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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف بيئات التعلم اللكرتوين الأكرث ا�ستخدامًا يف جامعة القد�ص 
املفتوحة لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة وعلقتها مب�ستوى دافعية الإجناز لديهم يف �سوء 
متغريات: )النوع الجتماعي – والربنامج الأكادميي- وامل�ستوى الدرا�سي(، وقد اعتمدت الدرا�سة 
على املنهج الو�سفي التحليلي، وا�ستخدمت ا�ستبانة بيئات التعلم اللكرتوين من اإعداد الباحثنْي 
الفرتا�سية(،  وال�سفوف  "املودل"،  التعلم  اإدارة  ونظام  الأكادميية،  )البوابة  الثلثة:  باأبعادها 
عينة  على  الأدات��ان  طبقت  وقد  ناهية.  اأبو  �سلح  تعريب  لهارمان�ص؛  الإجناز  دافعية  ومقيا�ص 
�سمال غزة  القد�ص املفتوحة مبنطقة  )345( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة  ع�سوائية مكونة من 
التعليمية يف الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2010 - 2011 م. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج 

االآتية:
اأن الوزن الن�سبي ل�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين لدى اأفراد العينة يقع عند م�ستوى  1 .

متو�سط بوزن ن�سبي )%57.03(، وجاء ا�ستخدام البوابة الأكادميية يف املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي 
بوزن  الفرتا�سية  ال�سفوف  وا�ستخدام   ،)57.8%( ن�سبي  بوزن  املودل  ا�ستخدام  يليها   ،  )63.6%(

ن�سبي )%50.3( لدى اأفراد العينة.
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(. 2 يف درجات ا�ستخدام بيئات 
الذكور، يف حني مل تكن  ل�سالح  الفروق  الجتماعي، وكانت  للنوع  تبعًا  اللكرتوين ككل،  التعلم 
هناك فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف اأبعاد بيئات التعلم الإلكرتوين 

تبعًا للنوع الجتماعي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(. 3 يف درجات ا�ستخدام 

بيئات التعلم اللكرتوين، تبعًا للربنامج الأكادميي لأفراد العينة. 
ا�ستخدام  )α ≤ 0.05(. 4 يف درجات  الدللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 
بيئات املودل وال�سفوف الفرتا�سية، وبيئات التعلم الإلكرتوين ككل تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد 
امل�ستوى  طلبة  ل�سالح  الثاين،  امل�ستوى  وطلبة  الأول  امل�ستوى  طلبة  الفروق بني  وكانت  العينة، 
)α ≤ 0.05( يف درجات  الدللة  اإح�سائيًا عند م�ستوى  ذات دللة  الأول. يف حني ل توجد فروق 

ا�ستخدام بيئة البوابة الأكادميية تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة.
توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(. 5 يف م�ستويات دافعية الإجناز 

تبعًا للنوع الجتماعي لدى اأفراد العينة، وكانت الفروق ل�سالح الطالبات الإناث.
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وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(. 6 يف دافعية الإجناز تبعًا 
للربنامج الأكادميي لدى اأفراد العينة، وكانت الفروق بني طلبة برناجمي الرتبية؛ والعلوم الإدارية 
والقت�سادية من ناحية وبرنامج التنمية الجتماعية والأ�رشية، ل�سالح طلبة برناجمي الرتبية؛ 

والعلوم الإدارية والقت�سادية. 
)α ≤ 0.05(. 7 يف م�ستويات دافعية  اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة  وجود فروق ذات دللة 
الإجناز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لدى اأفراد العينة، وكانت الفروق بني طلبة امل�ستويني الأول والثاين 

من ناحية، وبني طلبة امل�ستوى الثالث، ل�سالح طلبة امل�ستوى الثالث.
يف حني مل جتد النتائج علقة ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(. 8 بني 

ا�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين وبني دافعية الإجناز لدى اأفراد العينة.
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Abstract:
This study aimed to identify the most commonly e-learning environments 

used among the students of Al-Quds Open University and its relationship 
to the level of performance motivation, in light of the variables (gender - 
Academic Program – study level), The study was based on a descriptive 
analytical method, was used Questionnaire of e-learning environments of 
the three dimensions (academic portal, learning management system "Model", 
virtual classes) prepared by researchers, and the performance motivation 
scale translated by Salah Abu Nahia. Tools have been applied on a random 
sample of (345) male and female students from Al-Quds Open University in 
the North Gaza from the second quarter of the academic year 2010 - 2011. 
The study found the following results:

The use of e-learning environments is located at the average level with 1. 
percentile weight (57.03%) among the sample, and came to use the 
academic portal in the first place with percentile weight (63.6%), followed 
by the use of model with percentile weight (57.8%), and the use of virtual 
classes with percentile weight (50.3%) of the study sample.
There are significant differences at  (a≤0.05)  in e-learning environments 2. 
according to gender, in favor of males, while there were not statistically 
significant differences in the dimensions of e-learning environments 
according to gender.
There were no statistically significant differences at  (a≤0.05) in the use 3. 
of e-learning environments according to the academic program for the 
study sample.
There were statistically significant differences at  (a≤0.05) in the use of 4. 
the model virtual classes,  and the total scores of e-learning environments 
according to the study level for the sample, where the differences between 
students from the first level and second level, in favor the students of first 
level. While there are no statistically significant differences at  (a≤0.05) in 
the use of environment according to the study level for the sample.
There are significant differences in performance motivation according to 5. 
the gender of the sample, in favor of female students.
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There were statistically significant differences at  (a≤0.05) in performance 6. 
motivation between students in a program of education; and administrative 
sciences and economic a side and social and family development program,  
in favor to a program of education; and administrative sciences and 
economic.
In addition the study found that the statistically significant differences 7. 
at  (a≤0.05) in performance motivation according to the study level of 
the sample, the differences was between students in both first-and second  
level a side and third level students, in favor students at third level.
While the results did not find statistically significant relationship between 8. 
the use of e-learning environments and performance motivation among 
the sample.
Key Words:
Electronic Learning Environments, academic portal, learning 

management system "  Model"  , virtual classes and  Performance Motivation.



استخدام بيئات التعلم االلكرتوني وعالقته بدافعية اإلجناز لدى طلبة جامعة القدس املفتوحة يف منطقة مشال غزة التعليمية

اجمللةالفلسطينية للتعليم املفتوح176

مقدمة: 
لقد تغريت املنظومات التعليمية يف العامل احلديث؛ اإذ بداأت تتجه نحو تقدمي مدخلت ذات 
جودة عالية لتح�سل على خمرجات اأكرث جودة، وذلك نتيجة متطلبات املجتمع، وطبيعة التغريات 
وللنهو�ص  املخرجات حلاجات جمتمعاتها،  تلبية هذه  ي�سمن  املجتمعات؛ ومبا  املت�سارعة يف 
ال�سنوات القليلة املا�سية كثرياً  بها يف ظل عامل متقدم ومتطور، وقد �سهد التعلم الإلكرتوين يف 
من التطورات عامليًا وحمليًا، وحتول من جمرد فكرة اإىل واقع عملي ي�سهم يف التنمية الب�رشية، 
وبداأت م�رشوعات التعلم والتدريب الإلكرتوين يف الظهور بوترية مت�سارعة موظفة تقنية املعلومات 
زيادة  بينها  من  والتي  العديدة  اللكرتوين  التعليم  ملزايا  وذلك  اأهدافها؛  لتحقيق  والت�سالت 

 )Marc, 2001, P29( اإمكانية الت�سال بني الطلبة فيما بينهم، وبني الطلبة واجلامعة اأو املدر�سة
ي�ساعد على تو�سيل  �سبكة النرتنت  القائم على  التعليم  اأن   )Ali, 2001( وقد ك�سفت درا�سة 
 Roempler and( ويوؤكد هذه النتيجة ، )Ali, 2001, p312( املعلومات ب�سكل اأكرث فاعلية ومرونة
امل�ستويني  اأفق املتعلمني على  التعلم عرب النرتنت يقوم بتو�سيع  اأن  اإذ يريان   ،)Warren, 2002

ال�سخ�سي واملهني؛ فيمكن من خلل النرتنت اإمداد املعلمني مب�سدر ل ين�سب للمعلومات، والتي 
قد يحتاجها املعلم يف خمتلف حقول املعرفة، وتتميز املعلومات باحلداثة والتنوع، وتعدد م�سادر 
 Roempler and( .املعلومات و�سموليتها، وذلك لإمكانية احل�سول عليها من خمتلف اأنحاء العامل

 .)Warren, 2002, p3

هذا وقد �سهدت اأنظمة واأمناط التعلم املفتوح عن بعد طفرة نوعية بعد الدخول اإىل احلقبة 
الثانية من النرتنت املعروفة با�سم Web 2.0 حيث اأ�سبح باإمكان امل�ستخدم اأو املت�سفح للنرتنت 
امل�ساركة ب�سكل اأكرب يف �سياغة حمتوى النرتنت، مما اأ�سهم يف خلق بيئات تعليمية اأكرث تفاعلية 
عرب �سبكات النرتنت، وظهور العديد من التطبيقات التعليمية التعلمية التي ت�ستخدم هذه التقنيات 

التفاعلية، )من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم، 2008: 53 - 54(.
عرب  التعلم  عامل  يف  ا�ستخداماتها  تتجلى  ب��داأت  التي  اللكرتوين  التعلم  بيئات  اأهم  ومن 
النرتنت بيئة البوابة الأكادميية، وبيئة نظام اإدارة التعلم »املودل«، وبيئة ال�سف الفرتا�سي؛ ملا 
لهذه البيئات من ا�ستخدامات وظيفية؛ فمثًل ميكن تلخي�ص الفوائد املرجوة للبوابة على امل�ستوى 
الأكادميي؛ حيث متكن البوابة الدار�سني من الطلع على املادة العلمية، وتعزيز مفهوم التعلم عن 

البعد والتعليم الإلكرتوين E- Learning، مما يوفر بيئة اإلكرتونية منا�سبة و�سهلة للجميع.
توفر البوابة للدار�سني اإمكانية الت�سجيل للم�ساقات واملقررات والطلع على �سجلتهم،  - 

مبا يف ذلك العلمات واملقررات املجتازة والو�سع الأكادميي.
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الدار�سني،  توعية  يف  الأك��ادمي��ي��ون  امل�رشفون  به  يقوم  ال��ذي  واجلهد  الوقت  توفري  - 
وم�ساعدتهم يف ت�سجيل املقررات حيث �سُتلقى هذه املهمة اإىل حد كبري على عاتق البوابة.

م�ساعدة امل�رشفني الأكادمييني يف الطلع على �سجلتهم، جداول اللقاءات الأ�سبوعية،  - 
اإعداد قوائم الدار�سني امل�سجلني يف كل م�ساق، اإدخال العلمات، الت�سال والتفاعل مع الدار�سني 

عن طريق اإر�سال الر�سائل )Memos( وغريها من الفوائد.
اأنف�سهم  الدار�سني  بني  النقا�ص  وزي��ادة   - )Forums( الإلكرتونية  املنتديات  ا�ستخدام 

والدار�سني وامل�رشفني الأكادمييني مما يعزز مفهوم امل�ساركة والتفاعل.
املعايري  وفق  البوابة  م�ستخدمي  قبل  من  ديناميكي  ب�سكل  والإعلنات  الأخبار  و�سع  - 
والأنظمة املنا�سبة حيث يتم الطلع عليها من قبل )Moderator( اأو املحكم قبل املوافقة على 
نِّفت هذه الإعلنات ح�سب املناطق التعليمية واملقررات الدرا�سية  ظهورها على البوابة؛ حيث �سُ
بالإ�سافة اإىل اإعلنات واأخبار. )من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم، 

. )11 9- ،2008

القد�ص  الأكادميية جلامعة  البوابة  امل�ستمر مع  تعاملهما  الباحثان هنا ومن خلل  وينوه 
املفتوحة؛ اأن اجلامعة تعمل ب�سكل م�ستمر على تطوير البوابة، مواكبًة مع التطور امل�ستمر يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات والإنرتنت، ومبا ي�سمن توفري خدمات الكرتونية متميزة للطلبة.
اأما نظام اإدارة التعلم »املودل« فهو نظام حديث مفتوح امل�سدر لأمتتة الأن�سطة التعليمية 

ويعّد: 
اإدارة  اأنظمة  واأحد  -  ،CMS- Course Management System امل�ساقات  اإدارة  اأنظمة  اأحد 
 LCMS- التعليم  حمتويات  اإدارة  اأنظمة  واأحد   ،LMS- Learning Management System التعليم 
 e Learning الكرتوين  التعليم  من�سات  واأح��د   ،Learning Content Management System

.Platform

وي�ستعمل  عليه،  تعليمية  اأن�سطة  تطوير  ميكن  اأي�سا  بل  فقط،  للم�ساقات  وعاء  لي�ص  وهو 
ملحا�رٍش  ميكن  بل  جت��اري��ة،  واأع��م��ال  ثانوية،  وم��دار���ص  اأهلية،  وكليات  جامعات،  قبل  من 
اآلف  قبل  من  م�ستعمل  حاليًا   Moodle امل�ساقات.  اإىل  الويب  تقنية  لإ�سافة  ي�ستعمله  اأن 
ولدعم  النرتنت،  على  واإنتاجها  لين  اأون  م�ساقات  لإيجاد  العامل  حول  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
النرتنت. على  وي��ب  م��واق��ع  لإي��ج��اد  وك��ذل��ك  ل��وج��ه(،  وج��ه��ًا  )التعليم  التقليدية  امل�ساقات 

 

PHP ومثال على ذلك:  يونيك�ص،  Moodle يعمل بدون تعديل على اأي حا�سوب ي�سغل  كذلك فاإن 
 ،)MySQL(اأنواع قاعدة البيانات خ�سو�سًا اأن يدعم العديد من  ليونيك�ص، ويندوز…الخ، وميكن 

. )Blogger; 2010( وهو متوافر بع�رشات اللغات ومنها العربية
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اأما املزايا التي يوفرها نظام اإدارة التعلم »املودل« يف العملية التعليمية فتتمثل يف: 
ت�سميم اأن�سطة تعليمية متنوعة واإدارتها. - 

تطوير هيكلية لرتتيب املحتويات التعليمية وعر�سها واإدارتها عرب النرتنت. - 
حلقات  خ��لل  من  املتزامن  وغ��ري  الكتابي،  التحادث  خ��لل  من  املتزامن  التوا�سل  - 

النقا�ص.
وت�سحيحها،  -  )Assignments( اأو التعيينات الدرا�سية ،Quizzes اإعداد المتحانات الق�سرية

ون�رش علمات الدار�سني م�سحوبة بالتغذية الراجعة املنا�سبة لكل دار�ص.
التوا�سل مع الدار�سني من خلل نظام املرا�سلت. - 

يزود املعلم/ امل�رشف بتقارير متنوعة. - 
ن�رش الإعلنات من قبل امل�رشف. - 

يوفر اإمكانية اإ�سافة م�رشد امل�سطلحات بحيث تظهر ب�سكل ع�سوائي على ال�سا�سة الرئي�سة  - 
للمقرر )من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم، 2008، 41 - 42( .

