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ملخص: 
تهدف الدرا�سة اإىل التعرف على اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم 
الإلكرتوين املدمج.تكون جمتمع الدرا�سة من الدار�سني امل�سجلني يف مقررات در�ست بنمط مودل1 
التعليمية  والبرية  اهلل  رام  منطقة  يف  اإلكرتونية)  (تعيينات   2 مودل  ومنط  اإلكرتونية)  (اأن�سطة 
تكونت من  اإذ  الدرا�سة؛  10% من جمتمع  الدرا�سة  و�سكلت عينة  ودار�سة،  دار�سًا   )2888( وعددهم 
)288( دار�سًا ودار�سة.وا�ستخدمت الباحثتان ا�ستبانة من ت�سميمهما، تكونت من 40 فقرة، وتاأكدتا 

اللغة ومالءمة  للتاأكد من �سالمة  ال�ستبانة بعر�سها على عدد من ذوي الخت�سا�ص  من �سدق 
الفقرات للهدف الذي �سممت من اأجله، كما بلغت قيمة الثبات 91.6 وهي قيمة ممتازة ومقبولة 

لأغرا�ص الدرا�سة.وخلُ�ست الدرا�سة اإىل النتائج االآتية: 

دار�سي  ● (α ≤ 0. 05) يف اجتاهات  م�ستوى دللة  اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق  وجود 
جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوني�، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، ول�سالح ال�سنتني 

الأوىل والرابعة.

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α ≤ 0. 05) يف اجتاهات دار�سي  ●
التعلم  ومنط  والربنامج  اجلن�ص  ملتغريات  تبعًا  الإلكرتوين،  التعلم  نحو  املفتوحة  القد�ص  جامعة 

الإلكرتوين.
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Abstract: 
This study aims at investigating the attitudes of the students towards 

blended electronic teaching at Al–Quds Open University.The study population 
comprises the students of the tow programs of education and Social and Family 
Development enrolled in courses taught using the method of Moodle one 
(electronic activities) and the method of Moodle two (electronic assignments) 
in Ramallah and Al–Bireh Educational Region.The number of the study 
population is 2888 students.The study sample is made up of 288 students 
which forms 10% of the study population.The two researchers have employed 
a self – designed questionnaire consisting of 40 items.The validity of the 
questionnaire was verified through consulting a number of specialists who 
made sure that the language is correct and that the items are appropriate to 
the objectives they are designed for.The reliability value reached 91.6 which 
is acceptable regarding the study purposes.

The study results were as follows: 
 ● There were statistically significant differences at (α ≤ 0. 05) in students’ 

attitudes towards e- learning according to the variables of the level of 
study in favor of first and fourth years.

 ● There were no statistically significant differences at the level (α ≤ 0. 05) 
in the students’ attitudes according to gender, study, program and the type 
of e- learning.
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مقدمة: 
تغريت مالمح حياة الأفراد يف نهايات القرن الع�رشين ب�سكل مل ي�سبق له مثيل يف تاريخ 
وحتديات   J تغريات  �سي�سهد  العامل  اأن  اإىل  والع�رشين  احلادي  القرن  معطيات  ت�سري  اإذ  الب�رشية، 
التي �ستفر�ص نف�سها يف املجالت  القادمة، تتمثل يف كثري من امل�سكالت  اأكرث حدة يف احلقبة 
الإن�سان  حياة  جوانب  من  وغريها  والرتبوية،  والثقافية  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية 
التقدم  بفعل  املختلفة  واأمناطها  الأفراد  حياة  يف  بنيويًا  تغرياً  االأيام  هذه  ن�سهد  واإذ  املختلفة، 
التقني والتكنولوجي، جند اأن العديد من موؤ�س�سات املجتمع ت�سعر باحلاجة املا�سة اإىل ال�ستفادة 
من هذه التقنيات التي تتطور ب�سكل كبري وتلقي بظاللها على مناحي احلياة كافة، وقد اجتهت 
بناء  لتنه�ص مب�سوؤلياتها يف  املختلفة  الرتبوية وموؤ�س�ساتها  النظم  ذاته نحو  الوقت  الأنظار يف 
النمو املتوازن، وتطوير طاقاته  الفرد على  اإىل م�ساعدة  �سامل، يهدف  الفرد وفق منظور تربوي 
احلياة مبختلف  وم�سكالت  العمل،  �سوق  متطلبات  مواكبة  التي متكنه من  والتكنولوجية  التقنية 

.)Park, 2005( اأمناطها وم�سادرها
قرية  اإىل  العامل  حتول  اإىل  والت�سالت  املعلومات  تقنيات  يف  الهائل  التطور  اأدى  وقد 
اإلكرتونية، فت�سابقت الدول املتقدمة كالوليات املتحدة واأملانيا واليابان يف اإدخال هذه التقنية 
يف الأنظمة الرتبوية، فعملت على اإدخال التعديالت ال�رشورية على اأنظمتها التعليمية مبا ي�ستجيب 
للتقدم العلمي الذي ي�سكل املوؤ�رش الأبرز ل�ستمرار تفوقها، فبدت ال�ستفادة منها يف الغرف ال�سفية 

للمدار�ص واجلامعات، واأ�س�ست ب
الإلكرتوين  التعلم  ت�سمية  عليه  يطلق  التقنيات  هذه  على  يعتمد  لتعلم  متكاملة  حتتية  ُبنى 

(جربين واآخرون، 2008). 
مبا�رشة،  وغري  جديدة  تدري�سية  طرائق  الرتبوية  العملية  على  الإلكرتوين  التعلم  اأدخل  وقد 
وذلك عن طريق ربط جمموعات من الدار�سني يف الفرتة نف�سها عرب اأجهزة الفيديو، وات�سع ا�ستخدام 
ال�سبكة الإلكرتونية يف التعليم نتيجة التطور التقني يف هذا املجال، واأ�سبح التوا�سل مع اجلامعات 
يف امل�ساقات التي تطرحها من خالل ال�سبكة، مبا فيها النتظام يف الدار�سة يف جامعة حمددة وفق 
هذا النمط، وقد با�رشت عدد من اجلامعات يف العامل بطرح برامج عدة لها ميكن للدار�سني النتظام 
رقمه  وي�سع  ما  موقعًا  دوري  ب�سكل  يفتح  ان  اإل  املتعلم  على  وما  ال�سفر،  اإىل  احلاجة  دون  بها 
ال�رشي، فيح�سل على املحا�رشات التي يحتاجها، والواجبات التي عليه تنفيذها واإعادتها مرة 
اأخرى للم�رشف عليه يف اجلامعة، اإ�سافة اإىل م�ساركته يف اإجراء المتحانات واحلوار واملناق�سة 

.)Stokes, 2004( مع زمالئه وم�رشفه الكادميي
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ا�ستثمرت  اإذ  احلديثة،  والتعليم  التعلم  اأ�ساليب  يف  حتديثات  الإلكرتوين  التعلم  اأدخل  وقد 
ا�ستخدام  يف  �سواء  التعلم  عمليات  يف  والربجميات  احلديثة  التقنيات  اإليه  تو�سلت  ما  اأحدث 
تقنية ال�سفوف الفرتا�سية اأم و�سائط العر�ص الإلكرتونية التي ت�ستخدم يف ال�سفوف التقليدية، 
اأو منتديات احلوار املبا�رش وغري املبا�رش التي تتيح للدار�سني احل�سور والتفاعل مع حما�رشات 
للمتعلم احل�سول عليها  التي ميكن  وندوات، تعد وتبث من دول عدة با�ستخدام �سبكة النرتنت 
اأو  اأو كلي من خالل مواقع متعددة على �سبكة الإنرتنت  الذاتية ب�سكل جزئي  من خالل جهوده 

الأقرا�ص ( Young,2004, Stokes,2004، احليلة، 2006).
ي�سعب  تعليمية  وخربات  مهارات  لمتالك  فر�سة  للمتعلمني  يوفر  الإلكرتوين  التعلم  اإن 
الو�سول اإليها بطرق تعليمية اأخرى، اإذ لل�سبكة العنكبوتية القدرة على ربط عدد كبري من الأ�سخا�ص 
عرب م�سافات بعيدة، يعتمد على ا�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية املتعددة يف الت�سال بني الدار�سني 
ومعلميهم، وبني املعلمني واملوؤ�س�سة التعليمية، ومن اأبرز امل�سطلحات ا�ستخدامًا لهذا النوع من 
 Online-( وله مرادفات عدة منها: التعليم املبا�رش عربالنرتنت ،)e- Learning( التعليم م�سطلح
 ،)Virtual- Learning( والتعلم الفرتا�سي ،)Electronic- Learning( والتعلم الإلكرتوين ،)Learning

التعليم  اأو  املزيج  التعليم  م�سطلح  وهناك   ،)Web Based Learning( الويب  على  املبني  التعلم 
 ،2004 (�سامل،  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  املطبق  النمط  وهو   ،Learning- )Blended( املدمج 

جربين واآخرون، 2008).
والتعليم املدمج )Learning )Blended هو �سكل من اأ�سكال التعلم الإلكرتوين، اإذ يقوم الدار�ص 
بالدخول عرب النرتنت اإىل البوابة الأكادميية للجامعة ومنها اإىل موقع املقرر على املودل، ويقوم 
وافرتا�سية،  عادية  ملحا�رشات  يتعر�ص  اأن  بعد  الإلكرتونية  الأن�سطة  من  عدد  بتنفيذ  الدار�ص 
وي�سرتك الدار�سون فيما بينهم، اأو فيما بينهم وبني امل�رشف يف حلقات نقا�ص متزامنة، واأخرى غري 
متزامنة، وفيه يقوم امل�رشف بطرح اأ�سئلة على الدار�سني، يعقبون عليها بردود متنوعة اأو يردون 
ينمي  وبالتايل  ومتنوعة،  عديدة  اأفكار  توليد  على  القدرة  لديهم  ينمي  مما  بع�سًا،  بع�سهم  على 
لديهم مهارات تفكريية عليا كالتفكري الإبداعي والتفكري الناقد، وغريها من املهارات املعرفية، 
اإ�سافة اإىل اأنهم يتفاعلون مع املادة الدرا�سية ويتوا�سلون مع امل�رشف والزمالء يف اأوقات عدة 
اإل اأنهم ل يح�سلون على تغذية راجعة فورية (املو�سى واملبارك، 2005).لي�ص هذا فح�سب فالتعليم 

املدمج يدمج بني الو�سائل الإلكرتونية واللقاءات الوجاهية.
ويرى �سامل )2004( اأن العامل يبدي اهتمامًا كبرياً بالتعليم الإلكرتوين، كونه من الجتاهات 
املهارات  اإك�سابهم  خالل  من  الطلبة  حاجات  تلببية  يف  الفعال  ول��دوره  التعليم،  يف  احلديثة 
ال�رشورية لهم يف امل�ستقبل، مع عدم اإغفال الطرق املعتادة يف التعليم، وقد بدا الهتمام بالتعليم 
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وجه  اإذ  المريكية،  املتحدة  الوليات  راأ�سها  وعلى  العامل،  دول  من  العديد  يف  الإلكرتوين جليًا 
»بل جيت�ص« نقداً لذعًا للموؤ�س�سة الرتبوية، متهما اإياها بالتق�سري يف تطوير املباين املدر�سية 
اإىل  ودعا  م�ستقباًل،  والتكنولوجي  التقني  التقدم  ومتطلبات  يتالءم  واجلامعات وجتديدها، مبا 
ال�سنوات  الذي يطمع بتحقيقه يف  التطور  التي �ستوؤدي دوراً مهمًا يف  الدرا�سية  تطوير املناهج 

