيينات الإلكرتونية ومتو�سطات درجة مهارات التعلم املنظم ذاتيا
املتغيرات

العدد املتوسط احلسابي االنحراف املعياري قيمة “ر “ مستوى الداللة

االجتاه نحو التعيينات اإللكترونية

3.37

0.64

3.88

0.49

مهارات التعلم املنظم ذاتيا

353

0.348

0.001

يت�ضح من اجلدول ( )15وجود عالقة ارتباط �إيجابية دالة �إح�صائي ًا بني اجتاهات طلبة
جامعة القد�س املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية ومهارات التعلم املنظم ذاتيا� ،إذ بلغ معامل
االرتباط ( ،)0.348وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) ،(α ≤ 0. 05الأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض
الفر�ضية ال�صفرية التا�سعة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل جمموعة من العوامل من �أبرزها� :أن التعلم املنظم ذاتي ًا
يت�ضمن مهارات تتعلق بالتخطيط والتنفيذ والتقومي ،وهي مهارات ت�شكل متطلبات �أ�سا�سية للطلبة
الذي يدر�سون عن بعد ،كما �أن مهارات التعلم املنظم ذاتي ًا ذات �صلة مبهارات ما وراء املعرفة
التي تتطلب من املتعلم توظيف ما تعلمه عند احلاجة يف خطوات لتحقيق الإجناز� ،إ�ضافة �إىل
ذلك ف�إن مهارات التعلم املنظم ذاتي ًا ت�شكل مبادئ للتعلم الن�شط ،ولأن التقومي الإلكرتوين ي�شكل
�أحد توجهات التعلم الن�شط املتمركز حول املتعلم ،ف�إن هذا يرفع من م�ستوى اجتاهات الطلبة
نحو التقومي الإلكرتوين ،وخال�صة القول �إن التعلم الإلكرتوين بجميع فعالياته ي�ستند �إىل حد كبري
على �أبعاد التعلم املنظم ذاتي ًا ومهاراته من حيث عمليات التفاعل ،وتنظيم الأن�شطة واملتابعة
والتحفيز و�إدارتها ،وتقدمي التغذية الراجعة ،وهذه العوامل تعزز مهارات الطلبة نحو التعامل
واكت�شاف م�صادر التعلم املختلفة ،وجتاوز العقبات والتحديات التي تواجههم يف تعلمهم ،الأمر
الذي يعزز من اجتاهاتهم الإيجابية نحو التعيينات الإلكرتونية.

التوصيات:
يف �ضوء ما خرجت به الدرا�سة من نتائج ،يو�صي الباحثان بالآتي:
1.1العمل على تطوير املهارات احلا�سوبية وتعزيزها لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة،
وبخا�صة لدى طلبة ال�سنتني الثالثة والرابعة من خالل برامج تدريبية مكثفة وم�ستمرة.
2.2تفعيل دور امل�رشفني الأكادمييني فيما يتعلق بتوجيه الطلبة نحو اكت�ساب مهارات التعلم
املنظم ذاتي ًا وتوظيفها.
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امللحق ()1
أداة االجتاهات حنو التعيينات اإللكرتونية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
عزيزي الدار�س /الدار�سة،،،
يقوم الباحثان ب�إجراء درا�سة تهدف �إىل التعرف على اجتاهات طلبة جامعة القد�س
املفتوحة نحو التعيينات الإلكرتونية وعالقتها مبهارات التعلم املنظم ذاتياً ،ولتحقيق هذه الغاية
مت �إعداد هذه اال�ستبانة ،لذا يرجى قراءة كل فقرة بعناية ،والإجابة عنها بدقة ومو�ضوعية ،علم ًا
بان البيانات لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض البحث العلمي و�ستحاط بال�رسية التامة

الق�سم الأول :معلومات عامة
�ضع �إ�شارة (√) �أمام احلالة التي تنطبق عليك
اجلنس :

ذكر

أنثى

البرنامج:

تربية

خدمة

إدارة

حاسوب

مستوى السنة الدراسية:

أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

أعمل

ال اعمل

نعم

ال

عالية

متوسطة

احلالة الوظيفية :
هل لديك اشتراك إنترنت منزلي؟
املهارات احلاسوبية
املعدل التراكمي:
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.............................................

منخفضة
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الق�سم الثاين:
�إ�شارة (√) �أمام كل فقرة وحتت احلالة التي تنطبق عليك
رقم
العبارة
.5

أفضل التعيينات الورقية على التعيينات االلكترونية

.6

أرى أن التعيينات االلكترونية ضرورة من ضروريات التعلم
االلكتروني.

.7

أرغب في قضاء وقت أكبر في حل التعيينات االلكترونية.

.8

طرح التعيينات االلكترونية يزيد من رغبتي في التعلم.

.9

اعتقد أن التقومي أصبح أسهل باستخدام التعيينات
االلكترونية.

.10

تشجعني التعيينات االلكترونية على االستعداد للدراسة
باستمرار.

.11

تسهم التعيينات االلكترونية في تطوير مهاراتي
احلاسوبية.

.12

زادت التعيينات االلكترونية من رغبتي في االعتماد على
نفسي

.13

لدي القدرة على حل
تنمي التعيينات االلكترونية ّ
املشكالت التعليمية التي تواجهني.

.14

حتقق التعيينات االلكترونية العدالة واملوضوعية في
التصحيح.

موافق
بشدة

.4

اعتقد أن استخدام التعيينات االلكترونية مضيعة للوقت.

موافق

.3

أرى أن ال ضرورة لوجود تعيينات االلكترونية للمقررات
الدراسية.