بيئات  واأمناطه خلق  بعد  املفتوح عن  التعلم  اأنظمة  �سهدت  فقد  الفرتا�سية،  ال�سفوف  اأما 
تعليمية اأكرث تفاعلية عرب �سبكات النرتنت، وظهور العديد من التطبيقات التعليمية التعلمية التي 
الفرتا�سية.  ال�سفوف  خدمة  تقنية  التطبيقات  هذه  اأهم  ومن  التفاعلية،  التقنيات  هذه  ت�ستخدم 
 Wimba مثل:  الفرتا�سي  ال�سف  تقنية  خدمة  تقدم  التي  العاملية  ال�رشكات  من  العديد  وهناك 
و FarStone، وال�رشكات املحلية مثل: TDM System، اأما خدمة ال�سفوف الفرتا�سية املوجودة 
الرائدة عامليًا  ال�رشكات  اإحدى  Elluminate؛ وهي  فتقدمها �رشكة  املفتوحة،  القد�ص  يف جامعة 
يف جمال تقنية ال�سفوف الفرتا�سية، وتقدم خدماتها لعدد من اجلامعات ومراكز البحث العلمي 
املوؤ�س�سات  اأوىل  املفتوحة  القد�ص  جامعة  وتعد  العاملية،  ال�سمعة  ذات  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
التعليمية يف فل�سطني التي تعتمد هذه التقنية )من�سورات جامعة القد�ص املفتوحة، ملحق كتاب 

تعلم كيف تتعلم، 2008، 53 - 54( .
وتتجلى اأهمية ال�سفوف االفرتا�سية بالن�سبة للدار�س يف النقاط االآتية: 

ميكن للدار�ص من خللها ح�سور اللقاء وامل�ساركة بالأ�سئلة والنقا�ص من اأي مكان )البيت،  - 
واملخترب، والعمل، ومقهى الإنرتنت.....( اأو اأي مكان يتوافر فيه جهاز حا�سوب وخط انرتنت.

ميكن للدار�ص ال�ستماع اإىل ت�سجيل اللقاء يف اأي وقت واأي مكان، ي�ستمع من خللها اإىل  - 
امل�رشف واأ�سئلة الدار�سني ومناق�ساتهم.

فهمه  اإثراء  على  تعمل  منهجية  ول  منهجية  ن�ساطات  يف  زملئه  مع  الدار�ص  م�ساركة  - 
للمادة العلمية.
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ميكن للدار�ص اأن يحتفظ باملكتوب على اللوحة البي�ساء ونافذة الدرد�سة، اأو اأي و�سائط  - 
م�ساندة يتم اإر�سالها من قبل امل�رشف، على جهازه اخلا�ص.

م�ساركته يف  الأكادميي من خلل  اأدائه  فورية عن  راجعة  تغذية  على  الدار�ص  يح�سل  - 
ن�ساطات ال�سف الفرتا�سي.

)املوظفني،  الدار�سني  جميع  تنا�سب  اأوق��ات  يف  الفرتا�سية  ال�سفوف  تقدمي  اإمكانية  - 
وربات البيوت......( 

واإىل  من  النتقال  اإىل  احلاجة  دون  العامل  يف  مكان  اأي  من  امل�رشف  مع  التوا�سل  - 
اجلامعة.

. - Dial Up, ADSL )Qarawani, 2010( ميكن ح�سور اللقاء من اأي خط انرتنت باأي �رشعة
ومن هنا جند اأن هذه البيئات اللكرتونية تفر�ص نف�سها على املوؤ�س�سات التعليمية خا�سة 
اجلامعات واأولها جامعة القد�ص املفتوحة كونها تعتمد فل�سفة التعليم املفتوح الذي يعّد التعلم 
اللكرتوين اأحد اأوجهه، ونظراً ملا ل�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين من تاأثريات على فئات الطلبة، 
كونها الفئة امل�ستهدفة با�ستخدامها هذه التقنيات؛ فقد جاءت الدرا�سة لتحكم على مدى ا�ستخدام 
طلبة جامعة القد�ص املفتوحة لهذه البيئات و، لتك�سف عن وجود علقة بني ا�ستخدام هذه البيئات 
من قبل الطلبة ودافعية الإجناز لديهم حيث ي�سري دافع الإجناز اإىل الرغبة يف الأداء اجليد وحتقيق 
هه، ويعد من املكونات املهمة للنجاح يف  النجاح والتفوق، وهو هدف ذاتي ين�سط ال�سلوك ويوجَّ

جمالت احلياة كافة مبا فيها التعليم والعمل.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 
يعد التعليم الإلكرتوين من الأ�ساليب احلديثة يف جمال التعليم والتدريب؛ فكثري من الدول 
واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة اأولت اهتمامًا كبرياً بهذه التقنية جلدواها القت�سادية، ولفاعليتها 
واملكان  الوقت  يف  املوؤ�س�سات  هذه  ملن�سوبي  والتدريبية  التعليمية  املواد  توفري  يف  وكفاءتها 
املنا�سبني )الرتكي، 2011(، وكان من اأبرز هذه املوؤ�س�سات جامعة القد�ص املفتوحة التي حاولت 
املمكنة  التعليمية  امل�سادر  لطلبتها  تقدم  لكي  اللكرتوين  والتعلم  التقليدي  التعليم  بني  الدمج 
كافة، وتوفر لهم البيئات التعليمية م�ستفيدة من كل الطاقات وم�سخرة كل اإمكانات التكنولوجيا؛ 
مبا يتلءم مع ظروف �رشائح طلبتها املتنوعة واإمكاناتهم، وكان الهدف من كل هذا اجلهد العمل 
التعليم  من  املنوطة  الأهداف  على حتقيق  ي�ساعد  لديهم مبا  الدافعية للجناز  م�ستوى  رفع  على 
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اجلامعي وباأف�سل امل�ستويات؛ ومن هنا جاءت م�سكلة هذه الدرا�سة؛ التي متثلت يف البحث عن 
اإجابات للت�ساوؤالت االآتية: 

القد�ص املفتوحة يف  التعلم اللكرتوين من قبل طلبة جامعة  ا�ستخدام بيئات  ما درجة  ● 
منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 

غزة  �سمال  منطقة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  لدى  الإجناز  دافعية  م�ستوى  ما  ● 
التعليمية؟ 

ا�ستخدام  درجة  يف   ) ● α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 
بيئات التعلم اللكرتوين من قبل طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية 

تبعًا ملتغريات النوع الجتماعي والربنامج الأكادميي وامل�ستوى الدرا�سي؟ 
دافعية  م�ستوى  يف   ) ● α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 
الإجناز لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية، تبعًا ملتغريات النوع 

الجتماعي والربنامج الأكادميي، وامل�ستوى الدرا�سي؟ 
هل توجد علقة دالة اإح�سائيًا بني درجات ا�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين، ودافعية  ● 

الإجناز لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق ما ياأتي: 

التعرف اإىل بيئات التعلم اللكرتوين الأكرث ا�ستخدامًا يف جامعة القد�ص املفتوحة لدى  ♦ 
طلبتها مبنطقة �سمال غزة التعليمية.

الوقوف على م�ستوى دافعية الإجناز لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة مبنطقة �سمال  ♦ 
غزة التعليمية.

الك�سف عن وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف بيئات التعلم اللكرتوين تبعًا ملتغريات )النوع  ♦ 
الجتماعي، والربنامج الأكادميي، وامل�ستوى الدرا�سي( لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة مبنطقة 

�سمال غزة التعليمية.
)النوع  ملتغريات  تبعًا  الإجن��از  دافعية  يف  اإح�سائيًا  دال��ة  ف��روق  وج��ود  عن  الك�سف  ♦ 
الجتماعي – الربنامج الأكادميي- امل�ستوى الدرا�سي( لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة مبنطقة 

�سمال غزة التعليمية.
الك�سف عن وجود علقة بني بيئات التعلم اللكرتوين والدافعية للجناز لدى طلبة جامعة  ♦ 

القد�ص املفتوحة مبنطقة �سمال غزة التعليمية.
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أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف النقاط االآتية: 

ت�سليط ال�سوء على طبيعة العلقات الناجمة عن توظيف بيئات التعلم اللكرتوين يف التعلم 
املفتوح عن بعد، وذلك لدرا�سة هذا النوع من التعليم، وما يحيط به من تاأثريات اإيجابية اأو �سلبية 

على اأهم خمرجات النظام التعليمي وهو املتعلم.
ومن هنا يعتقد الباحثان اأن هذه الدرا�سة قد تفيد الفئات االآتية: 

القائمون على تطوير التعليم اللكرتوين؛ للرقي به لكي يتنا�سب وحاجات طلبة التعليم  ♦ 
املفتوح ، ويدعم لديهم القدرة على توظيف التكنولوجيا خلدمة العملية التعليمية.

الإدارات املختلفة يف جامعة القد�ص املفتوحة، والقائمة على تطوير التعليم اللكرتوين  ♦ 
يف اجلامعة ليتلءم مع فل�سفتها، وحاجات طلبتها.
م�رشفو جامعة القد�ص املفتوحة وطلبتها. ♦ 

طلبة الدرا�سات العليا. ♦ 

حدود الدراسة:
ت�ستمل الدرا�سة على احلدود االآتية: 

اإدارة التعلم »املودل«،  احلدود املفاهيمية: التعلم اللكرتوين، البوابة الأكادميية، نظام  ● 
ال�سفوف الفرتا�سية، دافعية الإجناز.

احلدود اجلغرافية: جامعة القد�ص املفتوحة/ منطقة �سمال غزة التعليمية. ● 
احلدود الب�رشية: طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية. ● 

. احلدود الزمانية: الف�سل الثاين من العام الدرا�سي 2011/2010 ●

مصطلحات الدراسة: 
ت�سم هذه الدرا�سة مفاهيم رئي�سة عدة، وفيما ياأتي تعريفها، ثم التعريف االإجرائي لهذه 

املفاهيم: 
◄ Electronic Learning :التعلم االلكرتوين

هو التعلم الذي يتم عن طريق احلا�سب، واأي م�سادر اأخرى على احلا�سب، ت�ساعد يف عملية 
الكتاب وحمل املعلم. حيث يعر�ص جهاز احلا�سب يف  والتعلم. وفيه يحل احلا�سب حمل  التعليم 
الدر�ص الإلكرتوين املادة العلمية على ال�سا�سة بناء على ا�ستجابة الطالب اأو طلبه. ويطلب احلا�سب 
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من الطالب املزيد من املعلومات، ويقدم له املادة املنا�سبة بناء على ا�ستجابته. وميكن اأن تكون 
املادة العلمية والختبارات امل�ساحبة لها ب�سيطة، كما هي يف الدر�ص التقليدي وقد تكون على 
هيئة برنامج تعليمي على احلا�سب. وميكن اأن تكون املادة العلمية ن�سًا اأو ر�سومًا و�سوراً ثابتة 
اأو متحركة اأو �سوتيات اأو مرئيات اأو هذه جمتمعة. وقد يكون التعليم الإلكرتوين على هيئة مقرر 
يف   Videoconferencing الإنرتنت  على  املرئية  الجتماعات  طريق  عن  تتم  حما�رشات  ي�سمل 
الإنرتنت  على  تكون �سفحة  اأن  التقليدية. وميكن  املحا�رشة  احلال يف  كما هو  مواعيد حمددة، 
ي�سحبها مادة اإ�سافية ت�سمل اأ�رشطة فيديو للدرو�ص ال�سابقة، ومناق�سات تتم خارج ال�سف عرب 

الربيد الإلكرتوين، واختبارات اإلكرتونية ت�سجل نتائجها اآليًا يف �سجلت الطلب )اجلرف، 2009(.
ويعرف الباحثان التعليم اللكرتوين اإجرائيًا باأنه: �سكل من اأ�سكال التعليم املفتوح عن بعد، 
الذي يتعر�ص له طلبة جامعة القد�ص املفتوحة عرب بيئات الكرتونية هي: البوابة الأكادميية والنظام 
اإدارة التعلم »املودل« وال�سفوف الفرتا�سية، والذي ي�ستخدم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
لت�سهيل الو�سول اإىل م�سادر التعلم واخلدمات، واإحداث التعاون والتبادل بني املتعلم واملعلم، اأو 

بني املتعلمني بع�سهم ببع�ص.
◄ Portal Academy :البوابة االأكادميية

لقد اأ�سبح ا�ستخدام البوابات )Portals( اأمراً ملحًا يف عامل الإنرتنت لكرثة املعلومات، وتنوع 
التفاعل امل�ستمر بني املواقع الإلكرتونية، وبني م�ستخدمي الإنرتنت، مما يتطلَّب اأن يتعرف املوقع 

على امل�ستخدم، واأن يزوده بالبيانات التي تهمه دون عناء يف البحث عنها.
حيث  العايل  والتعليم  التعليم  جمال  يف  اأي�سا  �رشورة  اأكرث  البوابات  اأهمية  اأ�سبحت  وقد 
التوا�سل بني امل�رشفني الأكادمييني و الدار�سني لي�ص متاحًا وجهًا لوجه يف كل الظروف، لذلك 
فمن املمكن للدار�ص اأن يح�سل على املادة العلمية، ويطلع على �سجلته الأكادميية وهو يف بيته 
توظيف  نحو  املتوا�سل  والجتاه  التقنية  التطورات  هذه  وملواكبة  اأخرى.  فوائد  اإىل  بالإ�سافة 
التكنولوجيا احلديثة يف خدمة التعليم فقد ارتاأت جامعة القد�ص املفتوحة العمل على بناء بوابة 
ب�سكل  الأكادمييني  وامل�رشفني  والدار�سني  عام  ب�سكل  فيها  العاملني  خلدمة  للجامعة  اأكادميية 
خا�ص. وكلمة البوابة ماأخوذة من امل�سطلح الإجنليزي )Portal(، ويعني املدخل اأو الباب، والبوابة 
اخلا�سة  واملعلومات  بالبيانات  ميتلىء  اإلكرتونيًا  موقعًا  يعني  الإنرتنت  مفهوم  يف   Portal اأو 
مبو�سوع معني، ومنها ما هو خا�ص ب�سخ�ص اأو فرد معني، حيث يتطلب الو�سول اإىل بع�ٍص من 

ًل �سمن امل�ستخدمني لهذا املوقع )العلي، 2007( .. هذه املعلومات اأن يكون امل�ستخدم م�سجَّ
جلامعة  الر�سمي  اللكرتوين  املوقع  باأنها:  اإجرائيًا  الأكادميية  البوابة  الباحثان  ويعرف 
القد�ص املفتوحة على النرتنت، وتقدم للطلب من خللها جمموعة من اخلدمات التعليمية، مثل 
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الطالب  الدرا�سية وبرامج املحا�رشات والمتحانات، وكذلك معرفة  الت�سجيل، واختيار املقررات 
لعلماته وال�سجل الرتاكمي اخلا�ص به، كما توفر اإمكانية املرا�سلة مع امل�رشف.