املقبلة (يف لل، 2009).
للتو�سع  املجتمعية  احلاجات  وتنامي  اأول،  واملعلوماتية  الت�سالت  ثورة  ت�سارع  ومع 
بالتعلم ثانيًا، واملباراة على امل�ستوى الوطني والقليمي والعاملي لتطوير املوارد الب�رشية، والتي 
ت�سكل اأهم املوارد الوطنية، والتي يعززها حتول العمل املت�سارع نحو �سكله الفكري الإبداعي ثالثًا، 
فاإن جامعة القد�ص املفتوحة – وان�سجامًا مع �سيا�ستها التي بطبعها جتاوز املاألوف والبحث عن 
الطرائق التعليمية اجلديدة واملبتكرة، وت�سييق امل�سافات مع جامعات ومعاهد التعليم املتقدمة- 
قراءة  بعد  اإ�سايف،  كاأ�سلوب  تردد،  ودون  بجراأة  املدمج  الإلكرتوين  التعلم  منط  باإدخال  �سارعت 
مو�سوعية لتنامي الحتياجات الوطنية، وتوافر اخلامات، وان�سجاما مع �سيا�سة اجلامعة باأهمية 

املوارد الب�رشية والقابلة للتاأهيل والتطوير امل�ستمر.
وبناًء على ما تقدم راأت الباحثتان �رشورة ا�ستق�ساء اجتاهات الدار�سني نحو هذا النمط من 

التعليم 

مشكلة الدراسة: 
برزت م�سكلة الدرا�سة احلالية من واقع املمار�سة امليدانية للباحثتني، حيث تقومان بتدري�ص 
مقررات بنمط التعلم الإلكرتوين (مودل 1، مودل 2) لدار�سي برناجمي الرتبية والتنمية الجتماعية 
والأ�رشية، ومن خالل تلك املمار�سة مل�ست الباحثتان اأن هناك م�سكلة عند دار�سي هذه املقررات 
واأن  خا�سة  التعلم،  من  النمط  لهذا  �سعوبته  اأو  مقاومته  اأو  الدار�سني  تقبل  رف�ص  يف  تتلخ�ص 
الدار�سني اعتادوا اإىل المناط التقليدية يف درا�ستهم، اأو قد ل يتقبل الدار�ص هذا النمط دون توفر 

اجتاهات ايجابية نحوه.
ومع اإدخال جامعة القد�ص املفتوحة للتعلم الإلكرتوين كنمط رئي�ص اإ�سافة لالأمناط ال�سائدة، 
ظهرت اأهمية الك�سف عن اجتاهات الدار�سني نحو هذا النمط من التعلم، للتعرف اإىل مدى تقبلهم 
له واقتناعهم به كنمط تعليمي جديد، كبديل للنمط التقليدي ال�سائد اأو م�ساند له، لأن الجتاهات 

اليجابية لدى الدار�ص يدفعه للعمل بجد اأكرب ودافعية اأعلى مما لو كان الجتاه �سلبيا.
لذا متثلت م�سكلة الدرا�سة احلالية يف حماولة االإجابة عن ال�سوؤال البحثي الرئي�س االآتي: 

التعلم  نحو  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  الدار�سني  اجتاهات  »م��ا 
املدمج؟«  االإلكرتوين 
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أهمية الدراسة: 
والبحوث  الدرا�سات  ندرة  من  الباحثتني  علم  اأهميتها يف حدود  احلالية  الدرا�سة  ت�ستمد 

املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة من خلل تركيزها على النقاط االآتية: 

اإن هذه الدرا�سة تلقي ال�سوء على التعلم الإلكرتوين كونه من اأبرز اأمناط التدري�ص التي  ●
ودعم  والتكنولوجي،  التقني  التطور  مع  متا�سيًا  جذورها  تر�سيخ  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  تطمح 

اندماج التكنولوجيا وتقنيات الت�سال باملناهج الدرا�سية.
تن�سجم الدار�سة احلالية مع فل�سفة اجلامعة يف تتبني مبداأ التعلم الذاتي والتعلم عن بعد،  ●

وذلك بتبني التعلم الإلكرتوين كاأحد طرق الو�سول اإىل املعرفة.
التعلم  ● نحو  واجتاهاتهم  املفتوحة  القد�ص  جامعة  دار�سي  ميول  مبعرفة  اهتمامها 

الإلكرتوين باعتبارها ركنًا اأ�سا�سيًا يف العملية التعليمية، الأمر الذي ي�ساعد اجلامعة على مراجعة 
ال�سيا�سات التي تنتهجها يف هذا املجال.

ت�سكل الدرا�سة قاعدة معلوماتية ترفد الأدب الرتبوي ببحوث ودرا�سات تخت�ص بالتعلم  ●
الإلكرتوين، ودوره يف التعلم ب�سفة عامة، والتعلم اجلامعي ب�سفة خا�سة.

أهداف الدراسة: 
الإلكرتوين  ● التعلم  نحو  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الدار�سني  اجتاهات  اإىل  التعرف 
املدمج.
الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين املدمج،  ● اإىل العالقة الرتباطية بني اجتاهات  التعرف 

وكل من اجلن�ص، والعمر، والربنامج، وامل�ستوى الدرا�سي، ومنط التعلم الإلكرتوين.

أسئلة الدراسة: 
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

ما م�ستوى اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوين؟  ●
هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (α ≤ 0. 05) بني متو�سطات اجتاهات  ●

ال�ستبانة  جمالت  (يف  املدمج  الإلكرتوين  التعلم  نحو  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الدار�سني 
الربع)، تعزى ملتغريات (اجلن�ص، العمر، الربنامج، امل�ستوى الدرا�سي، منط التعلم الإلكرتوين) ؟ 
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فرضيات الدراسة: 

الإح�سائية  ◄ الدللة  م�ستوى  اإح�سائية عند  ذات دللة  فروق  توجد  ل  االأوىل:  الفر�سية 
(α ≤ 0. 05) يف اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوين املدمج (يف 

جمالت ال�ستبانة الربع) تبعًا ملتغري اجلن�ص.
الفر�سية الثانية: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  ◄

(α ≤ 0. 05) يف اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوين املدمج (يف 

جمالت ال�ستبانة الربع) تبعًا ملتغري العمر.
الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  ◄ الفر�سية 

(α ≤ 0. 05) يف اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوين املدمج (يف 

جمالت ال�ستبانة الربع) تبعًا ملتغري الربنامج.
الفر�سية الرابعة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  ◄

(α ≤ 0. 05) يف اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوين املدمج (يف 

جمالت ال�ستبانة الربع) تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
الفر�سية اخلام�سة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية  ◄

(α ≤ 0. 05) يف اجتاهات الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة نحو التعلم الإلكرتوين املدمج (يف 

جمالت ال�ستبانة الربع) تبعًا ملتغري منط التعلم.

حدود الدراسة: 
احلدود املكانية: جامعة القد�ص املفتوحة. ♦
القد�ص املفتوحة امل�سجلني يف مقررات درا�سية تدر�ص  ♦ الب�رشية: دار�سو جامعة  احلدود 

بالنمط الإلكرتوين املدمج (مودل 1، مودل 2).
احلدود الزمنية: الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي )2009/ 2010(. ♦

- ا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة حددت مبجالت اأربع هي: واقع التعلم الإلكرتوين، الجتاهات 
تنمية  نحو  الجتاهات  املعريف،  اجلانب  تنمية  نحو  الجتاهات  الجتماعي،  اجلانب  تنمية  نحو 

الدافعية نحو التعلم.



د. وفاء أبو عقل - أ. ثائرة صبّاح

57 اجمللد الرابع، العدد السابع، كانون ثاني 2013

مصطلحات الدراسة: 
مييل  ◄ ن�سبيًا  ثابت  مكت�سب  وجدانى  ا�ستعداد  اأنه  على  فيعرف  الكمبيوتر  نحو  الجتاه 

بالفرد اإىل درا�سة الكمبيوتر وعلومه املتنوعة، فيوؤدى به اإىل �سغفه بالكمبيوتر »اجتاه اإيجابي« 
اأو نفوره منه » اجتاه �سلبي )Park,2005(.والدرا�سة احلالية تعرف الجتاه نحو التعلم اللكرتوين 
باأنه: »التعبري عن مدى تقبل الدار�ص للتعلم اللكرتوين، وتقدير قيمته واأهميته من الناحية العلمية 
الفرد  حتريك  على  قادراً  اللكرتونى  التعلم  نحو  الجتاه  يكون  بحيث  نحوه،  وم�ساعره  والعملية 
التعلم اللكرتونى هنا  اأو املعار�سة منها، ويقا�ص الجتاه نحو  التاأييد  وتوجيهه لتخاذ موقف 

بالدرجة التى يح�سل عليها الدار�ص فى مقيا�ص ُمعد لهذا الغر�ص.
التعلم االإلكرتوين: هو طريقة للتعلم التي توظف الو�سائط الإلكرتونية من حا�سب و�سبكاته،  ◄

وو�سائطه املتعددة �سوت و�سورة ور�سومات ومكتبات اإلكرتونية اأم بوابات الإنرتنت يف الت�سال 
بني املعلمني والدار�سني، وبني الدار�سني واجلامعة، �سواًء كان عن بعد اأم يف اجلامعة، بحيث ت�سل 
املعلومة للمتعلم باأق�رش وقت واأقل جهد واأكرب فائدة، وما يطبقه الدار�سون يف هذه امل�ساقات من 

بريد اإلكرتوين ومناق�سات اإلكرتونية، وبرجميات واأدوات اإلكرتونية (املو�سى واملبريك، 2005).
العادي  ◄ التعلم  مع  الإلكرتوين  التعلم  من  اأمناط  بني  اجلمع  به  ويق�سد  املدمج:  التعلم 

وجهًا لوجه والتعلم الذاتي، وفيه متتزج اأدوار املعلم التقليدية يف ال�سفوف العادية مع ال�سفوف 
الفرتا�سية واملعلم الإلكرتوين، فهو تعلم يجمع بني طرق عدة للح�سول على اأعلى اإنتاجية باأقل 

.)Byrne, 2004( تكلفة
التقليدي  التعليم  بني  الدار�ص  يدمج  احلديث  التعلم  من  نوع  اأنه  على  الباحثتان  وتعرفه 
والتعليم الإلكرتوين، بحيث مُتزج اأدوار املعلم التقليدية يف الف�سول الدرا�سية التقليدية مع الف�سول 

الفرتا�سية واملعلم الإلكرتوين اأي اأنه تعلم يجمع بني التعلم التقليدي والتعلم الإلكرتوين.
ال�سفوف االفرتا�سية: تقنية تعليمية تعلمية عرب النرتنت تعمل على توفري بيئة �سفية  ◄