غير
متأكد

.2

أشعر بالقلق والضيق عند محاولتي حل التعيينات
االلكترونية على احلاسوب.

معارض

.1

اشعر بأن تقومي التحصيل الكترونيا ممتع ومحفز.
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رقم
العبارة
.19

تعزز التعيينات االلكترونية من فرص ممارستي ألنواع
متعددة من مهارات التفكير العليا.

.20

تسبب التعيينات االلكترونية حالة من اإلرباك واإلحباط
لدي.
ّ

.21

تشكل التعيينات االلكترونية إحدى وسائل التقومي
احلقيقي ألدائي.

.22

تزيد التعيينات االلكترونية من دافعيتي نحو االجناز.

.23

حتفزني التعيينات االلكترونية على التفاعل أكثر مع
مشرفي األكادميي.

.24

توفر التعيينات االلكترونية من وقتي وجهدي أكثر من
التعيينات الورقية.

.25

تساهم التعيينات االلكترونية في تطوير مهاراتي عند
اإلجابة عن أسئلة االمتحان الورقي.

.26

تؤكد التعيينات االلكترونية على دور املتعلم في حتمل
مسؤولية تعلمه.

.27

تشجعني التعيينات االلكترونية على التحضير املسبق
للدراسة قبل اللقاء الو جاهي.

.28

حتفزني التعيينات االلكترونية على حضور اللقاءات
الوجاهية.
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موافق
بشدة

.18

تساهم التعيينات االلكترونية في تعزيز مهارات التقومي
لدي.
الذاتي ّ

موافق

.17

أرى أن التعيينات االلكترونية تشكل استجابة ملتطلبات
التطور التكنولوجي.

غير
متأكد

.16

متكنني التعيينات االلكترونية من احلصول على التغذية
الراجعة عن مستوى أدائي.

معارض

.15

تعطي التعيينات االلكترونية كل دارس الفرصة ملراجعة
إجاباته والتعلم من أخطائه.

معارض
بشدة

العبارة
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رقم
العبارة
.33

تساعدني التعيينات االلكترونية في توقع مستوى صعوبة
االمتحان.

موافق
بشدة

.32

تسهم التعيينات االلكترونية في التمييز العادل بني
مستويات حتصيل الطلبة.

موافق

.31

تشجعني التعيينات االلكترونية على طرح تساؤالتي على
مشرفي األكادميي.

غير
متأكد

.30

تساهم التعيينات االلكترونية في تطوير مهاراتي
الدراسية.

معارض

.29

تزيد التعيينات االلكترونية من اهتمامي بفهم تفاصيل
احملتوى التعليمي.
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امللحق ()2
أداة مهارات التعلم املنظم ذاتياً
الق�سم الثالث:
�إ�شارة (√) �أمام كل فقرة وحتت احلالة التي تنطبق عليك

رقم
العبارة
.5

احرص على استثمار الزمن في تتبع واجباتي الدراسية
بانتظام.

.6

أخصص لنفسي مكانا ً مريحا ً للدراسة.

.7

أسعى للحد من مصادر التشتت التي قد تواجهني
أثناء الدراسة.

.8

أحرص على إتباع استراتيجيات القراءة الفاعلة أثناء
الدراسة.

.9

أحرص على تدوين املالحظات الهامة أثناء دراسة
املقررات.

.10

أحضر أسئلتي حول املوضوعات التي أجد صعوبة في
فهمها قبل حضور اللقاءات الدراسية.
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موافق
بشدة

.4

أقوم بإعداد جدول زمني لدراسة مقرراتي الدراسية.

موافق

.3

أحافظ على دافعية عالية أثناء دراستي للمقررات
الدراسية.

غير
متأكد

.2

أحدد لنفسي أهدافا بعيدة املدى وقصيرة املدى قبل
املباشرة في تنفيذ األنشطة الدراسية.

معارض

.1

أضع لنفسي معيارا ً ألدائي على تعيينات املقررات التي
ادرسها واجتهد في الوصول إليه.

معارض
بشدة

العبارة
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رقم
العبارة
.15

أوجه لنفسي أسئلة ذاتية لتقومي تعلمي لكل موضوع
في املادة التعليمية التي ادرسها.

.16

أحرص على حل التدريبات وأسئلة التقومي الذاتي بعد
االنتهاء من دراسة كل وحدة دراسية على حده.

.17

أسعى للحصول على تغذية راجعة حول مستوى أدائي
في االختبارات والتعيينات.

.18

أحرص على دراسة وحدات املقررات الدراسية أوال ً بأول.

.19

أحرص على تطوير مهاراتي الدراسية باستمرار
مستفيدا ً من خبرات اآلخرين.

.20

أكرر دراسة املوضوعات الصعبة عدة مرات لتثبيتها
في ذهني.

.21

أحاول باستمرار تدوين األمثلة والشروحات التي
يقدمها املشرف األكادميي.

.22

أسعى دوما ً إلى تتبع إجنازاتي الدراسية أوال ً بأول.

.23

أسعى دوما ً المتالك املهارات التي تساعدني في حل
املشكالت التي تواجهني أثناء التعلم.

.24

أحرص على االستفادة من جميع مصادر التعلم املتاحة
لي.

موافق
بشدة

.14

أحرص على طلب املساعدة من مشرفي األكادميي إذا
لزم األمر عبر وسائل متعددة.

موافق

.13

اعمل على إعداد ملخصات للمقررات التي أدرسها.

غير
متأكد

12

أتوجه بالطلب من زمالئي ملساعدتي في حل املهام
الدراسية الصعبة.

معارض

.11

اخصص وقتا ً إضافيا ً للمقررات التي أشعر بأنها
أصعب من غيرها.
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