◄ Moodle :»نظام اإدارة التعلم »املودل
تعرف نظم اإدارة التعلم باأنها برامج تطبيقية اأو تكنولوجيا معتمدة على النرتنت، ت�ستخدم 
يف التخطيط وتنفيذ عملية تعلم حمددة وتقوميها. وعادة ما يزود نظام اإدارة التعلم املعلم بطريقة 
لإن�ساء حمتوى ومراقبة م�ساركة الطلب وتقدميه وتقومي اأدائهم. وميكن اأن يزود نظام اإدارة التعلم 
والجتماعات  املو�سوعات  مناق�سة  مثل  التفاعلية  اخل�سائ�ص  ا�ستخدام  على  بالقدرة  الطلب 
 ATutor, مثل:  امل�سدر  مفتوحة  الأنظمة  التعلم  اإدارة  اأنظمة  النقا�ص.وت�سمل  ومنتديات  املرئية 
 Claroline, Dokeos, Fle3, ILIAS, KEWL.nextgen, LON- CAPA, Moodle, OLAT, Sakai Project

)اجلرف، 2004( .
على  ال�ستخدام  �سائعة  التقنيات  اأحد   »Moodle »املودل  التعلم  اإدارة  نظام  يعدَّ  هنا  ومن 
اإدارة عملية التعلم عرب النرتنت من خلل بيئة افرتا�سية، مما  م�ستوى العامل، والتي ت�ساعد يف 
ل  حيث  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  تتبناه  الذي  الذاتي  والتعلم  بعد  عن  التعلم  مفهوم  على  يوؤكد 

حاجة للجتماع وجاهة بني املعلم واملتعلم.
اإدارة الن�ساطات التعليمية  اأحد من�سات للتعليم والتدريب، التي ميكن من خللها  واملودل 

. )Blogger 2010( والتدريبية املتزامنة وغري املتزامنة عرب النرتنت، ووظائف اأخر
ويتبنى الباحثان التعريف ال�سابق للمودل.

◄ Virtual Class :ال�سف االفرتا�سي
التقليدي من حيث  ال�سف  تفاعلية حتاكي  بيئة  توفر  اإلكرتونية حديثة  تقنية برجمية  هو 
توفر لوح افرتا�سي، تعر�ص عليه املادة العلمية من خلل ال�رشائح ، وميكروفون لإجراء النقا�ص 
ونافذة للمحادثة الكتابية ، وتبادل امللفات ب�ستى اأنواعها ، وتوفر اأي�سا اآلية للتجوال من خلل 
اللومينيت  �رشكة  التقنية  هذه  توفر  التي  العاملية  ال�رشكات  ومن   . العاملية  ال�سبكة  اإىل  ال�سف 

www.elluminate.com )Qarawani, 2010( ورابط ال�رشكة هو ،Elluminate

ويعرف الباحثان ال�سف الفرتا�سي اإجرائيًا باأنه: تقنية عرب النرتنت تقوم على خلق بيئة 
تعليمية �سبيهة ببيئة ال�سف العادية، وميكن من خللها اأن يقوم املعلم بتقدمي املحا�رشة بال�سوت 
ال�سف  بيئة  وتتميز  للطلب،  م�سموعة  اأو  مقاطع م�سورة  كما ميكنه عر�ص  والكتابة،  وال�سورة 

.Elluminate الفرتا�سي بتفاعلية عالية بني املعلم واملتعلم، وت�ستخدم جامعة القد�ص املفتوحة
◄ Performance Motivation :دافعية االجناز

اأنها  اإىل  العلماء  من  عدد  نظر  فقد  الإجن��از،  دافعية  ملفهوم  العلماء  تعريفات  تعددت  لقد 
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الدافعية للإجناز  اأن  ا�ستعداد لدى الفرد للقيام بن�ساط ما، ويوؤيد هذا الجتاه )النيال( التي راأت 
للإجناز  الدافع  ويت�سمن  ممكنة  طريقة  وباأف�سل  ب�رشعة  ات  املهمَّ اأداء  اإىل  امليل  اأو  الرغبة  هي 
اأمناطًا واأنواعًا متباينة من ال�سلوك، ويتداخل فيه عن�رش التحدي. وهو الدافع اإىل اإجناز �سيء ذي 
�ساأن ف�سًل عن كونه احلافز اإىل حل م�سكلت �سعبة تتحدى الفرد وتعرت�ص طريقه )النيال، 1991، 
الباحثني باأن دافعية الإجناز ما هي �سوى رغبة للو�سول نحو هدف  638( فيما يعتقد عدد من 

الفرد  الدافعية للإجناز متثل رغبة  اأن  اأو�سحا  ما ومن املتحم�سني لهذا القول لورد وماهر حيث 
التغلب  ، وكذلك  ، من خلل ما يبذله من جهد ومثابرة عالية  اأعلى م�ستوى للأداء  اإىل  للو�سول 
1992( الدافع للإجناز باأنه  2001، 52(، وعّرف )عبد العزيز عبد البا�سط،  على العقبات )العتيبي، 
الرغبة يف الأداء اجليد وحتقيق النجاح ، وهو هدف ذاتي ين�سط ويوجه ال�سلوك، ويعّد من املكونات 
الأ�سا�سية للنجاح املهني )عبد البا�سط ، 1992، 547( ، ومل يبتعد )حممود( كثرياً فقد عرف الدافع 
للإجناز باأنه الأداء يف �سوء م�ستوى حدود المتياز والتفوق، والرغبة يف النجاح )حممود،1995، 
31( . فيما اأ�سار )عبد احلميد مرزوق، 1990( اإىل اأن الدافعية للإجناز متثل الرغبة امل�ستمرة لل�سعي 

واجلهد  الوقت  من  قدر  وباأقل  بكفاءة،  العقبات  على  والتغلب  ال�سعبة  الأعمال  واإجناز   ، للنجاح 
وباأف�سل م�ستوى للأداء )مرزوق،1990، 601( .

ويعرف الباحثان دافعية الإجناز باأنها: الرغبة يف الأداء اجليد وحتقيق النجاح لدى طلبة 
ط ال�سلوك ويوجهه، ويعدُّ من العوامل املهمة للنجاح  جامعة القد�ص املفتوحة، وهو هدف ذاتي ُين�سِّ

اجلامعي.

الدراسات السابقة:
يرى الباحثان بعد االطالع على العديد من الدرا�سات ذات العالقة مبو�سوع الدرا�سة، اأن من 

االأن�سب ت�سنيفها يف املحورين االآتيني: 

أوالً- الدراسات العربية:
تنمية  يف  اللكرتوين  املقرر  اأثر  على  الوقوف  اإىل  هدفت  التي   ♦ )2011( حممد  درا�سة 
الدرا�سة  اتبعت  وقد  بنها.  جامعة  الرتبية/  بكلية  العليا  الدرا�سات  طلب  لدى  للإجناز  الدافعية 
املنهج  اتبعت  كما  املهارات،  وقائمة  اللكرتوين  املقرر  اأهدف  قائمة  اإعداد  يف  الو�سفي  املنهج 
على  التعليم(،  تكنولوجيا  يف  الكرتوين  )مقرر  امل�ستقل  املتغري  فاعلية  لقيا�ص  التجريبي  �سبه 
املتغري التابع )اجلوانب املعرفية- الدافعية للجناز لدى طلب الدرا�سات العليا بق�سم تكنولوجيا 
الدافعية  التح�سيلي ومقيا�ص  )الختبار  االآتية:  الدرا�سة  اأدوات  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وقد  التعليم(، 
م وُطوِّر من خلل نظام »مودل«  للجناز ومادة املعاجلة التجريبية: املقرر اللكرتوين الذي �سمِّ
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لإدارة التعلم( ، وقد اختريت عينة الدرا�سة من طلب الدرا�سات العليا، كلية الرتبية جامعة بنها، 
وبلغ عددهم )30( طالبًا وطالبة، خ�سع )20( منهم لدرا�سة املقرر اللكرتوين. ومن اأهم التو�سيات 

التي اأو�ست بها الدرا�سة ما يلي: 
التنمية  يف  التكنولوجية  امل�ستحدثات  توظيف  يف  املعا�رشة  الجتاهات  م�سايرة  - 

امل�ستدامة للمعلم، والتي تنعك�ص ب�سورة منتظمة على حياته من خلل التعليم والتفكري النقدي.
التحولت يف اأ�ساليب التعلم من النموذج املوجه بو�ساطة املعلم اإىل منوذج التعلم املوجه  - 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف  ذاتيًا،  املوجه  التعلم  منوذج  اإىل  املعلم،  بو�ساطة 

كم�سادر للتطوير املهني للمعلمني.
وتفعيل  التكنولوجية،  بامل�ستحدثات  ودعمها  اجلامعات،  يف  التدري�ص  اأ�ساليب  حت�سني  - 
دور املقررات اللكرتونية وبيئات التعلم اللكرتوين يف مرحلة التعليم اجلامعي، مما ي�ساعد على 

منو الجتاهات الإيجابية نحو امل�ستحدثات لديهم.
الهتمام با�ستخدام نظم اإدارة املقررات يف ن�رش املقررات التعليمية على النرتنت. - 

الكلية،  طلب  وت�سجيع  النرتنت،  �سبكة  على  مقرراتها  بن�رش  الرتبية  كليات  اهتمام  - 
وبخا�سة طلب الدرا�سات العليا على ت�سميم مواقع تعليمية خمتلفة لبع�ص املقررات يف جمالت 

تخ�س�ساتهم املختلفة. 
ال�ستفادة من املقرر اللكرتوين املقرتح، لتنمية اجلوانب املعرفية املختلفة للمتعلمني،  - 
املقررات  ت�سميم  يف  مهاراتهم  لتنمية  واأ�ساتذتها  اجلامعات  لطلب  تدريبية  دورات  وتوفري 

اللكرتونية ون�رشها.
اأثر ا�ستخدام التعليم املدمج  درا�سة عو�س واأبي بكر )2010( ♦ التي هدفت اإىل ا�ستق�ساء 
يف تدري�ص مقرر التدخل يف حالت الأزمات والطوارئ على حت�سيل الدار�سني يف منطقة طولكرم 
اإحدى  مثلت  وقد  التدخل،  ملقرر  درا�سيتان  �سعبتان  اختريت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  التعليمية؛ 
التعليم  اأ�سلوب  با�ستخدام  التدخل  مقرر  در�ست  التي  التجريبية  املجموعة  الدرا�سيتني  ال�سعبتني 
عينة  اإجمايل  بلغ  وقد  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  التي  ال�سابطة  املجموعة  والأخرى  املدمج، 
املجموعة  مثلوا  دار�سًا   )24( و  التجريبية،  املجموعة  مثلوا  دار�سًا   )18( دار�سًا،   )42( الدرا�سة 
ال�سابطة. وقد بينت النتائج وجود فروق يف متو�سط التح�سيل لدى الدار�سني يف مقرر التدخل يف 
حالت الأزمات والطوارئ يف م�ستوى حت�سيل الدار�سني بني املجموعة التقليدية وجمموعة التعليم 
املدمج. ويف نهاية الدرا�سة اأكد الباحثان على �رشورة الهتمام من قبل اجلامعات باإدخال اأ�سلوب 
التعليم الإلكرتوين بنمط التعليم املدمج يف التعليم اجلامعي، و�رشورة ا�ستخدام تقنية ال�سفوف 

الفرتا�سية، واأهمية تدريب املدر�سني والدار�سني على هذا النمط من التعليم.
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التعليم  اأ�سلوب  من  كل  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل  ت  هدف ♦ التي   )2009( اهلل  خلف  درا�سة 
اللكرتوين والتعليم املدمج على كل من: 

الأدائي  اجلانب  وتنمية  التعليمية  النماذج  اإنتاج  ملهارات  املعريف  اجلانب  )حت�سيل  - 
�سعبة تكنولوجيا املعلومات بكلية  الأوىل  الفرقة  التعليمية( لدى طلب  النماذج  اإنتاج  ملهارات 
الرتبية بقها باإ�رشاف جامعة الأزهر، واملقارنة بينهما من حيث الفاعلية. وقد بلغ عدد املتدربني 
)70( طالبًاً ق�سموا اإىل جمموعتني جتريبيتني، قوام كل جمموعة )35( طالبًا، وقد اُ�ستخدم الت�سميم 

التجريبي املعروف با�سم )ت�سميم البعد الواحد( الذي ي�ستمل على جمموعتني جتريبيتني ملتغري 
ملهارات  املعريف  التح�سيل  لختبار  قبلي  تطبيق  اأج��ري  وقد  باأ�سلوبني،  مقدم  واحد  م�ستقل 
اأداء املهارات  اأجري تطبيق بطاقة ملحظة  التعليمية على عينة البحث، ومن ثم  النماذج  اإنتاج 
املبا�رش  اللكرتوين  التعليم  تقدمي  خلل  من  الأ�سا�سية  التجربة  نفذت  وقد   ، املجموعتني  على 
للمجموعتني دون �رشط وجود الطلبة بالكلية، اأما بالن�سبة ملجموعة التعليم املدمج فكانت تتواجد 
بالكلية للمناق�سة مع املعلم حول املهارات املتعلمة مرة واحدة اأ�سبوعيًا، والتدريب العملي مبعمل 
اأدوات البحث بعديًا.  اأي�سًا، وبعد النتهاء من التجربة ُطبقت  املج�سمات مرة اأخرى يف الأ�سبوع 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:

اأ�سلوب التعليم اللكرتوين باملحا�رشات املبا�رشة يف زيادة التح�سيل املعريف  فاعلية  - 
املرتبط باملهارات، ويف تنمية اأداء املهارات على امل�ستوى العملي لدى طلب تكنولوجيا التعليم

ويف  باملهارات،  املرتبط  املعريف  التح�سيل  زيادة  يف  املدمج  التعليم  اأ�سلوب  فاعلية  - 
تنمية اأداء املهارات على امل�ستوى العملي لدى طلب �سعبة تكنولوجيا التعليم

التح�سيل املعريف  اللكرتوين يف  التعليم  التعليم املدمج على جمموعة  تفوق جمموعة  - 
تكنولوجيا  �سعبة  طلب  لدى  التعليمية  النماذج  اإنتاج  مهارات  اأداء  ويف  باملهارات،  املرتبط 