ذات تفاعلية عالية، تتيح للدار�سني فر�سة النخراط يف اللقاءات وطرح الت�ساوؤلت �سواء با�ستخدام 
النوافذ الكتابية، اأم ال�سوتية، وتلقي الردود املبا�رشة على هذه ال�ستف�سارات، واإجراء املناق�سات 
املناق�سة مع  ال�سف وممار�سة عمليات  باإدارة  الطلبة  اأخرى، وتكليف  وا�ستقبال  وحتميل ملفات 
ال�سفية  الغرف  بكفاءة  الأخ��رى  والالمنهجية  املنهجية  الأن�سطة  من  العديد  وتنفيذ  زمالئهم، 

وجودتها دون احلاجة للتواجد الفعلي يف الغرف ال�سفية (جامعة القد�ص املفتوحة، 2009).
التي تتم  ◄ التعلمية  التعلمية  العملية  الأنظمة الفرتا�سية امل�ستخدمة لإدارة  من  املودل: 

)Open Source Software(، ويجمع هذا النظام  عرب النرتنت، وهو من الربامج مفتوحة امل�سدر 
بني ال�سفات واخل�سائ�ص ملعظم اأنظمة اإدارة التعلم املختلفة امل�ستخدمة يف العامل، كونه من�سة 
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للمقررات، وما تت�سمن من اأن�سطة تعليمية، وم�سمم على اأ�س�ص تعليمية توفر للمتعلم بيئة تعليمية 
افرتا�سية مميزة، كما اأنه يعد: 

-  )Course Management System ( )CMS( اأحد اأنظمة اإدارة املقررات
-  )Learning Management System( )LMS( اأحد اأنظمة اإدارة التعلم
اأحد اأنظمة اإدارة حمتويات التعلم  -

 )Learning Content Management System( )LCMS(

اأحد من�سات التعلم الإلكرتوين )e- Learning Platform( (امل�سدر ال�سابق). -

الدراسات السابقة: 
يف  العليا  الدرا�سات  دار�سي  اجتاهات  ا�ستق�ساء  اإىل  تهدف  التي   )2003( عريقات  درا�سة 
دار�سًا   )350( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  التعليم،  يف  النرتنت  ا�ستخدام  نحو  الأردنية  اجلامعة 
النرتنت،  ا�ستخدام  نحو  الدار�سني  لجتاهات  اإيجابية  فروق  وجود  الدرا�سة  واأظهرت  ودار�سة، 
واأن هناك فروقًا ب�سيطة ذات دللة اإح�سائية يف الجتاهات، تعزى للجن�ص ول�سالح الذكور، كما 
تبني اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف الجتاهات تعزى للتخ�س�ص، ول�سالح التخ�س�سات 

العلمية.
التعلم  نحو  املتعلمني  اجتاهات  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت   )Koohang, 2004( كوهاجن  درا�سة 
اأن  الدرا�سة  نتائج  النرتنت.واأظهرت  يف  واخلربة  والعمر  اجلن�ص  من  كل  على  واأثره  الإلكرتوين، 
الدار�سني الذين ميتلكون خربة بالنرتنت لديهم اجتاهات اإيجابية اأكرث من نظرائهم الذين لميلكون 

اخلربة فيها، كما اأنها مل ُتظهر فروقًا ذات دللة اإح�سائية تعزى جلن�ص الدار�سني واأعمارهم.
درا�سة باري�س )Paris, 2004( وهدفت اإىل ا�ستق�ساء اجتاهات الدار�سني يف املرحلة الثانوية 
الدرا�سة من  الإلكرتوين، وتكونت عينة  التعلم  اأمناط  اأحد  الويب،  الإلكرتوين مب�ساعدة  التعلم  نحو 
جتريبية  الأوىل:  جمموعتني  اإىل  العينة  ق�سمت  باأ�سرتاليا،  اأدليد  مدر�سة  يف  ودار�سة  دار�سًا   )25(
امل�ساق  تعلمت  �سابطة  والثانية:  الويب،  مب�ساعدة  والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  تعلمت 
اجتاهات  من  اأكرث  التجريبية  املجموعة  دار�سي  اجتاهات  اأن  الدرا�سة  تقليدية.واأظهرت  بطريقة 

املجموعة ال�سابطة، ومل تظهر فروق ذات دللة يف اجتاهات الدار�سني تعزى للجن�ص.
درا�سة �سوان )2005( حيث هدفت اإىل التعرف اإىل اجتاهات الدار�سني يف اجلامعة الها�سمية 
نحو التعلم الإلكرتوين مب�ساعدة مواقع املواد الدرا�سية امل�سممة على الويب، واأقرت بع�ص العوامل 
الها�سمية  اجلامعة  دار�سي  من   )805( على  الدرا�سة  عينة  الجتاهات.وا�ستملت  هذه  يف  املحددة 
وجود  الدرا�سة  واأظهرت  الويب،  على  امل�سممة  الدرا�سية  املواد  مواقع  مب�ساعدة  يدر�سون  الذين 

اجتاهات اإيجابية نحو التعلم الإلكرتوين.
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درا�سة العو�سي فوزي )2005( هدفت اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام طريقة التعليم املتمازج على 
حت�سيل دار�سي ال�سف الثامن الأ�سا�سي يف وحدتي القرتانات وحل املعادلت واجتاهاتهم نحوها.

وتكونت عينة الدرا�سة من )148( دار�سًا موزعني على جمموعتني جتريبية و�سابطة، واملجموعة 
ال�سابطة مكونة من �سعبتني درا�سيتني من اأ�سل ثالث �سعب اختريت بطريقة ع�سوائية من مديرية 
تربية عمان الثانية، اأما املجموعة التجريبية فاختريت بطريقة ق�سدية من املدار�ص ال�ستك�سافية 
دللة  ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نف�سها.واأظهرت  املديرية  يف  الإلكرتونية  بالطريقة  تدر�ص  التي 
اإح�سائية يف التح�سيل الدرا�سي لطريقة التعليم املتمازج يف حت�سيل الدار�سني يف الريا�سيات، 
ويف اجتاهاتهم نحوها ول�سالح املجموعة التجريبية، ووجود اأثر ذي دللة اإح�سائية يف اجتاهات 
الدار�سني يف الريا�سيات يعزى للم�ستوى التح�سيلي، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 

للتفاعل بني طريقة التعليم وامل�ستوى التح�سيلي واجتاهاتهم نحوها.
درا�سة اأبنت )Upton, 2005( هدفت اإىل ت�سميم وانتاج م�ساق ال�سحة النف�سية لطلبة التغذية 
يف معهد ويلز من م�ستوى البكالوريو�ص وتعليمها بطريقة التعلم الإلكرتوين عرب الويب مبا�رشة، 
باأداء  الطريقة  بهذه  در�سوا  الذين  الدار�سني  اأداء  وقورن  التعلم،  هذا  نحو  اجتاهاتهم  وا�ستق�ساء 
دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  النتائج  تقليدية.واأظهرت  بطريقة  املقرر  در�سوا  الذين  نظرائهم 
اإح�سائية تعزى لطريقة التدري�ص، واأن الدار�سني الذين در�سوا امل�ساق بالطريقة الإلكرتونية عربوا 

عن ا�ستمتاعهم بامل�ساق، واأن لديهم اجتاهات اإيجابية نحو هذه الطريقة.
الكرتونى فى  تعلم  برنامج  ا�ستهدفت تق�سى فعالية  والتى   )2006( جابر«  »اأحمد  درا�سة 
مقرر »طرق تدري�ص الدرا�سات الجتماعية« لطالب الدبلوم اخلا�سة بكلية الرتبية ب�سوهاج، وقيا�ص 
اأثره على اكت�ساب املفاهيم الأ�سا�سية باملقرر الدرا�سي، وتنمية الجتاهات نحو التعلم اللكرتونى، 
وقد اأظهرت نتائجها فعالية الربنامج املقرتح فى حت�سني حت�سيل املفاهيم الأ�سا�سية املت�سمنة 
»تخ�س�ص  الرتبية  فى  اخلا�سة  الدبلوم  طالب  لدى  اللكرتونى،  التعلم  نحو  والجت��اه  باملقرر 

الدرا�سات الجتماعية.
درا�سة الك�ساب )2006( هدفت الدرا�سة اإىل ت�سميم موقع تعليمي يف مادة اجلغرافيا (وحدة 
امل�سكالت البيئية) بطريقة اإلكرتونية، ودرا�سة اأثره على التح�سيل الدرا�سي لدار�سي ال�سف العا�رش 
الأ�سا�سي يف مادة اجلغرافيا يف الأردن واجتاهاتهم نحوها.وتكونت عينة الدرا�سة من )40( للعينة 
للعينة  دار�سًا   )40( و  باحلوا�سيب،  املجهزة  امللك  عيد  بن  الوليد  مدر�سة  دار�سي  من  التجريبية 
ال�سابطة من طلبة حممود اأبو غنيمة من طلبة ال�سف العا�رش الأ�سا�سي يف مديرية تربية وتعليم 
اإربد الأوىل للعام الدرا�سي )2005/ 2006(، واأظهرت الدرا�سة وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية لطريقة 
التعلم الإلكرتوين يف حت�سيل الدار�سني يف مادة اجلغرافيا، ويف اجتاهاتهم ول�سالح املجموعة 

التجريبية.
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اأثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف  )2007( هدفت الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء  ال�سمري  حممد  درا�سة 
الباطن  حفر  حمافظة  يف  املتو�سط  الثالث  ال�سف  دار�سي  حت�سيل  على  اجلغرافيا  مادة  تدري�ص 
واجتاهاتهم نحوها.تكّون جمتمع الدرا�سة من جميع الدار�سني لل�سف الثالث املتو�سط يف املدار�ص 
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف منطقة حفر الباطن، يف اململكة العربية ال�سعودية، كما تكونت 
در�ست  جتريبية  اإحداهما  متكافئتني  جمموعتني  على  موزعني  دار�سًا،   )64( من  الدرا�سة  عينة 
مو�سوعات جغرافية با�ستخدام اأ�سلوب التعلم املدمج، والأخرى �سابطة در�ست من خالل اأ�سلوب 
�سمم  حت�سيلي  اختبار  هما:  اأداتني  با�ستخدام  الدرا�سة  بيانات  جمعت  العتيادي.ولقد  التعليم 
املدمج.ولدى جمع  التعلم  الدار�سني نحو  قيا�ص اجتاهات  وا�ستبانة  الدرا�سة،  لأغرا�ص  خ�سي�سًا 
البيانات وحتليلها اإح�سائيا متخ�ست الدرا�سة عن النتائج الآتية: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
على م�ستوى الدللة (α = 0.05) بني العالمات الكلية للطلبة تعزى اإىل اأثر ا�ستخدام التعلم املدمج 
يف تدري�ص اجلغرافيا، وهذه الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية، ومتتع دار�سي العينة التجريبية 