املعلومات.
اأثر ا�ستخدام بيئة تعلم افرتا�سية يف  اإىل  اإىل التعرف  درا�سة خالد )2008( ♦ التي هدفت 
الدولية يف  الغوث  الأ�سا�سي يف مدار�ص وكالة  ال�ساد�ص  ال�سف  العلوم على حت�سيل طلبة  تعليم 
حمافظة نابل�ص، ولتحقيق هدف الدرا�سة ُطبقت اأدوات الدرا�سة على عينة تكونت من )146( طالبًا 
وطالبة موزعني على جمموعتني اأحداهما �سابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، والأخرى جتريبية 
ذكور  �سعبة  على:  ال�سابطة  املجموعة  ا�ستملت  حيث  الفرتا�سية.  التعلم  بيئة  با�ستخدام  تعلمت 
)32( طالبًا و�سعبة اإناث )41( طالبة، وا�ستملت املجموعة التجريبية على: �سعبة ذكور )32( طالبًا، 

اإناث )41( طالبة. وقد ت�سمنت اأدوات الدرا�سة اختباراً حت�سيليًا، ورزمة برجمية حتتوي  و�سعبة 
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على )6( فعاليات لبيئات تعلم افرتا�سية حتاكي الواقع لتجارب وحدة القوة واحلركة من كتاب 
العلوم لل�سف ال�ساد�ص. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل: 

وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا يف التح�سيل الدرا�سي والحتفاظ يف مادة العلوم لدى  - 
يف  ال�سابطة  املجموعة  لدى  والحتفاظ  والبعدي،  القبلي،  القيا�سات  بني  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة 

جميع امل�ستويات والدرجة الكلية للتح�سيل.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا يف التح�سيل الدرا�سي يف العلوم لدى طلبة ال�سف  - 
املعرفة  يف:  البعدي  القيا�ص  يف  نابل�ص  حمافظة  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  ال�ساد�ص 
ال�سابطة  املجموعتني  بني  للتح�سيل  الكلية  والدرجة  والرتكيب،  وال�ستيعاب،  والفهم  والتذكر، 
والتجريبية، بينما كانت الفروق دالة اأاإح�سائيًا يف التطبيق والتحليل والتقومي بني املجموعتني 

ال�سابطة والتجريبية، ول�سالح املجموعة التجريبية.
درا�سة الربعاوي وال�سحار )2008( ♦ التي هدفت اإىل الك�سف عن م�ستوى اجتاه طلبة كليات 
عينة  وبلغت  لديهم.  للإجناز  الدافعية  وم�ستوى  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  نحو  التقني  التعليم 
الدرا�سة )234( من طلب الو�سائط املتعددة وطالباتها يف اجلامعة الإ�سلمية وكلية املجتمع، وقد 
اأداتني لأغرا�ص  الباحثان  واأعد  الرتباطي،  الو�سفي  الدرا�سة املنهج  الباحثان يف هذه  ا�ستخدم 
الدرا�سة احلالية وهما: )اجتاهات الطلبة نحو التعليم التقني، والدافعية للإجناز( وقد ا�ستخدمت 
الرتباط  ومعامل  )ت(  واختبار  الن�سبي  والوزن  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
بري�سون، واأظهرت النتائج اأن درجة الجتاه نحو ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التعليم عالية جداً، 
حيث بلغ الوزن الن�سبي )%81(، كما تبني وجود علقة دالة اإح�سائيًا بني الدرجة الكلية للجتاه 
نحو التعليم التقني، وبني الدرجة الكلية للدافعية للجناز، كذلك ك�سفت الدرا�سة عن وجود فروق 
)اجلن�ص، ونوع  للمتغريات:  التقني تعزي  التعليم  الكلية للجتاه نحو  الدرجة  دالة اح�سائيًا بني 

املوؤ�س�سة التعليمية، وامل�ستوي الدرا�سي( .
اأثر منوذج ت�رشيع تعليم العلوم  اأبي حجلة )2007( ♦ التي هدفت اإىل التعرف اإىل  درا�سة 
على التح�سيل، ودافع الجناز، ومفهوم الذات، وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف ال�سابع يف حمافظة 
قلقيلية. وقد تكونت عينة الدرا�سة من )137( طالبًا وطالبة من طلبة ال�سف ال�سابع يف املدار�ص 
احلكومية التابعة ملديرية تربية وتعليم حمافظة قلقيلية، موزعني على اأربع �سعب يف اأربع مدار�ص 
خمتلفة: )مدر�ستا ذكور، ومدر�ستا اإناث( ، واختريت �سعبتان: )�سعبة للذكور واأخرى للإناث( بطريقة 
ع�سوائية متثلن ال�سعبتني التجريبيتني، ودر�ستا با�ستخدام منوذج ت�رشيع تعليم العلوم كطريقة 
اأما ال�سعبتان  )25( طالبة،  )31( طالبًا و  طالبًا وطالبة، منهم   )56( اأفرادهما  تدري�ص، وكان عدد 
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)81( طالبًا وطالبة، منهم  افرادها  التقليدية، وكان عدد  التدري�ص  الأخريان، فقد در�ستا بطريقة 
العلمي املعد مل�رشوع  التح�سيل املعريف  الدرا�سة اختبار  )42( طالبة. وا�ستخدمت  )39( طالبًا و 

الذات  ومفهوم  الإجناز،  دافعية  مقايي�ص  ،اُعدت  العلوم،  تعليم  خلل  من  الذهني  التفكري  ت�رشيع 
تو�سلت  وقد  لديهم.  الختبار  ذاتهم، وقلق  الطلبة، ومفهوم  اإجناز  دافعية  لقيا�ص  الختبار  وقلق 

الدرا�سة اإىل النتائج التالية: 
الذين تعلموا  ال�سابع  ل يوجد فروق يف دافع الجناز، وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف  - 

العلوم بنموذج ت�رشيع العلوم وبني الذين تعلموا العلوم بالطريقة التقليدية.
ل يوجد فروق يف التح�سيل ودافع الجناز ومفهوم الذات وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف  - 

ال�سابع يف مادة العلوم تعزى للجن�ص. 
طلبة  لدى  الختبار  وقلق  الذات،  ومفهوم  الإجناز،  ودافع  التح�سيل  فروق يف  يوجد  ل  - 
ال�سف ال�سابع يف مادة العلوم من برنامج ت�رشيع التعليم تعزى اإىل التفاعل بني طريقة التعليم 

واجلن�ص.
لدى  الختبار  الإجناز، وقلق  التح�سيل، ودافع  اإح�سائية يف  ل يوجد فروق ذات دللة  - 
طلبة ال�سف ال�سابع يف اختبار املعرفة البعدي الآين، ومتو�سطات حت�سيلهم يف اختبار املعرفة 
البعدي املوؤجل، بينما يوجد فروق دالة اإح�سائيا يف مفهوم الذات الآين لدى طلبة ال�سف ال�سابع ، 

ومتو�سطات مفهوم ذاتهم املوؤجل.
درا�سة زين الدين )2006( ♦ التي هدفت اإىل تق�سى اأثر جتربة التعليم الإلكرتوين يف املدار�ص 
الإعدادية امل�رشية على التح�سيل الدرا�سي للطلب، وبناء مقيا�ص لقيا�ص اجتاه طلب املدار�ص 
الإعدادية يف م�رش نحو التعليم الإلكرتوين يحدد مدى تقبل الطلب لربامج التعليم الإلكرتوين. وقد 
اللكرتوين وحتليله يف  التعليم  لو�سف م�رشوع  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة على  اعتمدت 
املتغريين  اأثر  التجريبي ملعرفة  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  امل�رشية، وكذلك  الإعدادية  املدار�ص 
الريا�سيات  مادة  على  الدرا�سة  ُطبقت  وقد  التابعة.  املتغريات  على  بينهما  والتفاعل  امل�ستقلني 
الق�سدية  بالطريقة  اختريوا  طالبًا،   )112( من  الدرا�سة  عينة  نت  وتكوَّ الإع��دادي.  الثالث  لل�سف 
التجربة  لإجراء  املدار�ص  لتلك  الباحث  اختيار  ويرجع  بور�سعيد،  مبحافظة  مدار�ص  ثلث  �سمن 
اإىل توافر اإمكانية تطبيق الدرا�سة من حيث توافر معامل E- learning، ومعامل الو�سائط املتعددة 
Multimedia، و�سبكة النرتنت Internet . واأي�سًا لوجود عدد من املعلمني واأخ�سائي تكنولوجيا 

التعليم مبا يطمئن الباحث اإىل اأنهم �سيقومون بتنفيذ جميع التعليمات اخلا�سة باإجراء التجربة، 
الختيار لإجراء  التي وقع عليها  الف�سول  لتلميذ  الريا�سيات  بتدري�ص مادة  يقومون  اأنهم  كما 
التجربة. هذا وقد ُطبِّق اختبار حت�سيلي مو�سوعي قبلي وبعدي لقيا�ص حت�سيل الطلب يف مادة 
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الريا�سيات، كذلك ُطبِّق مقيا�ص اجتاه الطلب نحو التعليم اللكرتوين. وكان من اأهم النتائج التي 
تو�سلت اإليها الدرا�سة: 

عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا بني درجات طلب املجموعتني التجربتني وطلب  - 
املجموعة ال�سابطة يف التح�سيل ملادة الريا�سيات بعد اإجراء التجربة.

توجد فروق ذات دللة اإح�سائيًا بني متو�سطات درجات طلب املجموعتني التجريبيتني  - 
وبني طلب املجموعة ال�سابطة يف الجتاه نحو التعليم الإلكرتوين.

درا�سة البيطار )2005( ♦ التي هدفت اإىل التعرف على فعالية برنامج التعّلم الذاتي با�ستخدام 
احلا�سوب لتدري�ص مقرر ح�ساب الإن�ساءات، يف تنمية التح�سيل الدرا�سي والدافعية للإجناز لدى 
تلميذ ال�سف الثالث الثانوي ال�سناعي. وقد اقت�رشت عينة الدرا�سة على جمموعتني من تلميذ 
ال�سف الثالث الثانوي ال�سناعي، تخ�س�ص العمارة مبدار�ص اأ�سيوط الثانوية ال�سناعية مبحافظة 

اأ�سيوط، ُق�سما ع�سوائيًا اإىل جمموعة �سابطة، واأخرى جتريبية، وطبقت الدرا�سة االأدوات االآتية: 
برنامج للتعلم الذاتي با�ستخدام احلا�سوب، اختبار حت�سيلي، اختبار الدافعية للجناز،  - 

واختبار القدرة املكانية الثنائية والثلثية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات درجات تلميذ املجموعتني ال�سابطة  - 
على  يدلل  التجريبية مما  املجموعة  تلميذ  ل�سالح  البعدي  التح�سيلي  الختبار  والتجريبية يف 

فعالية برنامج التعلم الذاتي با�ستخدام احلا�سوب يف تنمية التح�سيل الدرا�سي.
ل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات تلميذ املجموعتني التجريبية  - 
اختبار  بينهما يف  فروق  فيما وجدت  للإجناز.  الدافعية  القبلي لختبار  التطبيق  وال�سابطة يف 
التعلم  برنامج  فعالية  يوؤكد  مما  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  وذلك  البعدي،  للجناز  الدافعية 

الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر يف تنمية الدافعية للجناز لدى تلميذ ال�سف الثالث الثانوي.
عدم وجود علقة ارتباطية موجبة بني التح�سيل الدرا�سي والدافعية للجناز يف التطبيق  - 

البعدي بالن�سبة للمجموعة ال�سابطة.
درا�سة خليفة )1997( ♦ التي هدفت اإىل الك�سف عن دافعية الإجناز لدى عينتني من طلب 
اجلامعة من امل�رشيني وال�سودانيني واملقارنة بينهما بهدف اإلقاء ال�سوء على العوامل احل�سارية 
بالن�سبة لدافعية الإجناز . وقد تكونت العينة الكلية من )654( طالبًا وطالبة مبرحلة التعليم اجلامعي 
موزعني على عينتني: الأوىل عينة م�رشية ا�ستملت على )404( طلب من اجلن�سني ممن يدر�سون 
بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع بني �سويف، وتكونت عينة الذكور من )200( طالب، بينما بلغت 
عينة الإناث )204( طالبات. اأما العينة الثانية فهي عينة �سودانية تكونت من )250( طالبا وطالبة 
ممن يدر�سون بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع اخلرطوم، واختريوا من ال�سفوف الدرا�سية الأربعة 
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بق�سمي علم الجتماع والفل�سفة، وانق�سمت العينة ح�سب اجلن�ص اإىل ذكور حيث بلغ عددهم )105( 
طلب، وتكونت عينة الإناث من )145( طالبة. وقد اأعد الباحث مقيا�ص دافعية الإجناز الذي احتوى 
م�ستوى  لتحقيق  التفوق  نحو  وال�سعي  بامل�سوؤولية،  »ال�سعور  وهي:  فرعية،  مقايي�ص  خم�سة  على 
اإىل  الدرا�سة  وخل�ست  للم�ستقبل«.  والتخطيط  الزمن،  باأهمية  وال�سعور  واملثابرة،  مرتفع،  طموح 
واأنه  الدرا�سة من امل�رشيني وال�سودانيني.  الإجناز لدى عينتي  وجود م�ستوى مقبول من دافعية 
ل توجد فروق جوهرية بني كل من الذكور والإناث يف الدرجة الكلية للدافعية للإجناز، ووجود 
فروق فردية بني كل من الطلب امل�رشيني وال�سودانيني يف الدرجة الكلية لدافعية الإجناز ل�سالح 
الطلب امل�رشيني، كما ك�سفت النتائج عن تاأثري التفاعل بني متغريي اجلن�ص واجلن�سية، مل يكن ذا 
دللة اإح�سائيًا، وهذا يعني اأن تاأثري اجلن�ص يف الدافعية ل يتوقف ول يختلف باختلف اجلن�سية، 

كما اأن تاأثري اجلن�سية يف دافعية الإجناز ل يختلف باختلف اجلن�ص.

ثانياً- الدراسات األجنبية:
درا�سة )Stewart & Others )2007 ♦ التي هدفت اإىل ا�ستك�ساف اأثر ا�ستخدام فريق تعاوين 
ره الباحثون لزيادة اخلربة الرتبوية للطلب يف م�ساق للتعليم العام  مكون من م�ساق افرتا�سي طوَّ
التطبيقات يف بيئات تعلمهم مبا ي�سمح بالتوا�سل والتفاعل مع  على النرتنت، ودمج مثل هذه 
حمتوى امل�ساق، وقد بلغت عينة الدرا�سة )46( طالبًا من ق�سم التطوير الإن�ساين بجامعة هيو�سنت 
بولية تك�سا�ص خ�سعوا لت�سمني املكون الفرتا�سي يف م�ساق HDCS1300 على النرتنت بهدف 
خلق بيئة توؤكد على التعلم من خلل م�ستوى عاٍل من م�ساركة الطلب. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل 

النتائج االآتية: 
اإن املحاكاة الفرتا�سية ممكن اأن ت�ستخدم لإ�رشاك الطلب وتفعليهم بطريقة جديدة. - 

تعطي الفريق التعاوين الفر�سة ل�ستك�ساف و�سائل جديدة، وبالتايل تقدم حتفيزاً لعمليتي  - 
التعليم والتعلم.

�سنحت الفر�سة يف هذه الدرا�سة لت�سجيع الطلب على امل�ساركة بطرق متعددة، ل�ستك�ساف  - 
عد من املو�سوعات والتطبيقات.

ال�سعوبات مع برامج Software - وم�سادرها ميكن اأن ت�سكل ُمعوِّقًا رئي�سًا اأمام الت�سميم 
الناجح.

كما اأعطت الدرا�سة مقرتحات لتطبيقات اأخرى للبيئة الفرتا�سية، نظراً لإمكانية التعلم قبل 
التحويل ب�سهولة اإىل ال�سغل احلقيقي والفعلي.

درا�سة )Allen & Nguyen )2006 ♦ التي هدفت اإىل حتليل تاأثريات عملية التقومي والتدريبات 
من خلل النرتنت على حت�سن امل�ستوى الدرا�سي لطلب املرحلة املتو�سطة يف تعلم الريا�سيات، 



د. خالد عبد الدايم - د. عبد السالم نصار

191 اجمللد الثالث، العدد السادس، كانون ثاني 2012

الدرا�سة  وقارنت  والنوعية،  الكمية  الطرق  وجمموعة  التجريبي،  الأ�سلوب  الدرا�سة  اتبعت  وقد 
التقومي والتدريبات  ا�ستخدامهم عملية  التح�سيلي للطلب عند  التغري احلا�سل يف امل�ستوى  بني 
التقومي  يف  التقليدي  الأ�سلوب  ا�ستخدموا  الذين  بالطلب  مقارنة  اللكرتونية  املواقع  خلل  من 
والتدريبات والتمارين بالأ�ساليب املعتادة، وكانت العينة عبارة عن جمموعتني من الطلب من 
اأ�سلوب التقومي والتدريب اللكرتوين على املجموعة  اجلن�سني، ومن اأ�سول عرقية خمتلفة، وطبق 

الأوىل، واُ�ستخدم التقومي والتدريب التقليدي على املجموعة الثانية.
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج االآتية:

وجوب فر�ص ا�ستخدام احلا�سب الآيل واإدراج التعليم اللكرتوين على الطلب مع وجود  - 
جمال لإدراج التعليقات والتو�سيات.

مادة  يف  حت�سنهم  اإىل  اأدى  مما  اللكرتونية،  التدريبات  تلك  من  الطلب  ا�ستفادة  - 
الريا�سيات؛ حيث منا ذكاوؤهم وزاد فهمهم وقدرتهم على حل امل�سكلت. 

الإح�ساء  ملقرر  علمي  حمتوى  ت�سميم  اإىل  هدفت  التي   ◄ Gunnarsson )2001( درا�سة 
على النرتنت، وحتليل اجتاهات الطلب على النرتنت نحو املقرر، واإىل املقارنة بني 
حت�سيل الطلب الذين اأخذوا الف�سل على النرتنت مقابل طلب قاعة التدري�ص التقليدي. 
واتبعت الدرا�سة املنهج التجريبي، وتكونت عينة الدرا�سة من )42( طالبًا، وجاءت اأهم 

نتائج الدرا�سة على النحو االآتي: 
اجتاهات الطلب نحو التعلم يف بيئة النرتنت كانت يف عمومها منا�سبة. - 

قاعة  الطلب يف  النرتنت مع حت�سيل  بيئة  تعلموا يف  الذين  الطلب  ت�ساوي حت�سيل  - 
الدرو�ص التقليدية.

والأمريكيني  اليابانيني  اجتاهات  علي  التعرف  اإىل  هدفت  التي   ◄ Slem )1995( درا�سة 
نحو التكنولوجيا احلديثة. وقد تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن اجتاهات اليابانيني تت�سم 
النف�سي  لل�سغط  م�سدر  التكنولوجي  التغري  اأن  يعتقدون  لأنهم  والت�ساوؤمية؛  بال�سلبية 
والقلق على عك�ص الأمريكيني، على الرغم من اأن اليابانيني من اأكرث دول العامل اإنتاجا 

لها واإبداعا فيها.

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
اأن عر�ص الباحثان ما ح�سل عليه من درا�سات �سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة  بعد 

احلالية، �سيقومان بالتعليق عليها كما ياأتي: 
على  ا�ستمل  الأول  حمورين:  �سمن  ال�سابقة  الدرا�سات  ُعر�ست  لقد  الدرا�سات:. 1  حماور 
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ترتيب  اأن  بالذكر  جدير  هو  ومما  الأجنبية؛  الدرا�سات  على  ا�ستمل  والثاين  العربية،  الدرا�سات 
الدرا�سات ال�سابقة  يف كل حمور، جاء ترتيبًا زمنيًا من الأحدث اإىل الأقدم.

النتائج النهائية:. 2 اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )الربعاوي وال�سحار، 
التقني،  التعليم  نحو  للجتاه  الكلية  الدرجة  بني  اإح�سائيًا  دالة  علقة  وجود  اأكدت  التي   )2008

الدرا�سة احلالية عدم وجود علقة بني  للدافعية للجناز، فيما بينت نتائج  الكلية  الدرجة  وبني 
ا�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين، وبني دافعية الإجناز. كذلك اختلفت نتائج الدرا�سة احلالية مع 
نتائج درا�سة البيطار )2005( التي اأكدت على فعالية برنامج التعلم الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر 
يف تنمية الدافعية للإجناز. كما اأن نتائج الدرا�سة احلالية اختلفت مع نتائج درا�سة خليفة )1997( 
التي خل�ست اإىل اأنه ل توجد فروق جوهرية بني كل من الذكور والإناث يف الدرجة الكلية للدافعية 

للإجناز، فيما اأ�سارت نتائج الدرا�سة احلالية اإىل وجود فروق يف دافعية الإجناز ل�سالح الإناث. 
الفرق بني الدرا�سات ال�سابقة والدرا�سة احلالية:  3 .

متيزت الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة يف اأنها تناولت العلقة بني بيئات التعلم اللكرتوين  - 
ودافعية الإجناز، وهذه العلقة مل ُتدر�ص، وبخا�سة اأن مو�سوع التعلم الإلكرتوين مو�سوع جديد 

يف الواقع اجلامعي الفل�سطيني تنفرد جامعة القد�ص املفتوحة بالدور الريادي فيه.
متيزت الدرا�سة احلالية بالعمق واخل�سو�سية من حيث تناولها بيئات التعلم اللكرتوين  - 
وال�سفوف  واملودل  الأكادميية  )البوابة  بيئات:  وهي  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  امل�ستخدمة 

الفرتا�سية( .
جتري هذه الدرا�سة يف البيئة الفل�سطينية بخلف بع�ص الدرا�سات ال�سابقة التي كانت يف  - 

الدول العربية املجاورة.
الوا�سح من خلل  بات من  اأنه  احلالية:. 4 ل�سك يف  بالدرا�سة  ال�سابقة  الدرا�سات  عالقة 
العينة من  ال�سابقة يف اختيار  الدرا�سات  اتفقت مع عدد من  الدرا�سة احلالية  اأن  ال�سابق  العر�ص 
)خلف  ودرا�سة   )2010 بكر،  واأبو  )عو�ص  ودرا�سة   )2011 )حممد،  درا�سة  مثل  اجلامعيني  الطلبة 
 Stewart and( 1997( ودرا�سة  2008( ودرا�سة )خليفة،  2009( ودرا�سة )الربعاوي وال�سحار،  اهلل، 
Others، 2007( كذلك ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة يف اختيار املنهج املنا�سب 

وال�سحار،  )الربعاوي  و   )2011 )حممد،  من  كل  درا�سة  خا�سة  الو�سفي  املنهج  وهو  لإجرائها،  
2008( و )خليفة،1997( .

إجراءات الدراسة: 
الدرا�سة الإجراءات يف اجلانب امليداين من حيث املنهجية املتبعة،  يت�سمن هذا اجلزء من 
حتليل  يف  ا�ستخدمت  التي  الإح�سائية  واملعاجلات  الدرا�سة،  واأداتا  وعينتها،  الدرا�سة  وجمتمع 
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اأداة الدرا�سة وثباتها، ومن ثم جمع البيانات من العينة الكلية للتو�سل  البيانات لختبار �سدق 
اإىل النتائج النهائية للدرا�سة، وذلك كما ياأتي: 

منهج الدراسة: 
احلا�رش،  عن  يبحث  الذي  التحليلي،  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثان  ا�ستخدم 
بدقة،  حمددة  ت�ساوؤلت  على  للإجابة  متهيداً  معينة،  فرو�ص  لإثبات  بيانات  جتهيز  اإىل  ويهدف 
اإجراء  زمان  يف  عنها  املعلومات  جمع  ميكن  التي  الراهنة  والأح��داث  احلالية،  بالظواهر  تتعلق 

البحث، وذلك با�ستخدام اأدوات منا�سبة )الأغا، 2002، 43( .

جمتمع الدراسة: 
بلغ حجم املجتمع الأ�سلي للدرا�سة )3393( طالبًا من اجلن�سني منهم )1841( طالبًا و )1552( 
طالبة يف الربامج التعليمية يف منطقة �سمال غزة التعليمية بجامعة القد�ص املفتوحة خلل العام 

الدرا�سي -2010 2011 م.

عينة الدراسة: 
اختريت عينة ع�سوائية للدرا�سة مكونة من )345( طالبًا من اجلن�سني منهم )171( من الذكور، 
ومنهم )174( من الإناث يف منطقة �سمال غزة التعليمية بجامعة القد�ص املفتوحة. واجلدول الآتي 

يو�سح ذلك: 
اجلدول )1( 

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعاً للمتغريات الت�سنيفية

%العدداملتغيرالبيان

اجلنس
17149.6الذكور

17450.4اإلناث

البرنامج األكادميي

21462التربية

5215.1التنمية االجتماعية واألسرية

4513العلوم اإلدارية و االقتصادية

349.9التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
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%العدداملتغيرالبيان

املستوى الدراسي

6719.4األول

12536.2الثاني

9828.4الثالث

5515.9الرابع

أداتا الدراسة: 

أوالً- بيئات التعلم االلكرتوني األكثر استخداماً يف جامعة القدس املفتوحة: 
ا�ستخدام  درجة  تقي�ص  فقرة،   )34( من  الأولية  �سورتها  يف  تتكون  ا�ستبانة  الباحثان  اأعدَّ 
التعلم اللكرتوين، وقد  لبيئات  القد�ص املفتوحة  التعليمية يف جامعة  الطلبة مبنطقة �سمال غزة 

توزعت فقرات ال�ستبانة على ثلثة جمالت على التوايل، وهي كما ياأتي: 
اجلدول )2( 

يبني جماالت اال�ستبانة وعدد فقرات كل جمال

عدد الفقراتمجاالت االستبانه

12-1 استخدام البوابة األكادميية

10-2 استخدام املودل

12-3 استخدام الصفوف االفتراضية

34اجملموع الكلي لفقرات االستبانة

ويجاب على ال�ستبانه تبعًا لتدرج خما�سي على طريقة ليكرت »بدرجة كبرية جداً – بدرجة 
كبرية – بدرجة متو�سطة – بدرجة �سعيفة – بدرجة �سعيفة جداً« وت�سحح بالدرجات )-5 -4 -3 

-2 1( على التويل، وجميع الفقرات اإيجابية الت�سحيح.

وحت�سب درجة املفحو�ص بجمع درجاته على كل جمال، وجمع درجاته على كل املجالت 
ال�ستبانة بني  للمفحو�ص على  الكلية  الدرجة  الكلية لل�ستبانة، وترتاوح  الدرجة  للح�سول على 
)34 – 170 درجة( ، والدرجة املنخف�سة تعني �سعف ا�ستخدام الطالب لبيئات التعلم اللكرتوين يف 
جامعة القد�ص املفتوحة، اأما الدرجة املرتفعة، فتعني اأن الطالب يكرث من ا�ستخدام بيئات التعليم 

اللكرتوين.
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صدق أدوات الدراسة وثباتها: 

	. الصدق: 

�سدق املحكمني:  ♦ 

للتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة من خلل �سدق املحكمني، عر�ص الباحثان ال�سورة الأولية 
لل�ستبانة على عدد من املحكمني من الزملء املتخ�س�سني يف املجال الرتبوي وتقنيات التعليم، 
ومدى  وفقراتها  ال�ستبانة  اآرائهم وملحظاتهم ومقرتحاتهم حول جمالت  معرفة  بهدف  وذلك 
و�سوحها، وترابطها، ومدى حتقيقها لأهداف الدرا�سة، وُفرِّغت امللحظات التي اأبداها املحكمون، 

ويف �سوئها اأعاد الباحثان �سياغة بع�ص الفقرات وبقيت ال�ستبانة مكونة من )34( فقرة.
�سدق االت�ساق الداخلي:  ♦ 

 )64( بلغت  الأ�سلي،  الدرا�سة  جمتمع  من  ع�سوائية  ا�ستطلعية  عينة  على  ال�ستبانة  ُطبقت 
طالبًا من اجلن�سني، بهدف ح�ساب �سدق الأدوات وثباتها: 

وحل�ساب �سدق الت�ساق الداخلي؛ ُح�سبت معاملت الرتباط لدرجات فقرات كل جمال مع 
الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، واجلدول الآتي يبني ذلك: 

اجلدول )3( 
ارتباطات درجات فقرات كل جمال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه 

اجملال
رقم 

الفقرة
معامل االرتباطالفقرات

مستوى 
الداللة

ية
دمي

كا
األ

ة 
واب

لب
م ا

دا
خ

ست
. ا

1

1
أدخل إلى احلساب اخلاص بي على البوابة األكادميية 

للجامعة
دالة عند 0.540.01

دالة عند 0.720.01أتابع إعالنات املنطقة التعليمة عبر البوابة األكادميية2

دالة عند 0.650.01أتعرف إلى مواعيد محاضرتي وأماكن انعقادها3

4
أطلع على اخلطة الدراسية مبا فيها الساعات املطلوبة 

واجملتازة واحملتسبة
دالة عند 0.560.01

5
أتعرف إلى عالماتي أول بأول من خالل الدخول للبوابة 

األكادميية
دالة عند 0.480.01

دالة عند 0.740.01أتعامل مع التعيينات الورقية من خالل البوابة6

دالة عند 0.630.01أشارك في حل حلقات النقاش غير املتزامنة7
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اجملال
رقم 