باجتاهات اإيجابية نحو تعلم اجلغرافيا با�ستخدام هذا التعلم.
طلبة  اجتاهات  عن  للك�سف  الدرا�سة  هدفت   )2008( والق�ساة«  وقراعني،  »حممد،  درا�سة 
البكالوريو�ص يف اجلامعة الها�سمية نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف التعلم اجلامعي، وتعرف 
الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الدار�سني،  اجتاهات  على  الإنرتنت  يف  واخلربة  واجلن�ص  التخ�س�ص  اأثر 
يكن  ومل  اجلامعي،  التعلم  يف  الإلكرتوين  التعلم  توظيف  نحو  الدار�سني  لدى  اإيجابية  اجتاهات 
هناك فروق دالة اإح�سائيًا تعزى للتخ�س�ص، بينما كان هناك فروق دالة اإح�سائيا« تعزى للجن�ص 
اأ�سحاب  احلا�سوبية بني  للخربة  تعزى  اإح�سائيا«  دالة  فروق  الإناث، ف�ساًل عن وجود  ول�سالح 
اخلربة احلا�سوبية القليلة واملتو�سطة ل�سالح املجموعة الأخرية، ووجود فروق دالة اإح�سائيا«« 

تعزى للخربة يف الإنرتنت ل�سالح اأ�سحاب اخلربة املتو�سطة.
التعلم  ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  )2008( هدفت  مفيد«  مو�سى  »اأبو  درا�سة 
التدري�ص  العربية املفتوحة فرع الأردن يف مقرر  املزيج يف حت�سيل طلبة الرتبية يف اجلامعة 
للعام  الرتبية  كلية  طلبة  من  الدرا�سة  عينة  نحوها.وتكونت  واجتاهاتهم  احلا�سوب  مب�ساعدة 
دار�سًا   )35( عددها  بلغ  حيث  احلا�سوب،  مب�ساعدة  التدري�ص  مقرر  2007  يف   /2006 الدرا�سي 
عددها  وبلغ  جتريبية)،  (جمموعة  املزيج  التعلم  با�سرتاتيجية  ال�سعب  اإحدى  ودار�سة.در�ست 
)20( دار�سًا ودار�سة، ودر�ست ال�سعبة الثانية با�سرتاتيجية املحا�رشة (جمموعة �سابطة)، وبلغ 

التح�سيل  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  الدرا�سة  نتائج  ودار�سة.واأظهرت  دار�سًا   )15( عددها 
التجريبية. والجتاهات، ول�سالح املجموعة 
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ومن خلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة تبني اأنها ركزت على املو�سوعات االآتية: 

هناك عدد من الدرا�سات اأكدت على الدور اليجابي للتعليم الإلكرتوين على التح�سيل  -
الدرا�سي منها درا�سة: (العو�سي، 2005، اأحمد جابر 2006، وك�ساب 2006، وال�سمري 2007 واأبو 
درا�سة:   ف�ي  ظه�ر  كم�ا  التح�سيل  على  الإلكرتوين  للتعليم  اأثر  يظهر  مل  بينما   ،(2008 مو�سى، 

.)Upton, 2005(

العمرية ومنها  - للفئة  الإلكرتوين تعزى  التعلم  اإيجابية نحو  درا�سات مل تظهر اجتاهات 
 )Koohang, 2004( :درا�سة

درا�سات اأظهرت اجتاهات اإيجابية نحو التعلم الإلكرتوين ومنها درا�سة: (عريقات، 2003،  -
 ،2006 اأحمد جابر   ،2006 2005 وك�ساب،  Upton,2005، والعو�سي،   ،2005 Paris, 2004، و�سوان، 

وال�سمري، 20007 وحممد وقراعني والق�ساة، 2008 واأبو مو�سى، 2008).
درا�سة:  - منها  للجن�ص  تعزى  الإلكرتوين  التعلم  نحو  اإيجابية  اجتاهات  اأظهرت  درا�سات 

(عريقات، 2003 ول�سالح الذكور، ودرا�سة حممد وقراعني والق�ساة، 2008 ل�سالح الإناث)، بينما 
.)Koohang, 2004, Paris, 2004( :مل تظهر اجتاهات اإيجابية تعزى لنف�ص املتغري مثل درا�سة

باحلا�سوب  - للخربة  تعزى  الإلكرتوين  التعلم  نحو  اإيجابية  اجتاهات  اأظهرت  درا�سات 
والنرتنت منها درا�سة (Koohang, 2004، وحممد وقراعني والق�ساة، 2008).

العلمية  - التخ�س�سات  ل�سالح  اإح�سائيا  داًل  اأثراً  العلمي  للتخ�س�ص  اأن  اأظهرت  درا�سة 
(عريقات 2003).

جمتمع الدراسة: 
والتنمية  الرتبية  القد�ص املفتوحة يف برناجمي  الدرا�سة من دار�سي جامعة  تّكون جمتمع 
الإجتماعية والأ�رشية امل�سجلني يف مقررات درا�سية تدر�ص بالنمط الإلكرتوين (مودل 1 ومودل 2) 
يف منطقة رام اهلل والبرية التعليمية يف الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي )2009/ 2010( 
على  الدرا�سة  طبقت  دار�سة)،   2422 دار�سًا،   466) منها  ودار�سة،  دار�سًا   )2888( عددهم  والبالغ 
)288( دار�سًا ودار�سة من املجتمع الكلي، اأي ما ن�سبته 10%، واختريت العينة بالطريقة الطبقية 

الع�سوائية.
وًزع اأفراد عينة الدرا�سة الذين طبقت عليهم الدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�ص والفئة العمرية 

والربنامج وامل�ستوى الدرا�سي وفق اجلدول الآتي: 
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اجلدول )1( 
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س والفئة العمرية والربنامج وامل�ستوى الدرا�سي

النسبة املئوية %العددمستوياتهاملتغير

اجلنس

4616.0ذكور

24284.0إناث

288100.0اجملموع

الفئة العمرية

25 – 2021173.3

35 – 266221.5

155.2أكثر من 35

288100.0اجملموع

البرنامج

25086.8التربية

3813.2التنمية االجتماعية واألسرية

288100.0اجملموع

املستوى الدراسي

227.6سنة أولى

8830.6سنة ثانية

6924.0سنة ثالثة

10937.8سنة رابعة

288100.0اجملموع

منط التعلم

6422.2مودل 1

22477.8مودل 2

288100.0اجملموع

يبني اجلدول اأن ن�سبة الإناث يف عينة الدرا�سة )84.0%(، بينما بلغت ن�سبة الذكور )%16(، 
واأن غالبية دار�سي الربناجمني هم من الفئة العمرية )25 -20( ؛ اإذ بلغت ن�سبتهم )73.3%(، ويليها 
من  (اأكرث  العمرية  الفئة  ن�سبة  وبلغت   ،)21.5( الن�سبة  بلغت  اإذ   )32- 26( العمرية  الفئة  دار�سو 
التنمية  برنامج  اأعلى بكثري منه يف  الرتبية  برنامج  الدار�سني يف  ن�سبة  اأن  و   ،)5.2( 35) حوايل 
برنامج  يف  الدار�سني  ن�سبة  بلغت  بينما  الرتبية،  يف   )%86.8( بلغت  فقد  والأ�رشية،  الجتماعية 
التنمية الجتماعية والأ�رشية )13.2%(، واأن ن�سبة دار�سي ال�سنة الرابعة يف الدرا�سة هي )%37.8(، 
وياأتي يف املرتبة الثانية دار�سو ال�سنة الثانية، وبلغت )30.6%(، اأما يف املرتبة الثالثة فكان دار�سو 
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ال�سنة الثالثة اإذ بلغت ن�سبتهم )24.0%(، اأما يف املرتبة الرابعة فكان دار�سي ال�سنة الأوىل؛ اإذ بلغت 
 ،)%77.8( بلغت  قد   2 مودل  بنمط  تدر�ص  امللتحقني مبقررات  الدار�سني  ن�سبة  واأن   ،)7.6( الن�سبة 

بينما بلغت ن�سبة الدار�سني امللتحقني مبقررات تدر�ص بنمط مودل 1 )%22.2(.

أداة الدراسة: 
ومراجعة  الإلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  الرتبوي  الأدب  على  الطالع  بعد  الباحثتان  قامت 
ال�ستبانة  ا�ستبانة الجتاهات، وقد تكونت  ببناء  تناولت هذا املو�سوع  التي  الرتبوية  الأدبيات 

من )48( فقرة.

صدق األداة: 
للتاأكد من �سدق حمتوى ال�ستبانة ومالءمتها للهدف الذي �سممت من اأجله، ُعر�ست على 
عدد من الرتبويني واملتخ�س�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة، وُحذفت بع�ص الفقرات التي اأجمع 
املحكمون على �سعفها، كما عدلت الفقرات مبا ين�سجم ومالحظات املحكمني لي�سل عدد الفقرات 
التي مت التوافق عليها، ومتتعت باأعلى قدر من التفاق اإىل )40( فقرة، كما عر�ست على متخ�س�ص 

لغوي للتاأكد من �سالمة اللغة واملحتوى.
با�ستخدام طريقة  الإلكرتوين  التعلم  الجتاهات نحو  ا�ستبانة  الباحثتان من �سدق  تاأكدت 
الت�ساق الداخلي من خالل ح�ساب معامل الرتباط بني درجة كل جمال والدرجة الكلية ملجالت 
ال�ستبانة، وهذا من خالل تطبيق ال�ستبانة على اأفراد الدرا�سة، ويبني جدول )2( معامالت الت�ساق 

الداخلي ودللتها الإح�سائية ملجالت ا�ستبانة الجتاهات نحو التعلم الإلكرتوين 
اجلدول )2( 

معاملت االت�ساق الداخلي وداللتها االإح�سائية ملجاالت ا�ستبانة االجتاهات نحو التعلم االإلكرتوين

معامل االرتباطاجملالمعامل االرتباطاجملال

0.748االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعرفي0.683واقع التعلم اإللكتروني

االجتاهات نحو تنمية اجلانب 
االجتماعي

0.592
االجتاهات نحو تنمية الدافعية نحو 

التعلم
0.733

التعلم  نحو  الجتاهات  ا�ستبانة  ملجالت  الداخلي  الت�ساق  معامالت   )8( اجلدول  ويبني 
الإلكرتوين، وقد تراوحت بني 0.59 اإىل 0.75، وهي معامالت دالة اإح�سائيًا.

ثبات االداة: 
تاأكدت الباحثتان من ثبات الأداة بعد تطبيقها على عينة الدرا�سة، وُح�سب الثبات با�ستخدام 
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معادلة كرونباخ األفا بح�ساب معامل الداخلي وا�ستخراج معامل الثبات، حيث كان معامل ثبات 
الأداة )91.6(، وهو معامل ثبات ممتاز يالئم الدرا�سة ويفي باأغرا�سها.