الفقرة
معامل االرتباطالفقرات

مستوى 
الداللة

ية
دمي

كا
األ

ة 
واب

لب
م ا

دا
خ

ست
. ا

18
أطلع على املواد التوضيحية/ املساندة عبر الدخول إلى 

وحدة إدارة املقررات
دالة عند 0.750.01

دالة عند 0.710.01أقوم بإرسال رسالة ملشرفي في حال لزم ذلك9

10
أتواصل مع مشرفي عبر غرفة النقاش املباشر في حال 

وجود موعد معد سلفاً بيننا
دالة عند 0.650.01

دالة عند 0.530.01أقوم بتعديل بياناتي الشخصية عبر البوابة األكادميية11

12
أطلع على احملاضرات التي يتم بثها عبر تقنية الفيديو 

سترمينج )البث احلي( 
دالة عند 0.570.01

دل
ملو

م ا
دا

خ
ست

. ا
2

دالة عند 0.760.01أدخل إلى املودل من حسابي اخلاص على البوابة13

دالة عند 0.730.01أجيب على التعيينات االلكترونية عبر املودل14

دالة عند 0.620.01أشارك في حلقات النقاش املتزامنة وغير املتزامنة15

دالة عند 0.570.01أطلع على نتيجة التعيني بعد االنتهاء من حله16

دالة عند 0.640.01أقوم بإرسال رسالة ملشرفي عبر املودل17

18
أتعرف على مكونات شاشة املقرر الدراسي املصمم 

باستخدام املودل
دالة عند 0.810.01

19
أتعامل مع كافة األنشطة )Quiz/ تقرير/ دراسة حالة( عبر 

املودل
دالة عند 0.700.01

20
أدخل إلى املودل عبر وحدة إدارة املقررات )التعيني 

االلكتروني/التعليم املدمج( 
دالة عند 0.690.01

21
أحصل على التغذية الراجعة بعد إجابتي على التعيني 

الدراسي
دالة عند 0.670.01

22
أطلع على امللفات احململة على املودل وأحفظ منها ما يلزم 

على جهاز احلاسوب
دالة عند 0.740.01

م 
دا

خ
ست

. ا
3

ية
ض

ترا
الف

ف ا
فو

ص
ال

23
أقوم بتنزيل البرامج ذات العالقة بالصفوف االفتراضية 

كبرنامج اجلافا
دالة عند 0.760.01

دالة عند 0.780.01أقوم بحضور اللقاءات االفتراضية التي يعقدها املشرف24

25
أدخل إلى الصف االفتراضي عبر الرابط املعطى من قبل 

اجلامعة باسمي وكلمة السر اخلاصة بي
دالة عند 0.740.01
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اجملال
رقم 

الفقرة
معامل االرتباطالفقرات

مستوى 
الداللة

ية
ض

ترا
الف

ف ا
فو

ص
 ال

ام
خد

ست
. ا

3

26
أستخدم محتويات الصف االفتراضي )األشرطة والنوافذ( 

كمشارك
دالة عند 0.780.01

27
أطرح تساؤالتي من خالل املايك والتخاطب الكتابي 

بطريقة تتيح التواصل مع املشاركني
دالة عند 0.670.01

28
أحتفظ باملكتوب على اللوحة البيضاء ونافذة الدردشة 

على جهازي اخلاص
دالة عند 0.680.01

29
أحتفظ بأي وسائط مساندة يتم إرسالها من قبل املشرف 

على جهازي اخلاص
دالة عند 0.670.01

30
أوظف أيقونات التعبير )مضحك/تصفيق/غير موافق/

مرتبك( خالل التفاعل مع املشاركني
دالة عند 0.660.01

31
أستخدم أيقونة اخلروج املؤقت في حال مغادرتي لغرفة 

الصف االفتراضي لفترة وجيزة
دالة عند 0.720.01

دالة عند 0.660.01أوظف شريط اللوحة البيضاء في الكتابة عليها32

33
أشارك في عرض ما لدي من نشاطات عبر القيام بعرض 

تقدميي- بوربوينت- على اللوحة البيضاء
دالة عند 0.710.01

34
أستمع إلى اللقاءات االفتراضية املسجلة في حال عدم 

متكني من املشاركة مباشرة
دالة عند 0.760.01

قيمة ر الجدولية )درجات حرية= 62( عند 0.05= 0.250، وعند 0.01= 0.325

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع فقرات ال�ستبانة حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية 
للمجال الذي تنتمي اإليه عند م�ستوى 0.01.

وُح�سب الت�ساق الداخلي لل�ستبانة من خلل تقدير معامل الرتباط بني درجة كل جمال 
والدرجة الكلية لل�ستبانة ح�سبما هو مو�سح يف اجلدول الآتي: 

اجلدول )4( 
ارتباطات درجات كل جمال مع الدرجة الكلية لال�ستبانه

مستوى الداللةمعامل االرتباطمجاالت االستبانه

دالة عند 0.8760.01-1 استخدام البوابة األكادميية

دالة عند 0.9120.01-2 استخدام املودل

دالة عند 0.9120.01-3 استخدام الصفوف االفتراضية

قيمة ر الجدولية )درجات حرية= 62( عند 0.05= 0.250، وعند 0.01= 0.325
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معاملت الرتباط بني درجات جمالت ال�ستبانة مع الدرجة 
الكلية لل�ستبانة ترتاوح بني )0.876 – 0.912( ، وجميعها دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.01. وبذلك 

تبقى ال�ستبانة يف �سورتها النهائية مكونة من 34 فقرة. 
وبذلك يت�سح اأن جمالت ال�ستبانة تت�سم بدرجة عالية من �سدق الت�ساق الداخلي، اأي اأن 

الأداة تقي�ص ما و�سعت لقيا�سه.

ثبات االستبانة: 
ُقدِّر الثبات بح�ساب معامل كرونباخ األفا لفقرات ال�ستبانة )34 فقرة(، ولكل بعد من اأبعاد 

ال�ستبانة، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
اجلدول )5( 

معامالت الثبات ال�ستبانة بيئات التعلم االلكرتوين باأبعاده ودرجته الكلية با�ستخدام معامل األفا

مستوى الداللةقيمة ألفاعدد الفقراتمجاالت االستبيان

دالة عند 120.8610.01-1 استخدام البوابة األكادميية

دالة عند 100.8830.01-2 استخدام املودل

دالة عند 120.9150.01-3 استخدام الصفوف االفتراضية

دالة عند 340.9500.01استبيان بيئات التعلم االلكتروني ككل

بني  تراوحت  الكلية  ودرجته  باأبعاده  لل�ستبانة  األفا  قيمة  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
)0.861 - 0.950( ، وهي معاملت دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى 0.01. مما ي�سري اإىل اأن ال�ستبانة تت�سم 

بدرجة جيدة من الثبات.

ثانياً- مقياس الدافع لإلجناز للراشدين: تعريب صالح أبو ناهية:
نظرية  عن  بعيداً  للإجناز  الدافع  ا�ستخبار  ببناء   Hermans 1970م  �سنة  هارمان�ص  قام 
اأتكن�سون، وذلك بعد اأن ح�رش جميع املظاهر املرتبطة بهذا التكوين، وقد انتقى منها الأكرث �سيوعًا 
واحلراك  املخاطر،  تقبل  و�سلوك  الطموح،  م�ستوى  وهي:  ال�سابقة  البحوث  اأكدته  ما  اأ�سا�ص  على 
الجتماعي، واملثابرة، وتوتر العمل، واإدراك الزمن، والتوجه للم�ستقبل، واختيار الرفيق، و�سلوك 

التعرف، و�سلوك الإجناز. 
قبل  من  العبارات  اإحدى  ُحذفت  وقد  الختيار،  متعددة  فقرة   29 من  ال�ستخبار  ويتكون 
مدى  ويرتاوح  فقرة.   28 من  يتكون  املقيا�ص  وبقي  الدرا�سة،  عينة  مع  ات�ساقها  لعدم  الباحثني 
املقيا�ص، ومتثل  للدرجة على  الأدنى  )28( درجة، وهي احلد  املقيا�ص من  الدرجات على فقرات 

الدافع للإجناز الأدنى، بينما بلغ الدافع للإجناز الأعلى )131( درجة.
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صدق املقياس وثباته: 
للتحقق من �سدق املقيا�ص وثباته، طبَّقه الباحثان على عينة ا�ستطلعية ع�سوائية مكونة 
من )64( من الطلبة من جمتمع الدرا�سة الأ�سلي. وُح�سب �سدق الت�ساق الداخلي من خلل تقدير 

ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيا�ص، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
اجلدول )6( 

قيم االرتباطات بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقيا�س

مستوى الداللةمعامل االرتباطرقم الفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباطرقم الفقرة

دالة عند 150.4080.01دالة عند 10.5030.01

دالة عند 160.3390.01دالة عند 20.2860.05

دالة عند 170.4290.01غير دال إحصائيا30.160ً

دالة عند 180.3850.01دالة عند 40.4390.01

دالة عند 190.4630.01دالة عند 50.2700.05

دالة عند 200.4240.01غير دال إحصائيا60.136ً

دالة عند 210.2480.05دالة عند 70.5830.01

دالة عند 220.2890.05دالة عند 80.3580.01

غير دال إحصائيا230.052ًدالة عند 90.4980.01

دالة عند 240.3670.01دالة عند 100.5150.01

دالة عند 250.4780.01دالة عند 110.3080.05

دالة عند 260.3630.01غير دال إحصائيا120.016ً

دالة عند 270.4370.01دالة عند 130.4110.01

دالة عند 280.5870.01دالة عند 140.4470.01

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع فقرات املقيا�ص حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية 
 - 6 - 3( 0.05، با�ستثناء الفقرات  0.01 وم�ستوى  للمقيا�ص، وجميعها ارتباطات دالة عند م�ستوى 
ن املقيا�ص يف �سورته النهائية من )24 فقرة(،  12 - 23( مل حتقق ارتباطات دالة، فا�ستبعدت، وتكوَّ

وبذلك ت�سبح الدرجة على مقيا�ص دافعية الإجناز ترتاوح بني )28 – 113 درجة( .
مما ي�سري اإىل اأن املقيا�ص يت�سم بدرجة جيدة من الت�ساق الداخلي، واأنه ي�سلح لقيا�ص دافعية 

الإجناز لدى اأفراد العينة.
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ثبات املقياس: 
با�ستخدام التجزئة الن�سفية: ♦ 

الرتباط  الن�سفية، وذلك بح�ساب معامل  التجزئة  الباحثان ثبات املقيا�ص بطريقة  ح�سب 
بني درجات اأفراد العينة ال�ستطلعية على الفقرات الفردية للمقيا�ص )12 فقرة( ، ودرجاتهم على 
الفقرات الزوجية )12 فقرة( ، واملكونة للمقيا�ص )جمموع الفقرات = 24 فقرة( ، وقد بلغت قيمة 
)الن�سفني  براون  �سبريمان  معادلة  ا�ستخدم  ثم   )0.564( الن�سفني  بني  بري�سون  ارتباط  معامل 
املعادلة  بتلك  التعديل  بعد  الثبات  معامل  قيمة  بلغت  وقد  املقيا�ص،  طول  لتعديل  مت�ساويني( 
)0.721(، وهي قيمة دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة اأقل من 0.01، الأمر الذي يدلل على درجة 

جيدة من الثبات.
معامل كرونباخ األفا:  ♦ 

الفقرات =  )عدد  املقيا�ص  لفقرات  األفا  املقيا�ص بح�ساب معامل كرونباخ  ثبات  ُقدَّر  كذلك 
24( ، وقد بلغت قيمة األفا )0.783( ، وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من الثبات، وهي دالة عند 
م�ستوى دللة اأقل من 0.01، وتفي مبتطلبات تطبيق املقيا�ص على اأفراد العينة. وبذلك يت�سح اأن 
مقيا�ص دافعية الإجناز يت�سم بدرجة جيدة من ال�سدق والثبات، تفي مبتطلبات تطبيقه على اأفراد 

عينة الدرا�سة جلمع البيانات امليدانية.

اخلطوات اإلجرائية: 
بعد انتهاء الباحثنْي من اإعداد الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة، ُحددت اأداتا الدرا�سة وهما: 
بيانات  وا�ستمارة   ، للإجناز(  الدافعية  )مقيا�ص  و  اللكرتوين(  التعلم  بيئات  ا�ستخدام  )ا�ستبانة 
دميوغرافية. وحتديد العينة من طلبة جامعة القد�ص املفتوحة ب�سمال غزة، وو�سع اأ�سئلة الدرا�سة. 
املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  من  ع�سوائية  عينة  اختريت  فقد  الدرا�سة،  عينة  ُحددت  ذلك  وبعد 
ح  حِّ ب�سمال غزة من اجلن�سني. وطبق الباحثان الأدوات على العينة. وبعد النتهاء من التطبيق، �سُ
با�ستخدام  الدرجات  الت�سحيح، وعوجلت هذه  لأ�ساليب  تبعًا  عليها  الدرجات  وُر�سدت  املقيا�ص، 
الأ�ساليب الإح�سائية املنا�سبة بهدف احل�سول على النتائج املتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة، وقد ا�ستعان 

الباحثان بربنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية SPSS بهدف التو�سل للنتائج.

األساليب اإلحصائية: 
للتحقق من �سدق االأدوات وثباتها ا�ستخدم الباحثان االأ�ساليب االآتية: 

معامل ارتباط بري�سون: ل�سدق الت�ساق الداخلي. ● 
فا: للثبات. معامل كرونباخ األ ●
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ولالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 
املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري الوزن الن�سبي: للك�سف عن م�ستوى املتغريات. ● 

اختبار ت للفرق بني متو�سطات عينتني م�ستقلتني: للك�سف عن الفروق يف بيئات التعلم  ● 
اللكرتوين، والدافع للإجناز تبعًا للنوع الجتماعي.

اختبار حتليل التباين الأحادي للفرق بني متو�سطات ثلث عينات م�ستقلة فاأكرث: للك�سف  ● 
عن الفروق يف بيئات التعلم، ودافعية الإجناز تبعًا للربنامج الأكادميي وامل�ستوى الدرا�سي.

اختبار �سيفيه: للك�سف عن اجتاه الفروق الناجتة عن حتليل التباين الأحادي. وقد ا�ستخدم  ● 
الباحثان مفتاح حتليل البيانات، كما هو مو�سح يف و�سف ال�ستبانات.

كما  للنتائج  والتو�سل  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  للإجابة  الأ�ساليب  هذه  الباحثان  ا�ستخدم  وقد 
يت�سح يف اجلزء الآتي من الدرا�سة.

عرض نتائج الدراسة وتفسريها: 
التعلم  بيئات  ا�ستخدام  درجة  ما  على:  ● ين�ص  الذي  الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

االلكرتوين من قبل طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
اأفراد  لدرجات  الن�سبي  والوزن  املعياري  والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  الباحثان  ح�سب 

العينة من الطلبة على الدرجة الكلية ملقيا�ص التعلم اللكرتوين؛ كما يف اجلدول الآتي: 
اجلدول )7( 

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات العينة 
على ا�ستبانه بيئات التعلم االلكرتوين

الترتيبالوزن النسبياالنحراف املعيارياملتوسط احلسابيعدد الفقراتاجملاالت

1238.007.9863.31البوابة األكادميية

1028.788.3657.82املودل

1230.1710.7550.33الصفوف االفتراضية

3496.9523.5057.0االستبانه ككل

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن الوزن الن�سبي ل�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين لأفراد العينة 
ا�ستخدام  العينة لديهم م�ستوى متو�سط من  اأفراد  اأن  )%57.03(، وهي نسبة تدل على  يقع عند 

بيئات التعلم اللكرتوين.
متو�سط،  م�ستوى  عند  الأوىل  املرتبة  يف  جاء  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  اأن  ويت�سح  - 
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وبوزن ن�سبي )%63.6( لدى اأفراد العينة، يليها ا�ستخدام املودل بوزن ن�سبي )%57.8( لدى اأفراد 
العينة.

واأخرياً ا�ستخدام ال�سفوف الفرتا�سية بوزن ن�سبي )%50.3( - لدى اأفراد العينة.
البوابة  تقدمها  التي  اخلدمات  اأن  اإىل  تعود  قد  باأنها  ال�سابقة  النتيجة  الباحثان  ويف�رش 
ومعرفته  الدرا�سي،  للف�سل  الت�سجيل  مثل  عنها  ال�ستغناء  للطالب  ميكن  ل  خدمات  الأكادميية 
التي  اخلدمات  وكذلك  املقررات،  يف  وعلماته  الف�سلية،  اخلطة  على  والطلع  اللقاءات،  جلدول 
على  واحل�سول  احلي،  والبث  املبا�رش،  والنقا�ص  النقا�ص،  وحلقات  املطروحة  باملقررات  ترتبط 
التعيينات التي تر�سد حللها درجات، اأما املودل فتكمن اأهميته يف الدخول للتعيينات الإلكرتونية 
لبع�ص املقررات، اأما بيئة ال�سف الفرتا�سي فقد كانت الأدنى يف ا�ستخدامات الطلبة لوجود بديل 
هو اللقاء الوجاهي، وكونها حتتاج اإىل توافر بنية تقنية جيدة لدى املتعلم من جهاز حا�سوب، 

وانرتنت منزيل، وبرجميات منا�سبة، ودراية بالتعامل مع تقنيات ال�سف الفرتا�سي.
ما م�ستوى دافعية االإجناز لدى طلبة  النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين الذي ين�ص على:  ●

جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
من  العينة  اأفراد  لدرجات  الن�سبي  والوزن  املعياري  والنحراف  احل�سابي  املتو�سط  ُح�سب 

الطلبة على الدرجة الكلية ملقيا�ص دافعية الإجناز؛ كما يف اجلدول الآتي: 
اجلدول )8( 

املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات العينة على مقيا�س دافعية االجناز

الوزن النسبي%االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيعدد الفقراتاملقياس

2484.469.4474.7دافعية االجناز ككل

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن الوزن الن�سبي للدافعية للإجناز يقع عند م�ستوى جيد، وبوزن 
ن�سبي )%74.7( ، مما يدلل على اأن اأفراد العينة لديهم م�ستوى جيد من دافعية الإجناز.

وتتفق النتيجة ال�سابقة مع نتيجة درا�سة )خليفة، 1997( التي اأكدت وجود م�ستوى مقبول 
من دافعية الإجناز لدى عينتّي الدرا�سة من امل�رشيني وال�سودانيني.

ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن طلبة اجلامعة ميثلون مرحلة �سبابية متتاز بال�سعي 
الدائم لتح�سني الأداء، ناهيك عن اأن الطالب اجلامعي ميتلك دافعية الإجناز بحكم �سعيه للح�سول 

على �سهادة علمية لتطوير و�سعه الأكادميي والجتماعي والقت�سادي اإىل الأف�سل. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند  النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث الذي ين�ص على:  ●
طلبة  قبل  من  االلكرتوين  التعلم  بيئات  ا�ستخدام  درجة  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى 
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جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية تبعاً ملتغريات: النوع االجتماعي، 
والربنامج االأكادميي، وامل�ستوى الدرا�سي؟ 

ويتفرع هذا ال�سوؤال اإىل الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( - يف درجة ا�ستخدام 
غزة  �سمال  منطقة  املفتوحة يف  القد�س  طلبة جامعة  قبل  من  االلكرتوين  التعلم  بيئات 

التعليمية تبعاً ملتغري النوع االجتماعي؟ 
171، والطالبات، ن=  الدرا�سة )الطلب، ن=  الباحثان بني متو�سطي درجات عينتي  وازن 
174( على ا�ستبانة بيئات التعلم اللكرتوين، با�ستخدام اختبار )ت( للفروق بني متو�سطات درجات 

عينتني م�ستقلتني )علم، 2005، 210( ، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
اجلدول )9( 

نتائج اختبار )ت( للفروق يف بيئات التعلم االلكرتوين تبعاً للنوع االجتماعي

املتغير

الطالبات )ن=174( الطالب )ن=171( 

قيمة )ت( 
القيمة 

االحتمالية
مستوى الداللة املتوسط

احلسابي
االنحراف
املعياري

املتوسط
احلسابي

االنحراف
املعياري

غير دال إحصائيا38.747.2437.278.611.7190.087ًالبوابة األكادميية

غير دال إحصائيا29.658.3927.928.251.9300.054ًاملودل

غير دال إحصائيا31.2810.8729.0910.541.9030.058ًالصفوف االفتراضية

بيئات التعلم 
االلكتروني ككل

دال عند 99.6723.0294.2723.732.1440.0330.05

قيمة )ت( الجدولية )د.ح=343( 

عند مستوى داللة 0.05= 1.96، وعند مستوى داللة 0.01= 2.58

يبني اجلدول ال�سابق اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف 
درجة ا�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين ككل، تبعًا ملتغري النوع الجتماعي لأفراد العينة، وكانت 
الفروق ل�سالح الطلب الذكور، يف حني مل تكن هناك فروق ذات دللة اإح�سائيًا يف اأبعاد بيئات 

التعلم الإلكرتوين تبعًا للنوع الجتماعي.
ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن اإمكانات الطلبة الذكور ل�ستخدام احلا�سوب والنرتنت 
كمدخل ل�ستخدام بيئات التعلم اللكرتوين تكون ب�سكل اأف�سل، نتيجة عدم وجود حتفظات اجتماعية 

يف هذا ال�ستخدام جتاه الذكور مقارنة بالإناث.
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هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( - يف درجة ا�ستخدام 
غزة  �سمال  منطقة  املفتوحة يف  القد�س  طلبة جامعة  قبل  من  االلكرتوين  التعلم  بيئات 

التعليمية، تبعاً ملتغري الربنامج االأكادميي؟ 
التعلم  بيئات  ا�ستخدام  الفروق يف  عن  للك�سف  الأحادي  التباين  الباحثان حتليل  ا�ستخدم 

الإلكرتوين تبعًا للربنامج الأكادميي لأفراد العينة: 
اجلدول )10( 

نتائج حتليل التباين االأحادي للك�سف عن الفروق 
يف بيئات التعلم االلكرتوين تبعاً للربنامج االأكادميي 

مصدر التبايناألبعاد
مجموع
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة ف
القيمة 

االحتمالية
مستوى الداللة

البوابة 
األكادميية

423.213141.07بني اجملموعات

غير دالة إحصائيا2.2390.083ً 21482.7934162.99داخل اجملموعات

21906.00344اجملموع

املودل

134.21344.73بني اجملموعات

غير دالة إحصائيا0.6390.590ً 23877.6034170.02داخل اجملموعات

24011.81344اجملموع

الصفوف 
االفتراضية

219.18373.05بني اجملموعات

غير دالة إحصائيا0.6310.596ً 39511.07341115.86داخل اجملموعات

39730.25344اجملموع

بيئات التعلم
االلكتروني 

ككل

1866.993622.33بني اجملموعات

غير دالة إحصائيا1.1280.338ً 188138.96341551.72داخل اجملموعات

190005.95344اجملموع

قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح= 3، 341( 

عند مستوى داللة 0.05 = 2.60، وعند مستوى داللة 0.01 = 3.78

التعلم  بيئات  ا�ستخدام  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�سابق  اجل��دول  يبني 
اللكرتوين تبعًا للربنامج الأكادميي لأفراد العينة.

ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الطلبة من جميع الربامج والتخ�س�سات ي�ستخدمون 
بيئات التعلم اللكرتوين للتعامل مع العديد من املقررات التي تدر�ص باأحد اأمناط التعلم اللكرتوين 
�سواء كانت هذه املقررات يف برنامج الرتبية اأم التنمية الجتماعية والأ�رشية اأم العلوم الإدارية 
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والقت�سادية، اأم التكنولوجيا والعلوم التطبيقية. اإن ا�ستخدام بيئات التعلم الإلكرتوين اأ�سبح يف 
اأكادميي حمدد، بل هي فل�سفة و�سيا�سة  القد�ص املفتوحة ل تخت�ص بربنامج  ظل فل�سفة جامعة 

منتهجة جلميع الربامج. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( - يف درجة ا�ستخدام 
غزة  �سمال  منطقة  املفتوحة يف  القد�س  طلبة جامعة  قبل  من  االلكرتوين  التعلم  بيئات 

التعليمية تبعاً ملتغري امل�ستوى الدرا�سي؟ 
اجلدول الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد العينة يف 

جمالت بيئات التعلم اللكرتوين ذات الدللة تبعًا للم�ستوى الدرا�سي: 
اجلدول )11( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
اأفراد العينة يف جماالت بيئات التعلم االلكرتوين ذات الداللة تبعاً للم�ستوى الدرا�سي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداملتغيراجملاالت

البوابة األكادميية

6739.656.574املستوى األول

12536.638.470املستوى الثاني

9838.728.156املستوى الثالث

5537.807.734املستوى الرابع

املودل

6729.8668.179املستوى األول

12527.4648.482املستوى الثاني

9828.3378.553املستوى الثالث

5531.2187.375املستوى الرابع

الصفوف االفتراضية

6732.71610.998املستوى األول

12528.12010.412املستوى الثاني

9830.23510.716املستوى الثالث

5531.60010.619املستوى الرابع

بيئات التعلم االلكتروني ككل

67102.23922.532املستوى األول

12592.21624.286املستوى الثاني

9897.29623.013املستوى الثالث

55100.61822.179املستوى الرابع
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وقد ا�ستخدم الباحثان حتليل التباين الأحادي للك�سف عن الفروق يف ا�ستخدام بيئات التعلم 
الإلكرتوين تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة: 

اجلدول )12( 
نتائج حتليل التباين االأحادي للك�سف عن الفروق 
يف بيئات التعلم االلكرتوين تبعاً للم�ستوى الدرا�سي

مصدر التبايناجملاالت
مجموع
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة 
ف

القيمة 
االحتمالية

مستوى الداللة

البوابة 
األكادميية

471.463157.15بني اجملموعات

غير دالة إحصائيا2.5000.059ً 21434.5434162.86داخل اجملموعات

21906.00344اجملموع

املودل

641.673213.89بني اجملموعات

دالة عند 3.1210.0260.05 23370.1534168.53داخل اجملموعات

24011.81344اجملموع

الصفوف 
االفتراضية

1072.643357.55بني اجملموعات

دالة عند 3.1540.0250.05 38657.61341113.37داخل اجملموعات

39730.25344اجملموع

بيئات التعلم 
االلكتروني 

ككل

5427.2131809.07بني اجملموعات

دالة عند 3.3420.0190.05 184578.75341541.29داخل اجملموعات

471.46344اجملموع

قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح= 3، 341( 

عند مستوى داللة 0.05 = 2.60، وعند مستوى داللة 0.01 = 3.78

يتبني من اجلدول ال�سابق: وجود فروق ذات دللة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0.05( يف درجات 
ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين وبيئاتها ككل، وبيئات املودل وال�سفوف الفرتا�سية تبعًا للم�ستوى 
البوابة  بيئة  ا�ستخدام  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  الفروق  تكن  مل  حني  يف  العينة.  لأفراد  الدرا�سي 

الأكادميية تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة.
املتو�سطات  يبني  الفروق  اجتاه  عن  للك�سف  �سيفيه  اختبار  نتائج  يبني  الآت��ي  واجل��دول 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد العينة يف جمالت التعلم اللكرتوين ذات الدللة 

تبعًا للم�ستوى الدرا�سي.



د. خالد عبد الدايم - د. عبد السالم نصار

207 اجمللد الثالث، العدد السادس، كانون ثاني 2012

اجلدول )13( 
نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اجتاه الفروق يبني املتو�سطات احل�سابية

لدرجات ا�ستخدام بيئات التعلم االلكرتوين ذات الداللة تبعاً للم�ستوى الدرا�سي

الثالثالثانياألولاملتغيراجملاالت

املودل

2.40الثاني

1.520.87الثالث

1.353.752.88الرابع

الصفوف االفتراضية

4.59الثاني

2.482.11الثالث

1.113.481.36الرابع

بيئات التعلم االلكتروني ككل

*10.02الثاني

4.945.07الثالث

1.628.403.32الرابع

يتبني من اجلدول ال�سابق:  
اأن الفروق يف ا�ستخدام ال�سفوف الفرتا�سية، ويف بيئات التعلم اللكرتوين ككل، كانت  - 
طلبة  ل�سالح  الفروق  وكانت  الثاين،  )ال�سنة(  امل�ستوى  وطلبة  الأول  )ال�سنة(  امل�ستوى  طلبة  بني 

امل�ستوى )ال�سنة( الأول.
ومل تك�سف نتائج اختبار �سيفيه عن اجتاه الفروق يف ا�ستخدام بيئة املودل تبعًا للم�ستوى  - 

الدرا�سي لدى اأفراد العينة.
ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن طلبة امل�ستوى الأول قد تتوافر لديهم الدافعية للإقبال 
على التعامل مع ال�سفوف الفرتا�سية وبيئات التعلم ككل، كونهم طلبة جدداً ي�سعون للتكيف مع 
التقنيات التعليمية التي تنتهجها اجلامعة، خا�سة اأن انتهاج جامعة القد�ص املفتوحة ل�ستخدام 

بيئات التعلم اللكرتوين يعد اأمراً حديثا. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند  النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرابع الذي ين�ص على:  ●
م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف م�ستوى دافعية االإجناز لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة 
يف منطقة �سمال غزة التعليمية تبعاً ملتغريات النوع االجتماعي، والربنامج االأكادميي، 

وامل�ستوى الدرا�سي؟ 
ويتفرع هذا ال�سوؤال اإىل الأ�سئلة الفرعية الآتية: 

هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( - يف م�ستوى دافعية 
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االجناز لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية تبعاً ملتغري 
النوع االجتماعي؟ 

اجلدول )14( 
يبني اختبار )ت( للفروق يف مقيا�س دافعية االجناز وفقا للنوع االجتماعي

املتغير

الطالب
 )ن=171( 

الطالبات
 )ن=174( 

القيمة االحتماليةقيمة ت
مستوى 
الداللة املتوسط 

احلسابي
االنحراف 
املعياري

املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

دالة عند 81.79010.42487.0867.5195.4200.0010.01الدافعية لالجناز

قيمة )ت( الجدولية )د.ح=343(  

عند مستوى داللة 0.05= 1.96، وعند مستوى داللة 0.01= 2.58

0.01، يف دافعية الإجناز  اأنه توجد فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى  يبني اجلدول ال�سابق 
تبعًا للنوع الجتماعي لدى اأفراد العينة، وكانت ل�سالح الطالبات الإناث.