إجراءات تصحيح االستبانة: 
ويقوم  متدرجًا،  مقيا�سًا  الختبار  يت�سمنها  التي  اخلم�سة  الختيارات  اأو  الفئات  متثل 
املفحو�ص بتحديد مدى انطباق كل عبارة عليه، وذلك على هذا القيا�ص املتدرج بفئاته اخلم�سة، 
اأمام العبارة يف   )x( اإذا و�سع املفحو�ص عالمة  )5 - 1( درجات، بحيث  وترتاوح كل درجة بني 
يف  العالمة  و�سع  اإذا  درجتني  على  ويح�سل   ،1 على  يح�سل  فاإنه  ب�سدة)،  موافق  (غري  ال���عمود 
درجات،  ثالث  على  يح�سل  فاإنه  (حمايد)،  العمود  يف  و�سعها  اإذا  بينما   ، موافق)  (غري  العمود 
العمود  يف  و�سعها  اإذا  اأما   ، (موافق)  العمود  يف  العالمة  و�سع  اإذا  درجات  اأربع  على  ويح�سل 

(موافق ب�سدة)، فيح�سل على خم�ص درجات.
اأما العبارات الع�رشة التي حتمل اأرقام )8، 18، 19 - 20، 26، 37( فتمثل عك�ص ذلك التدريج، اإذ 
يح�سل املفحو�ص على خم�ص درجات اإذا و�سع العالمة (غري موافق ب�سدة)، وعلى اأربع درجات 
اإذا و�سعها يف العمود (حمايد)، وعلى  اإذا و�سعها يف العمود (غري موافق)، وعلى ثالث درجات 
درجتني اإذا و�سعها يف العمود (موافق)، وعلى درجة واحدة اإذا و�سعها يف ال�عمود (موافق ب�سدة).

وحُت�سب الدرجة الكلية للمفحو�ص يف الختبار بجمع درجاته يف الفئات اخلم�سة لالختبار.

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدة

54321

ولتحديد درجة املوافقة حددت ثالثة م�ستويات هي: (مرتفعة، ومتو�سطة، ومنخف�سة) بناء 
على املعادلة الآتية: طول الفئة= احلد الأعلى للبديل- احلد الأدنى للبديل

عدد امل�ستويات=-5 1
حيث تكون الدرجة منخف�سة عندما يكون املتو�سط احل�سابي من 1 اإىل اأقل من 2.33، وتكون 
الدرجة متو�سطة، عندما يكون املتو�سط احل�سابي من 2.33 حتى 3.66، اما الدرجة املرتفعة فعندما 

يكون املتو�سط احل�سابي من 3.66 فاأعلى.

إجراءات الدراسة: 
يف �سبيل تنفيذ الدرا�سة قامت الباحثتان باالإجراءات البحثية االآتية: 

والتنمية  ♦ الرتبية  برناجمي  يف  امل�سجلني  الدار�سني  اأع��داد  على  الباحثتان  ح�سلت 
الجتماعية والأ�رشية والذين يدر�سون بنمط التعلم الإلكرتوين.
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ُحدِّدت عينة الدرا�سة بالطريقة الطبقية الع�سوائية. ♦
الباحثتني، واُ�سرتجعت ال�ستبانات،  ♦ الدرا�سة من قبل  اأفراد عينة  ُوزِّعت ال�ستبانة على 

وقد بلغ عدد ال�ستبانات امل�سرتجعة )288( ا�ستبانة.

املعاجلة االجصائية: 
بعد النتهاء من تفريغ البيانات امل�سرتجعة، ُعوجلت با�ستخدام برنامج الرزمة الإح�سائية 

للعلوم الجتماعية )spss(، وفيما ياأتي عر�ص للمعاجلات الإح�سائية: 
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل فقرة من  ♦

لكل  الكلية  املئوية  والن�سبة  املعياري،  والنحراف  الكلي  احل�سابي  واملتو�سط  ال�ستبانة،  فقرات 
جمال من جمالتها لالإجابة عن ال�سوؤال البحثي الرئي�ص.

ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والن�سب املئوية لكل جمال من  ♦
جمالتها لالإجابة عن عدد من اأ�سئلة الدرا�سة.

ا�ستخراج الن�سب املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات البحث. ♦
الأح��ادي)  ♦ التباين  حتليل  واختبار   ،)Independent T- test( (ت)  اختبار  ا�ستخدام 

(ANOVA لفح�ص الفر�سيات املتعلقة مبتغريات الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
دار�سي  ◄ اجتاهات  م�ستوى  ما  الرئي�ص:  الأول  الدرا�سة  ب�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل: 

جامعة القد�س املفتوحة نحو التعلم االإلكرتوين املدمج؟ 
ومن اأجل الإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 

والن�سبة املئوية ملجالت الدرا�سة، واجلداول الآتية تو�سح ذلك: 
اجلدول )3( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال )واقع التعلم االإلكرتوين( مرتبة ترتيبا تنازلياً 

الفقرة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية 

درجة 
التقدير

مرتفعة4.131.05079.2لدي رغبة في امتالك حاسوب وانترنت بكلفة بسيطة

مرتفعة3.841.27168.8أُفضل التعيينات التقليدية على التعيينات اإللكترونية

مرتفعة3.721.28568.1أرغب بتعلم تطبيقات التعلم اإللكتروني
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الفقرة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية 

درجة 
التقدير

أرى بأن التعلم اإللكتروني يوفر لي فرصة تعويض ما فاتني من 
محاضرات

مرتفعة3.661.14864.6

متوسطة3.651.15063.5أرى أن التعلم اإللكتروني يزيد من تقدير املتعلم للتعلم

أشعر باالرتياح عند التواصل مع ذوي االختصاص في التعلم 
اإللكتروني 

متوسطة3.561.08062.2

متوسطة3.491.09857.3أشعر بأن التعلم اإللكتروني يخلو من أسلوب السرد والتلقني

متوسطة3.431.15853.8أعتقد بأن التعلم اإللكتروني يوفر علي الوقت واجلهد 

متوسطة3.391.19653.5أرى أن تطبيقات التعلم اإللكتروني صعبة التعلم

أشعر باالستفادة من خالل مشاركتي في حلقات النقاش غير 
املتزامنة

متوسطة3.321.17957.3

ومشاركتي تزداد في اللقاءات االفتراضية تفاعلي  أن  متوسطة3.291.20951.7 أرى 

متوسطة3.161.27248.3أرى أن موعد اللقاءات االفتراضية املسائية مناسبة

أشعر أنه ال فرق في التدريس بني املقررات الدراسية بنمط التعيينات 
اإللكترونية واملقررات العادية

متوسطة2.921.23834.7

متوسطة3.500.60254.5واقع التعلم اإللكتروني

امتالك  يف  رغبة  (لدي  على:  تن�ص  التي  الفقرة  اأن   )3( ال�سابق  اجلدول  نتائج  من  يت�سح 
متو�سطها  وكان  احل�سابية،  املتو�سطات  اأعلى  على  حازت  قد  ب�سيطة)  بكلفة  وانرتنت  حا�سوب 
التعيينات  التقليدية على  التعيينات  (اأُف�سل  التي تن�ص على  الفقرة  )4.13(، ثم  احل�سابي ي�ساوي 
الإلكرتونية)، حيث كان متو�سطها احل�سابي ي�ساوي )3.84(، ثم الفقرة التي تن�ص على (اأرغب بتعلم 
.)3.50( بلغ  الإلكرتوين حاز على متو�سط ح�سابي  التعلم  واقع  واأن  الإلكرتوين)،  التعلم  تطبيقات 

وترى الباحثتان اأن ال�سباب الكامنة وراء هذه النتيجة �سببها الآتي: 
اأن جمموعة ممن  - اإىل  اإ�سافة  اأجهزة حوا�سيب،  الدار�سني ل ميتلكون  من  كبرياً  اإن عدداً 

اأنظمة و�رشعات ال�سبكات والت�سالت  اأجهزة لي�ص لديهم خط انرتنت، وال�سعوبات يف  ميتلكون 
يف اأماكن الدرا�سة.

اأن بع�سهم تنق�سهم اخلربة اأو املهارة الكافية للتعامل مع اأجهزة الكمبيوتر وال�سبكات،  -
وهذا ميثل اأهم معوقات التعلم الإلكرتوين، وخا�سة اأنه ميثل نوع من التعلم الذاتي.
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املتدربني  - اأو  املتعلمني،  لدى  املوجودة  الأجهزة  اأن  من  �سمان  اأي  يوجد  ل  اأنه  كما 
الكرتونيًا تت�سم بالكفاءة والقدرة  التي يدر�سون بها امل�ساق  التدريب  اأماكن  اأو يف  يف منازلهم، 

وال�رشعة والتجهيزات نف�سها، واأنها ت�سلح للمحتوى املنهجي للم�ساق.
كما اأن عدم تزويد الدار�ص بالتغذية الراجعة الفورية للم�سكالت التي يواجهها يف امل�ساق  -

يعزز عزوف الدار�ص عن الربنامج مهما كان م�سوقًا.
يف حني يبني اجلدول )4( املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملجال الجتاهات 

نحو (تنمية الواقع الجتماعي.
اجلدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال 
 )االجتاهات نحو تنمية اجلانب االجتماعي( مرتبة ترتيباً تنازلياً

الفقرة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية 

درجة 
التقدير

متوسطة3.521.07558.7يجعلني قادرا على التعامل مع املواقف اجلديدة بثقة وبال تردد

يجعلني التعلم اإللكتروني قادرا على التواصل اللفظي مع 
زمالئي ومشرفّي بوضوح.

متوسطة3.511.11456.6

يساعدني التعلم اإللكتروني على تكوين صداقات جديدة 
واالحتفاظ بالصداقات القدمية.

متوسطة3.481.07955.9

متوسطة3.471.06558.0سهل علي التعامل مع زمالئي ومعارفي.

أرى أن التعلم اإللكتروني حّد من مشاركتي في املناسبات 
العامة واخلاصة.

متوسطة3.211.19044.4

متوسطة3.191.18944.4يلغي التعلم اإللكتروني اجلانب اإلنساني في التعلم

متوسطة3.181.25146.5أشعر باإلحراج عند ارتكاب األخطاء في أدوات التعلم اإللكتروني

متوسطة3.360.69041.7االجتاهات نحو تنمية اجلانب االجتماعي 

يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق )4( اأن الفقرة التي تن�ص على (يجعلني قادراً على التعامل 
مع املواقف اجلديدة بثقة وبال تردد) قد حازت على اأعلى املتو�سطات احل�سابية، وكان متو�سطها 
احل�سابي ي�ساوي )3.52(، ثم الفقرة التي تن�ص على: (يجعلني التعلم الإلكرتوين قادرا على التوا�سل 
)3.51( ف�ي حي�ن  اللفظي مع زمالئي وم�رشيّف بو�سوح)، ح�يث ك�ان املتو�سط احل�سابي ي�ساوي 

بل�غ متو�سط املج�ال (الجتاهات نحو تنمية اجلانب الجتماعي) )3.36(.
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وميكن تف�سري هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثتني اأن للتعلم الإلكرتوين دوراً ي�سمن للدار�ص 
تعلمًا ذاتيًا، وبال�رشعة الذاتية وبناًء على حاجة الدار�ص ووفق ال�رشعة التي تنا�سبه، ويف الوقت 
نف�سه جند اأنه ي�سمن توا�ساًل وتفاعاًل بني الدار�سني اأنف�سهم، وبني الدار�سني وامل�رشف، الأمر الذي 

يوؤدي اإىل تبادل املعرفة واخلربة، ويعزز العالقات الجتماعية فيما بينهم.
كما اأن اجلدول )5( يو�سح املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملجال الجتاهات 

نحو (تنمية اجلانب املعريف) 
اجلدول )5( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال )االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعريف( 
مرتبة ترتيباً تنازلياً

الفقرة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية 

درجة 
التقدير

متوسطة3.581.13664.9ينمي التعلم اإللكتروني املهارات املعرفية لدّي.

متوسطة3.511.12959.0يوفر التعلم اإللكتروني فرصة لي للتعلم ال تتعارض مع عملي.

متوسطة3.501.09561.8ينمي التعلم اإللكتروني مهارات التفكير العليا لدّي.

متوسطة3.491.13861.8يزودني التعلم اإللكتروني بالتغذية الراجعة الفورية.

متوسطة3.401.18858.3يسهل التعلم اإللكتروني عملية التعلم لدّي.

متوسطة3.231.28250.3أرى ضرورة تعميم جتربة التعلم اإللكتروني.

متوسطة3.221.25751.4يراعي التعلم اإللكتروني الفروق الفردية بني املتعلمني.

متوسطة3.191.21647.2يحسن التعلم اإللكتروني من حتصيلي الدراسي.

متوسطة3.031.28942.7يحد التعلم اإللكتروني من التفكير العلمي السليم.

متوسطة3.021.33443.1يفقدني التعلم اإللكتروني الرغبة في مواصلة حتصيلي الدراسي.

متوسطة3.390.73846.2االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعرفي.

الإلكرتوين  التعلم  (ينمي  التي تن�ص على:  الفقرة  اأن   )5( ال�سابق  نتائج اجلدول  يت�سح من 
احل�سابي  متو�سطها  وكان  احل�سابية،  املتو�سطات  اأعلى  على  حازت  قد  لدي)  املعرفية  املهارات 
ي�ساوي )3.58(، ثم الفقرة التي تن�ص على: (يوفر التعلم الإلكرتوين فر�سة يل للتعلم ل تتعار�ص 
مع عملي)، حيث كان املتو�سط احل�سابي ي�ساوي )3.49(، يف حني كان متو�سط املجال احل�سابي 

.)3.39(
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وتف�رش هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثتني اإدراك الدار�سني لأهمية بناء جمتمع املعرفة 
الذي يطمحون اإليه، واأن تكوين اجتاهات اإيجابية نحو الثورة املعرفية احلديثة، وتقنية املعلومات 
هي من املتطلبات الرئي�سة لهذا املجتمع، وبناء نظام تعليمي متطور يحقق اجلودة.واإن ملجتمع 
املعرفة خ�سائ�سه ومهارته التي متيزه عن غريه من املجتمعات، ومن تلك املهارات اأو اخل�سائ�ص 
مهارات  وامتالك  الفريق،  بروح  والعمل  التخ�س�سية،  واملعرفة  املعلوماتية،  بالثقافة  الوعي 
ال�ستق�ساء العلمي، وا�ستمرارية التعلم مدى احلياة، وامل�ساركة يف �سنع القرار واحلرية والإبداع.

 ،2003 (عريقات،  درا�سة  الآتية:  الدرا�سات  من  وكل  الدرا�سة  هذه  نتائج  اتفاق بني  وهناك 
Paris, 2004، و�سوان، Upton,2005 ،2005، والعو�سي، 2005 وك�ساب، 2006، واأحمد جابر 2006، 

يو�سح   )6( 2008).واجلدول  مو�سى،  واأبو   2008 والق�ساة،  وقراعني  وحممد   20007 وال�سمري، 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملجال الجتاهات نحو (الدافعية نحو التعلم).

اجلدول )6( 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملجال )االجتاهات نحو الدافعية للتعلم( 

مرتبة ترتيباً تنازلياً

الفقرة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية 

درجة 
التقدير

مرتفعة3.831.06769.1أجد من الضروري احلصول على املهارات احلاسوبية كافة.

من تعلمي للمقرر. اإللكتروني  التعلم  متوسطة3.471.12956.9 يحسن 

ميكنني استعادة املعلومات التي تعلمتها بالنمط اإللكتروني 
بيسر وسهولة.

متوسطة3.391.19356.9

يُحفزني التعلم اإللكتروني على حل املشكالت التي تواجهني 
في الدراسة.

متوسطة3.341.11450.0

متوسطة3.171.12847.9ازداد تقديري للعملية التعليمية بفضل التعلم اإللكتروني.

متوسطة3.171.16344.8استمتع في دراسة املقرر بالنمط اإللكتروني.

متوسطة3.141.20145.1ازدادت قراءتي للكتب واجملالت احلاسوبية.

متوسطة3.121.20146.2أرى أن العمل من خالل التعلم اإللكتروني أمر مريح بالنسبة لي.

اإللكتروني. التعلم  باستخدام  جيدا  املقرر  فهم  متوسطة3.081.17243.1 ميكنني 

متوسطة2.991.20135.1يحد التعلم اإللكتروني من قدرتي على اإلبداع.

متوسطة3.320.80243.8االجتاهات نحو الدافعية للتعلم.
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يت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق )6( اأن الفقرة التي تن�ص على: (اأجد من ال�رشوري احل�سول 
متو�سطها  وكان  احل�سابية،  املتو�سطات  اأعلى  على  حازت  قد  كافة)  احلا�سوبية  املهارات  على 
احل�سابي ي�ساوي )3.83(، ثم الفقرة التي تن�ص (يح�سن التعلم الإلكرتوين من تعلمي للمقرر)، حيث 
كان املتو�سط احل�سابي ي�ساوي )3.47(، يف حني ك�ان متو�سط املج�ال احل�سابي ) 3.32 (، وي�سنف 

تقريبًا باملتو�سط.
وترى الباحثتان ان هذه النتيجة تعود اإىل اأن التعلم الإلكرتوين يوؤدي دوراً بارزاً يف زيادة 
زيادة  يف  ي�سهم  الذي  التعيلمية.الأمر  امل��ادة  ملحتوى  وا�ستيعابهم  وفهمهم  الدار�سني  تفاعل 
حت�سيلهم.وقد تعزى هذه النتيجة اأي�سا اإىل اأن الدار�سني بهذا النمط، قد تعر�سوا اإىل عملية تعلم 
للتقنيات املختلفة، وكان ذلك  التعلم، وا�ستخدامهم  اإدارة  ا�ستخدامهم ملوقع  م�ستمرة، رفعت من 
كله م�سحوبًا برغبة الدار�سني للتعلم بهذا النمط، مما زاد من دافعيتهم نحو التعلم، بالإ�سافة اإىل 
اأن ال�سرتايتجية مكنت الدار�ص من التفاعل والتعامل وا�ستعياب املعلومات، مما جعلها مالئمة 
لال�ستخدام.وهذا ما اأدى اإىل ظهور اجتاهات اإيجابية نحو التعلم الإلكرتوين.واجلدول )7( يو�سح 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين.
اجلدول )7( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات الدار�سني 
نحو التعلم االإلكرتوين مرتبة ترتيباً تنازلياً

اجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية 

درجة 
التقدير

متوسطة3.500.60254.5واقع التعلم اإللكتروني.

متوسطة3.390.73846.2االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعرفي.

متوسطة3.360.69041.7االجتاهات نحو تنمية اجلانب االجتماعي.

متوسطة3.320.80243.8االجتاهات نحو الدافعية للتعلم.

متوسطة3.390.61443.4الدرجة الكلية ملقياس الجتاهات الدارسني نحو التعلم اإللكتروني.

يتبني من نتائج اجلدول ال�سابق )7( اأن املجال: (واقع التعلم الإلكرتوين) قد حاز على اأعلى 
املتو�سطات احل�سابية، وكان متو�سطه احل�سابي ي�ساوي )3.50(، ثم املجال: (الجتاهات نحو تنمية 
تنمية  نح�و  (الجتاهات  املجال:  يليه   ،)3.39( احل�سابي  املتو�سط  كان  حيث  املعريف)،  اجلانب 
)3.36(، يف حني ح�سل املجال: (الجتاهات  اجلانب الجتماعي) بواقع متو�سط ح�سابي مقداره 
نحو الدافعية للتعلم) على اأدنى املتو�سطات احل�سابية بواقع )3.32(، كما يالحظ من خالل اجلدول 

ال�سابق اأن املتو�سط العام ل�ستجابات عينة البحث قد بلغت )3.39( وهي تقريبًا متو�سطة.
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وتف�رش النتيجة من وجهة نظر الباحثتني باأن ت�سدر واقع التعلم الإلكرتوين، على املجالت 
قرية  العامل  غدا  بحيث  والت�سالت،  املعلومات  تقنية  بتطور  الدار�سني  وعي  عن  ينمُّ  الأخ��رى 
الكرتونية، ومن ال�رشورة مبكان ال�ستفادة من هذه التقنية مبا يرفد العملية التعليمية التعلمية 
بروافد جديدة، و�سلت اإىل عمق الغرف ال�سفية واأروقة اجلامعات واملدار�ص، الأمر الذي ي�ستدعي 

تاأ�سي�ص تعلم متكامل يعتمد على هذه التقنيات.
ثانياً- النتائج املتعلقة بفح�س فر�سيات الدرا�سة:  ◄

يف   (α ≤ 0. 05) الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الأوىل:  الفر�سية 
اجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري اجلن�ص.

 وللتاأكد من �سحة هذه الفر�سية اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية، 
وقيمة (ت)، واجلدول )8( يو�سح ذلك.

اجلدول )8( 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( الجتاهات الدار�سني 

نحو التعلم االإلكرتوين تبعاً ملتغري اجلن�س

العدداجلنساجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

درجات احلريةقيمة ت
مستوى 
الداللة

0.2672860.817-463.480.586ذكرواقع التعلم اإللكتروني.

0.27364.620-2423.500.606أنثى

االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعرفي
463.480.7521.2582860.197ذكر

2423.340.6761.17059.617أنثى

االجتاهات نحو تنمية اجلانب االجتماعي.
463.430.7790.4942860.494ذكر

2423.380.7310.47361.008أنثى

االجتاهات نحو الدافعية للتعلم
463.410.8320.8632860.582ذكر

2423.300.7970.83861.703أنثى

اجملال الكلي 
463.390.6490.0712860.802ذكر

2423.380.6090.06860.980أنثى

بال�ستناد اإىل اختبار Independent Samples Test تبني اأن قيمة sig اأكرب من 0.05، وهي 
دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  فاإننا  لذا  اإح�سائيا،  دالة  بذلك 
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اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α ≤ 0.05) لأثر مقيا�ص اجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين 
تبعا” ملتغري اجلن�ص.

وتعزو الباحثتان هذه النتيجة اإىل اأن كاًل من الذكور والإناث قد تعر�سوا للتدريبات نف�سها، 
ويواجهون املعوقات نف�سها، ويعمل كل منهم للتغلب على امل�سكالت التي تواجههم يف اأثناء التعلم، 
وقد اأدرك الدار�سون اأهمية النخراط يف هذا النمط من التعلم ملواكبة التطور التقني والتكنولوجي، 
هذا  يتطلبه  وما  م�ستقباًل،  والعربي  املحلي  العمل  �سوق  يف  للمناف�سة  توؤهلهم  خربات  واكت�ساب 

التحدي من خربات يف هذا املجال.
اتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع درا�سة: )Koohang, 2004, Paris,2004 (، بينما تعار�ست 

مع درا�سة (عريقات، 2003).
 (α ≤ 0. 05) الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية 

لجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري الفئة العمرية
التعلم  نحو  الدار�سني  لجتاهات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت 

الإلكرتوين تبعًا ملتغري الفئة العمرية واجلدول )9( يو�سح ذلك.
اجلدول )9( 

املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية الجتاهات الدار�سني 
نحو التعلم االإلكرتوين تبعاً ملتغري الفئة العمرية

متوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناجملال

واقع التعلم اإللكتروني

25 – 202113.460.619

35 – 26623.610.554

153.530.516أكثر من 35

2883.500.602اجملموع 

االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعرفي

25  – 202113.340.695

35 – 26623.420.641

153.400.828أكثر من 35

2883.360.690اجملموع 

االجتاهات نحو تنمية اجلانب االجتماعي.

25 – 202113.360.732

35 – 26623.500.741

153.270.799أكثر من 35

2883.390.738اجملموع 
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متوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناجملال

االجتاهات نحو الدافعية للتعلم

25 – 202113.270.772

35 – 26623.550.823

153.130.990أكثر من 35

2883.320.802اجملموع 

الدرجة الكلية

25 – 202113.350.610

35 – 26623.500.621

153.400.632أكثر من 35

2883.390.614اجملموع 

وللتاأكد من �سحة الفر�سية اأ�ستخدم حتليل التباين الأحادي، واإيجاد قيمة (ف) لجتاهات 
الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري الفئة العمرية، واجلدول )10( يو�سح ذلك: 

اجلدول )10( 
نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي الجتاهات الدار�سني 

نحو التعلم االإلكرتوين تبعاً ملتغري الفئة العمرية

مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناجملال

واقع التعلم 
اإللكتروني.

1.07420.5371.4860.228بني اجملموعات

102.9262850.361داخل اجملموعات

   104.000287اجملموع

االجتاهات نحو 
تنمية اجلانب 

املعرفي

0.31620.1580.3310.718بني اجملموعات

136.1282850.478داخل اجملموعات

136.444287اجملموع

االجتاهات نحو 
تنمية اجلانب 

االجتماعي

1.16020.5801.0660.346بني اجملموعات

155.0592850.544داخل اجملموعات

156.219287اجملموع

االجتاهات نحو 
الدافعية للتعلم

4.38522.1933.4680.033بني اجملموعات

180.2262850.632داخل اجملموعات

184.611287اجملموع
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مستوى الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتمصدر التبايناجملال

الدرجة الكلية

1.07120.5361.4250.242بني اجملموعات

107.1472850.376داخل اجملموعات

108.219287اجملموع

اأن متو�سط ا�ستجابات عينة البحث فيما يتعلق مبقيا�ص اجتاهات  يت�سح من اجلدول )10( 
الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري (الفئة العمرية) مب�ستوياته كما ياأتي: 

اأن   )9( اجل��دول  من  يت�سح  كما   ،)3.40(  :35 من  اأك��رث   ،)3.50(  :35  -  25  ،)3.35(  :25  -  20

الفروق بني املتو�سطات كانت دالة يف جمال الجتاهات نحو الدافعية نحو التعلم، ومل تكن دالة 
اإح�سائيًا يف الدرجة الكلية، وبناًء على ذلك ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات 
م�ستويات اجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين وفقًا ملتغري (الفئة العمرية)، وهذا ي�سري اإىل 
(قبول) الفر�سية ال�سفرية، باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستويات متغري (الفئة 

العمرية).
ويعود ال�سبب يف ذلك من وجهة نظر الباحثتني اإىل اأن الدار�سني بجميع فئاتهم يخ�سعون 
التعليم  ويتلقون  �سواء،  حٍد  على  الإلكرتوين  بالتعلم  واخلا�سة  املختلفة  التقنيات  على  للتدريب 
عن بعد بالتقنيات والبيئة الإلكرتونية ذاتها مثل: (ال�سفوف الفرتا�سية، والأن�سطة الإلكرتونية 
العمرية  بفئاتهم  الدار�سني  واإن  املتزامنة)،  وغري  املتزامنة  املنتديات  الإلكرتونية،  والتعيينات 
كافة لديهم رغبة كبرية يف اإتقان املهارات احلا�سوبية، الأمر الذي يعمل على جتويد تعلمهم مبا 

تقت�سية متطلبات �سوق العمل امل�ستقبلية.
 )Koohing , 2004 ( اتفقت نتائج الدار�سة احلالية مع درا�سة

الفر�سية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α ≤ 0. 05) لجتاهات 
الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعا ملتغري الربنامج

الدار�سني  اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، وقيمة (ت) لجتاهات 
نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري الربنامج، واجلدول )11( يو�سح ذلك.
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اجلدول )11( 
املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية، وقيمة )ت( الجتاهات الدار�سني 

نحو التعلم االإلكرتوين تبعاً ملتغري الربنامج

العددالبرنامجاجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجات 
احلرية

مستوى 
الداللة

واقع التعلم 
اإللكتروني

2860.022- 2503.480.6161.449التربية

56.507- 383.630.4891.716التنمية االجتماعية واألسرية

االجتاهات نحو تنمية 
اجلانب املعرفي

2860.416- 2503.320.6962.361التربية

53.694- 383.610.5952.653التنمية االجتماعية واألسرية

االجتاهات نحو تنمية 
اجلانب االجتماعي

2860.464- 2503.330.7273.202التربية

49.041- 383.740.7243.212التنمية االجتماعية واألسرية

االجتاهات نحو 
الدافعية للتعلم

2860.565- 2503.300.7971.274التربية

47.960- 383.470.8301.236التنمية االجتماعية واألسرية

الدرجة الكلية 
2860.808- 2503.350.6052.388التربية

47.646- 383.610.6382.294التنمية االجتماعية واألسرية

بال�ستناد اإىل اختبار Independent Samples Test تبني اأن قيمة sig اأكرب من 0.05، وهي 
بذلك دالة اإح�سائيًا، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية بعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة الإح�سائية (α ≤ 0. 05) لأثر مقيا�ص اجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا 

ملتغري الربنامج.
والتنمية  الرتبية  برناجمي  يف  الدار�سني  اأن  على  الباحثتني  نظر  وجهة  من  ذلك  ويف�رش 
الجتماعية والأ�رشية لهم خربات متكافئة يف جمال تطبيق امل�ساقات الإلكرتونية، وكيفية التعلم 
الإلكرتونية طرحت يف ف�سول  اأن هناك عدداً من امل�ساقات  اإىل  عن طريقها، كما قد يعزى ذلك 
�سابقة، مما يعطي هوؤلء الدار�سني اخلربات املتمائلة يف التعلم الإلكرتوين، والبحث يف الإنرتنت، 
اإلكرتونيًا مع زمالئهم وم�رشفيهم، مما كّون اجتاهات متماثلة نحو التعلم  والت�سال والتوا�سل 

الإلكرتوين.
تعار�ست نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة عريقات )2003(.

 (α ≤ 0. 05) الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابعة:  الفر�سية 
لجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
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التعلم  نحو  الدار�سني  لجتاهات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت 
الإلكرتوين، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي واجلدول )12( يو�سح ذلك: 

اجلدول )12( 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجتاهات الدار�سني 

نحو التعلم االإلكرتوين تبعاً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي

متوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتاملستوى الدراسياجملال

واقع التعلم اإللكتروني

223.770.429سنة أولى

883.450.623سنة ثانية

693.420.628سنة ثالثة

1093.530.586سنة رابعة

2883.500.602اجملموع

االجتاهات نحو تنمية 
اجلانب املعرفي

223.270.550سنة أولى

883.280.710سنة ثانية

693.280.662سنة ثالثة

1093.500.702سنة رابعة

2883.360.690اجملموع

االجتاهات نحو تنمية 
اجلانب االجتماعي

223.550.510سنة أولى

883.330.784سنة ثانية

693.170.706سنة ثالثة

1093.530.727سنة رابعة

االجتاهات نحو تنمية 
الدافعية للتعلم

2883.390.738اجملموع

223.500.512سنة أولى

883.250.806سنة ثانية

693.060.820سنة ثالثة

1093.500.789سنة رابعة

2883.320.802اجملموع
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متوسط املربعاتدرجة احلريةمجموع املربعاتاملستوى الدراسياجملال

الدرجة الكلية

223.500.512سنة أولى

883.340.585سنة ثانية

693.220.615سنة ثالثة

1093.500.633سنة رابعة

2883.390.614اجملموع

وللتاأكد من �سحة الفر�سية اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي، لإيجاد قيمة (ف) لجتاهات 
الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين، تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي، واجلدول )13( يو�سح ذلك: 

اجلدول )13( 
نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي الجتاهات الدار�سني 

نحو التعلم االإلكرتوين تبعاً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي

مصدر التبايناجملال
مجموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

مستوى 
الداللة

واقع التعلم اإللكتروني

2.36930.7902.2070.088بني اجملموعات

101.6312840.358داخل اجملموعات

104.000287اجملموع

االجتاهات نحو تنمية اجلانب 
املعرفي

3.16731.0562.2500.083بني اجملموعات

133.2772840.469داخل اجملموعات

136.444287اجملموع

االجتاهات نحو تنمية اجلانب 
االجتماعيي

6.27032.0903.9590.009بني اجملموعات

149.9482840.528داخل اجملموعات

156.219287اجملموع

االجتاهات نحو تنمية الدافعية 
للتعلم

9.59533.1985.1900.002بني اجملموعات

175.0162840.616داخل اجملموعات

184.611287اجملموع

الدرجة الكلية
3.95931.3203.5950.014بني اجملموعات

  104.2602840.367داخل اجملموعات

  108.219287اجملموع
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الدار�سني  الدار�سني فيما يتعلق باجتاهات  ا�ستجابات  اأن متو�سط   )13( يت�سح من اجلدول 
نحو التعلم الإلكرتوين)، تبعًا ملتغري (امل�ستوى الدرا�سي) مب�ستوياته كما ياأتي: 

�سنة اأوىل: )3.50(، �سنة ثانية: )3.34(، �سنة ثالثة: )3.22(، �سنة رابعة: )3.50( 
وبناء  اإح�سائيًا،  دالة)  (كانت  املتو�سطات  بني  الفروق  ان   )13( اجلدول  من  يت�سح  كما 
اإح�سائية بني متو�سطات م�ستويات اجتاهات متغري (امل�ستوى  على ذلك توجد فروق ذات دللة 
الدرا�سي)، وهذا ي�سري اإىل (رف�ص) الفر�سية ال�سفرية، باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على 

متغري (امل�ستوى الدرا�سي).
ويف�رش ذلك اأن الدار�سني وجدوا يف تطبيقات التعلم الإلكرتوين مالذاً لهم من التعلم العتيادي 
الذي يكون فيه املتعلم م�ستقباًل �سلبيًا للمعلومة، واأن امل�رشف هو املحور الرئي�ص يف عملية التعلم، 
كما اأن طبيعة الدرا�سة تتطلب منهم البحث والتق�سي عن املعلومات من م�سادرها كافة وخا�سة 
الإلكرتونية منها، مما يولد لديهم �سعوًرا بالثقة والرتياح للتعلم الإلكرتوين الذي ا�ستطاعوا من 
اإىل كون معظم  واقتدار.اإ�سافة  كفاءة  بكل  اإلكرتونًيا  والأبحاث  املعلومات  احل�سول على  خالله 
الدار�سني هم من العاملني يف موؤ�س�سات خمتلفة، حيث اإن الوقت لديهم مق�سم بني العمل والدرا�سة، 

مما يجعل التعلم الإلكرتوين وتطبيقاته الأكرث مالءمة لهم للتعلم.
مع العلم اأنه ل توجد درا�سات حول هذا املتغري.

(α ≤ 0. 05) الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اخلام�سة:  الفر�سية 
لجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين، تبعًا ملتغري منط التعلم الإلكرتوين

الدار�سني  (ت) لجتاهات  وقيمة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت 
نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري منط التعليم واجلدول )14( يو�سح ذلك.

اجلدول )14( 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( الجتاهات الدار�سني 

نحو التعلم االإلكرتوين تبعا« ملتغري منط التعليم

العددالنمط التعلمياجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجات 
احلرية

مستوى 
الداللة

واقع التعلم اإللكتروني
643.560.5880.9422860.244مودل 1

2243.480.6060.958104.407مودل 2

االجتاهات نحو تنمية 
اجلانب املعرفي

2860.011- 643.270.6231.257مودل 1

113.358- 2243.390.7061.348مودل 2
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العددالنمط التعلمياجملال
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

قيمة ت
درجات 
احلرية

مستوى 
الداللة

االجتاهات نحو تنمية 
اجلانب االجتماعي

643.580.5862.3892860.031مودل 1

2243.330.7682.771131.179مودل 2

االجتاهات نحو تنمية 
الدافعية للتعلم

643.360.8430.4512860.437مودل 1

2243.310.7920.43697.034مودل 2

اجملال الكلي 
643.480.6171.4652860.652مودل 1

2243.36612.1.458101.092مودل 2

يف   0.05 من  اأقل   sig قيمة  اأن  تبني   ،Independent Samples Test اختبار  اإىل  بال�ستناد 
جمايل الجتاهات، وهي بذلك دالة اإح�سائيًا، لذا فاإننا نقبل الفر�سية ال�سفرية القائلة بعدم وجود 
≥ α) لجتاهات الدار�سني نحو  فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية (0.05 

التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري منط التعلم الإلكرتوين.
التعلم  لتطبيق  امل�ساحبة  املعوقات  على  الباحثتني  نظر  وجهة  من  النتيجة  هذه  وتف�رش 
وتوافر  الت�سال،  �سبكات  كفاءة  منها  التقنيات  بعدد من  الإلكرتوين  التعلم  وارتباط  الإلكرتوين، 
الدار�سني  اأ�رش  قدرة  ومدى  وال�سيانة،  الإنتاج  يف  التكلفة  عامل  اإىل  اإ�سافة  والربامج،  الأجهزة 
للدخول يف هذه  وتطبيقات �رشورية  اأجهزة  من  والتقنية  الفنية  املتطلبات  تكاليف  على حتمل 

التجربة.
مع العلم اأنه ل توجد درا�سات ذات �سلة يف هذا اجلانب.
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ملخص النتائج: 
≥ α) اجتاهات . 1 اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية (0.05  توجد فروق ذات دللة 

الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
ل توجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α ≤ 0. 05) لأثر مقيا�ص اجتاهات . 2

الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري اجلن�ص.
لأثر . 3  (α ≤ 0. 05) الإح�سائية  الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  ل توجود فروق ذات دللة 

مقيا�ص اجتاهات الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري الربنامج.
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (α ≤ 0. 05) لأثر مقيا�ص اجتاهات . 4

الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري منط التعلم الإلكرتوين.
ل توجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة الإح�سائية (α ≤ 0.05) اجتاهات . 5

الدار�سني نحو التعلم الإلكرتوين تبعًا ملتغري منط التعلم الإلكرتوين.

توصيات الدراسة: 
حتفيز الدار�سني على ا�ستخدام الإنرتنت لزيادة خربتهم فيها، وجتنيد هذه اخلربة نحو . 1

التعلم الإلكرتوين، والتعلم الذاتي.
اإخ�ساع الدار�سني لدورات تدريبية يف جمال تقنيات التعلم الإلكرتوين قبل طرح امل�ساقات . 2

اجلامعية التي تدر�ص بالنمط الإلكرتوين.
اإجراء املزيد من الأبحاث حول املعوقات التي تعرت�ص تطبيق هذا النمط من التعلم يف . 3

جامعة القد�ص املفتوحة، واإيجاد احللول املمكنة لهذه امل�سكالت.
اإجراء درا�سات يف جمال التعلم الإلكرتوين تتناول متغريات اأخرى مثل: تخ�س�ص الدار�ص: . 4

(علمي، اأدبي)، واملعدل الرتاكمي، والتح�سيل الدرا�سي، والثقة بالنف�ص.
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ملحق

االستبانة

مقياس الجتاهات الدارسني حنو التعلم اإللكرتوني )مودل 1 و مودل 2( 

عزيزي الدار�ص، 
يتكون   ،(2 مودل  و   1 (مودل  الإلكرتوين  التعلم  نحو  لالجتاهات  مقيا�سًا  يديك  بني  ن�سع 
وتطبيقاته  الإلكرتوين  التعلم  نحو  وم�ساعرك  ميلك  عن  التعبري  منك  واملطلوب  فقرة،   )40( من 
اأو  موافقتك  درجة  يعرب عن  الذي  املنا�سب  العمود  (√) يف  اإ�سارة  بو�سع  وذلك  بكل مو�سوعية، 
معار�ستك لكل فقرة من فقرات املقيا�ص بعد قراءة الفقرة بعناية ودقة، ول يوجد هناك اإجابات 

�سحيحة واأخرى خاطئة، علمًا اأن املعلومات الواردة هي لأغرا�ص البحث العلمي فقط.
مع ال�سكر اجلزيل لتعاونك،،، 

الباحثتان: 
د.وفاء اأبو عقل
اأ.ثائرة �سّباح

 البيانات التعريفية: 
أنثىذكراجلنس: 

2035 – 25العمر  35 فأكثر26 – 

التنمية االجتماعية واألسريةالتربية البرنامج: 

سنة رابعة سنة ثالثةسنة ثانية سنة أولى  املستوى الدراسي 

مودل 2 مودل 1منط التعلم اإللكتروني
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الفقرة
موافق 
بشدة

موافق 
موافق إلى 

حد ما
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة

واقع التعلم اإللكتروني

أن تفاعلي ومشاركتي تزداد في اللقاءات االفتراضية.1  أرى 

2
أشعر باالستفادة من خالل مشاركتي في حلقات النقاش 

غير املتزامنة.

أُفضل التعيينات التقليدية على التعيينات اإللكترونية.3

4
أرى أن التعلم اإللكتروني يوفر لي فرصة تعويض ما فاتني 

من محاضرات.

أعتقد أن التعلم اإللكتروني يوفر علي الوقت واجلهد.5

6
أشعر أن التعلم اإللكتروني يخلو من أسلوب السرد 

والتلقني.

أرى أن موعد اللقاءات االفتراضية املسائية مناسبة.7

8
أشعر أنه ال فرق في التدريس بني املقررات الدراسية بنمط 

التعيينات اإللكترونية واملقررات العادية.

أرغب بتعلم تطبيقات التعلم اإللكتروني.9

لدي رغبة في امتالك حاسوب وانترنت بكلفة بسيطة.10

أرى أن التعلم اإللكتروني يزيد من تقدير املتعلم للتعلم.11

أرى أن تطبيقات التعلم اإللكتروني صعبة التعلم.12

13
أشعر باالرتياح عند التواصل مع ذوي االختصاص في 

التعلم اإللكتروني.

االجتاهات نحو تنمية اجلانب االجتماعي 

14
يجعلني التعلم اإللكتروني قادرا على التواصل اللفظي مع 

زمالئي ومشرفّي بوضوح.

15
يساعدني التعلم اإللكتروني على تكوين صداقات جديدة 

واالحتفاظ بالصداقات القدمية.

سهل علي التعامل مع زمالئي ومعارفي.16

17
يجعلني قادرا على التعامل مع املواقف اجلديدة بثقة وبال 

تردد.
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الفقرة
موافق 
بشدة

موافق 
موافق إلى 

حد ما
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة

يلغي التعلم اإللكتروني اجلانب اإلنساني في التعلم.18

19
ارتكاب األخطاء في أدوات التعلم  عند  باإلحراج   أشعر 

اإللكتروني.

20
أرى أن التعلم اإللكتروني حّد من مشاركتي في املناسبات 

العامة واخلاصة.

االجتاهات نحو تنمية اجلانب املعرفي

يراعي التعلم اإللكتروني الفروق الفردية بني املتعلمني.21

يسهل التعلم اإللكتروني عملية التعلم لدّي.22

ينمي التعلم اإللكتروني مهارات التفكير العليا لدّي.23

يزودني التعلم اإللكتروني بالتغذية الراجعة الفورية.24

يحّد التعلم اإللكتروني من التفكير العلمي السليم.25

26
يفقدني التعلم اإللكتروني الرغبة في مواصلة حتصيلي 

الدراسي.

ينمي التعلم اإللكتروني املهارات املعرفية لدي.27

أرى ضرورة تعميم جتربة التعلم اإللكتروني.28

29
يوفر التعلم اإللكتروني فرصة لي للتعلم ال تتعارض مع 

عملي.

يحسن التعلم اإللكتروني من حتصيلي الدراسي.30

االجتاهات نحو الدافعية للتعلم

ازدادت قراءتي للكتب واجملالت احلاسوبية.31

32
التعلم  باستخدام  جيدا  املقرر  فهم   ميكنني 

اإللكتروني.

استمتع في دراسة املقرر بالنمط اإللكتروني.33

34
ميكنني استعادة املعلومات التي تعلمتها بالنمط 

اإللكتروني بيسر وسهولة.
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الفقرة
موافق 
بشدة

موافق 
موافق إلى 

حد ما
غير 

موافق 
غير موافق 

بشدة

للمقرر.35 تعلمي  من  اإللكتروني  التعلم   يحسن 

أجد من الضروري احلصول على املهارات احلاسوبية كافة.36

يحد التعلم اإللكتروني من قدرتي على اإلبداع.37

38
يُحفزني التعلم اإللكتروني على حل املشكالت التي 

تواجهني في الدراسة.

ازداد تقديري للعملية التعليمية بفضل التعلم اإللكتروني.39

40
أرى أن العمل من خالل التعلم اإللكتروني أمر مريح 

بالنسبة لي.