فروق  توجد  اأنه ل  بينت  التي   )1997 )خليفة،  درا�سة  نتائج  ال�سابقة مع  النتيجة  وتباينت 
جوهرية بني كل من الذكور والإناث يف الدرجة الكلية للدافعية للإجناز

ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الإناث يف املجتمع الفل�سطيني ي�سعني لتعوي�ص ما 
الفل�سطيني كجزء من املجتمعات  الذكورية لطبيعة املجتمع  ي�سعرن به من نق�ص نتيجة احلالة 
العربية التي متجد الذكر وتنظر له باأف�سلية عن الأنثى، الأمر الذي ينعك�ص يف كثري من احلالت 
–كما طالبات القد�ص املفتوحة- اإىل رد فعل يتمثل بوجود دافعية لدى الطالبة للإجناز اأكرث من 
الذكر، لتثبت لنف�سها وللآخرين اأنها ل تقل عن الذكر يف �سيء يف جمالت احلياة كافة مبا فيها 

املجال التعليمي.
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( - يف م�ستوى دافعية 
االإجناز لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية تبعاً ملتغري 

للربنامج االأكادميي؟ 
واجلدول الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد العينة يف 

دافعية الإجناز: 
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اجلدول )15( 
يبني املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لدرجات اأفراد العينة يف مقيا�س دافعية االجناز تبعاً للربنامج االأكادميي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددالبرنامج األكادميياملقياس

دافعية اإلجناز

21485.1228.938التربية

5279.1549.900التنمية االجتماعية واألسرية

4583.8228.451العلوم اإلدارية واالقتصادية

3489.2659.767التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

وقد ا�ستخدم الباحثان حتليل التباين الأحادي للك�سف عن الفروق يف دافعية الإجناز تبعًا 
للربنامج الأكادميي لأفراد العينة: 

اجلدول )16( 
نتائج حتليل التباين االأحادي للك�سف عن الفروق 
يف مقيا�س دافعية االجناز تبعاً للربنامج االأكادميي

مصدر التبايناملقياس
مجموع
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة ف
القيمة 

االحتمالية
مستوى الداللة

دافعية اإلجناز

2360.9163786.972بني اجملموعات

دالة عند 9.4800.0010.01 28308.80634183.017داخل اجملموعات

30669.722344اجملموع

قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح= 3، 341( 

عند مستوى داللة 0.05 = 2.60، وعند مستوى داللة 0.01 = 3.78

0.01، يف دافعية  اإح�سائية عند م�ستوى  ال�سابق وجود فروق ذات دللة  يتبني من اجلدول 
الإجناز تبعًا للربنامج الأكادميي لدى اأفراد العينة.

واجلدول الآتي يبني نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اجتاه الفروق بني املتو�سطات احل�سابية 
لدرجات اأفراد العينة يف دافعية الإجناز تبعًا ملتغري الربنامج الأكادميي: 
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اجلدول )17( 
نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اجتاه الفروق 

يف مقيا�س دافعية االإجناز تبعاً للربنامج االأكادميي 

التربيةالبرنامج األكادميياملقياس
التنمية 

االجتماعية واألسرية
العلوم 

اإلدارية واالقتصادية

الدافعية لالجناز

5.96التنمية االجتماعية واألسرية

1.294.66العلوم اإلدارية واالقتصادية

4.1410.115.44التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

يتبني من اجلدولني ال�سابقني اأن الفروق يف دافعية الإجناز تبعًا للربنامج الأكادميي كانت 
بني طلبة برناجمي الرتبية؛ والعلوم الإدارية والقت�سادية من ناحية، وبرنامج التنمية الجتماعية 
والأ�رشية، وكانت الفروق ل�سالح طلبة برناجمي الرتبية؛ والعلوم الإدارية والقت�سادية من اأفراد 

العينة.
ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن طلبة برناجمي الرتبية والعلوم الإدارية والقت�سادية 
اجلامعية كون  الدرا�سة  النتهاء من  اأو عمل مبجرد  اأكرب يف احل�سول على وظيفة  اأمل  يحدوهم 
لأكرب  الأخرية  ال�سنوات  ا�ستيعابًا خلل  الأكرث  بخا�سة  التعليمية  الفل�سطيني  املجتمع  موؤ�س�سات 
عدد من املوظفني، الأمر الذي يعد تعزيزاً وحتفيزاً للطلبة املتخ�س�سني �سمن املجالني ال�سابقني 

ودافعًا منطقيًا وواقعيًا للإجناز لديهم. 
هل توجد فروق دالة اإح�سائياً عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( - يف م�ستوى دافعية 
االإجناز لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية تبعاً للم�ستوى 

الدرا�سي الأفراد العينة؟ 
اجلدول الآتي يبني املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية يف الدافعية للجناز تبعًا 

للم�ستوى الدرا�سي لدى اأفراد العينة: 
اجلدول )18( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات اأفراد العينة 
يف الدافعية لالجناز تبعاً للم�ستوى الدرا�سي

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداملستوى الدراسياألبعاد

دافعية اإلجناز

6781.4310.927املستوى األول

12583.027.537املستوى الثاني

9887.659.037املستوى الثالث

5585.7210.419املستوى الرابع
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وقد ا�ستخدم الباحثان حتليل التباين الأحادي للك�سف عن الفروق يف دافعية الإجناز، تبعًا 
للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة: 

اجلدول )19( 
نتائج حتليل التباين االأحادي للك�سف عن الفروق يف الدافعية لالجناز تبعاً للم�ستوى الدرا�سي 

مصدر التبايناملقياس
مجموع
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة ف
القيمة 

االحتمالية
مستوى الداللة

دافعية اإلجناز

1959.233653.078بني اجملموعات

دالة عند 7.7570.0010.01 28710.4834184.195داخل اجملموعات

30669.72344اجملموع

قيمة )ف( الجدولية عند )د.ح= 3، 341( 

عند مستوى داللة 0.05 = 2.60، وعند مستوى داللة 0.01 = 3.78

0.01، يف دافعية  اإح�سائية عند م�ستوى  ال�سابق وجود فروق ذات دللة  يتبني من اجلدول 
الإجناز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي لدى اأفراد العينة.

واجلدول التايل يبني نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اجتاه الفروق يف دافعية الإجناز تبعًا 
للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة: 

اجلدول )20( 
نتائج اختبار �سيفيه للك�سف عن اجتاه الفروق يف الدافعية لالجناز تبعاً ملتغري الربنامج االأكادميي

الثالثالثانياألولاملستوى الدراسياملقياس

دافعية اإلجناز

1.59الثاني

6.224.62الثالث

4.292.701.92الرابع

يتبني من اجلدولني ال�سابقني اأن الفروق يف دافعية الإجناز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي، كانت 
بني طلبة امل�ستويني الأول والثاين من ناحية وطلبة امل�ستوى الثالث، وكانت الفروق ل�سالح طلبة 

امل�ستوى الثالث من اأفراد العينة.
ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الطلبة يف امل�ستوى الثالث قد يعتربون اأنف�سهم باأنهم 
جتاوزوا اأكرث من ن�سف املتطلبات اجلامعية، في�سعرون باأوىل الثمرات بعد اإجناز �سوط غري ب�سيط 
من امل�سوار اجلامعي؛ فتزداد دافعيتهم للإجناز يف هذا املجال وجمالت احلياة وميادينها كافة، 
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من  النتهاء  و�سط  على  كونه  رغم  الدائرة،  خارج  كان  الرابع  امل�ستوى  اأن  الباحثان  ينوه  ولكن 
الدرا�سة اجلامعية، فهذا الأمر قد يعود لكون الطلبة يف هذا امل�ستوى قد ي�سعرون ببع�ص الإحباط، 
عندما يفكرون يف م�ستقبل حياتهم بعد هذا امل�سوار الأكادميي الطويل، وتزداد الت�ساوؤلت لديهم 
لظروفهم  وحت�سني  عمل،  فر�ص  من  اجلامعية  الدرا�سة  يف  كدهم  مقابل  �سيجدون  هل  باأنهم 

القت�سادية والجتماعية. 
االلكرتوين  التعلم  بيئات  ا�ستخدام  درجات  بني  اإح�سائياً  دالة  عالقة  توجد  هل  ● 

ودافعية االإجناز لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سمال غزة التعليمية؟ 
قام الباحثان بتقدير معامل ارتباط بري�سون للك�سف عن العلقة بني ا�ستخدام بيئات التعلم 

الإلكرتوين، وبني دافعية الإجناز لأفراد العينة، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
اجلدول )23(

معامل االرتباط بني ا�ستخدام بيئات التعلم االإلكرتوين ودافعية االإجناز

مستوى الداللةالقيمة االحتماليةدافعية اإلجنازاملتغير

غير دالة إحصائيا0.0960.075ًالبوابة األكادميية

غير دالة إحصائيا0.0310.571ًاملودل

غير دالة إحصائيا0.0370.488ًالصفوف االفتراضي

غير دالة إحصائيا0.0610.261ًبيئات التعلم االلكتروني ككل

قيمة ر الجدولية )درجات حرية= 343( عند 0.05= 0.113، وعند 0.01= 0.148

التعلم  بيئات  ا�ستخدام  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  علقة  وجود  عدم  ال�سابق  اجلدول  يبني 
اللكرتوين، وبني دافعية الإجناز لدى اأفراد العينة من طلبة جامعة القد�ص املفتوحة مبنطقة �سمال 

غزة التعليمية.
وتباينت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة )البيطار، 2005( التي اأكدت فعالية برنامج 
التعلم الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر يف تنمية الدافعية للجناز لدى تلميذ ال�سف الثالث الثانوي.

ويف�رش الباحثان النتيجة ال�سابقة باأن الدافعية للإجناز فد تتاأثر بعوامل اأخرى اأكرث عمقًا 
تعود لطبيعة املرحلة العمرية املتفائلة، واإىل حمفزات داخلية ت�سعى اإىل حتقيق الذات لدى ال�سباب 
كالحتلل  الفل�سطيني  اجلامعي  ال�سباب  لقدرات  حتديًا  متثل  �سعبة  ظروف  ظل  يف  اجلامعي 
واحل�سار والظروف القت�سادية املتدنية وال�سعي للح�سول على مكانة اأف�سل يف املجتمع، كل ذلك 
وغريها من عوامل متثل مرادفا حلالة الدافعية للإجناز لدى الطلبة اجلامعيني، اأما بيئات التعلم 
اجلامعي  واملنهاج  اجلامعة  مع  التوا�سل  اآليات  اإحدى  باأنها  الطلبة  اإليها  ينظر  فقد  للكرتوين، 
اآلية تت�سم باحلداثة والأخذ مبتطلبات التكنولوجيا قد ت�سهم كباقي الآليات التقليدية  وامل�رشف، 

يف حت�سني حت�سيله الدرا�سي بعيدٍاً عن امتلكه للدافعية للإجناز.
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التوصيات: 
يف ظل النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة احلالية؛ يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

الهتمام من قبل القائمني على التعلم اللكرتوين مب�ستوياتهم كافة وامل�رشفني، بقرن  1 .

هذا النوع من التعليم باملحفزات الداعمة، مبا يزيد من دافعية الطلبة من التعامل مع هذا النوع 
من التعليم والإقبال عليه.

ال�ستمرار يف برنامج تدريب الطلبة للتعامل مع بيئات التعلم اللكرتوين مثل: برنامج  2 .

)تدريب دار�ص لدار�ص(، مع تخ�سي�ص نوع من املكافاآت للطلبة الذين يقبلون على امل�ساركة يف 
هذا الربنامج.

اأنف�سهم،  اجلامعيني  الطلبة  لتقومي  واأمناطه  اللكرتوين  التعلم  بيئات  اإخ�ساع  �رشورة  3 .

وذلك عن طريق ال�ستماع اإىل اآرائهم، بو�ساطة ال�ستفتاءات ال�سفوية، وال�ستبانات املكتوبة، ليتم 
التعرف اإىل رغباتهم، وميولهم، بالتايل حتديد املادة التي يجب اأن تقدم اإليهم، والأ�ساليب الواجب 

اتباعها يف تقدميها لهم.
حت�سني التجهيزات املادية والفنية التي يتطلبها ا�ستخدام بيئات التعليم اللكرتوين يف  4 .

خمتربات اجلامعة لتكون اأكرث عملياتية.
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 
الإ�سلمية،  )غزة، اجلامعة  واأدواته  الرتبوي وعنا�رشه، مناهجه  البحث  اإح�سان،  الأغا،  1 .

غزة، ط 4 2002( .
اأبو حجلة، اأمل اأحمد �رشيف، اأثر منوذج ت�رشيع تعليم العلوم على التح�سيل ودافع الإجناز  2 .

ومفهم الذات وقلق الختبار لدى طلبة ال�سف ال�سابع يف حمافظة قلقيلية، ر�سالة ماج�ستري غري 
من�سورة، جامعة النجاح، نابل�ص، فل�سطني، 2007. 

الربعاوي، اأنور علي وال�سحار، ختام اإ�سماعيل، اجتاهات طلبة كليات التعلم التفني نحو  3 .

النف�سي  الإر�ساد  ق�سم  اإمربيقية،  درا�سة  بالدافعية للإجناز،  التقنيات احلديثة وعلقتها  ا�ستخدام 
والتوجيه الرتبوي، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�سلمية، غزة، 2008.

البيطار، حمدي حممد حممد ، فعالية برنامج للتعلم الذاتي با�ستخدام الكمبيوتر لتدري�ص  4 .

لدى  املكانية  والقدرة  للإجناز  والدافعية  الدرا�سي  التح�سيل  تنمية  يف  الإن�ساءات  ح�ساب  مقرر 
التعليم  تدري�ص  وطرق  مناهج  تخ�س�ص  دكتوراه،  ر�سالة  ال�سناعية،  الثانوية  املرحلة  تلميذ 

ال�سناعي »التقني«، كلية الرتبية، جامعة اأ�سيوط، )2005( .
 5 .www.psso. ،جامعة امللك في�سل ، E- Learning الرتكي، �سالح حممد، التعليم اللكرتوين

،org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/ppt/04.ppt مايو، 2011.

اجلرف، رميا. متطلبات تفعيل نظام مودل للمقررات اللكرتونية، اأ�سواق املربد، 13. 6 يوليو، 
،http: //www.merbad.net/vb/showthread.php?t=14120 ، يوليو، 2009 

ال�سعودية  اجلامعات  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستخدام  مدى  �سعد،  رميا  اجل��رف،  7 .

للتعليم اللكرتوين: الواقع والتطلعات، �سجل وقائع ندوة تنمية اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعات 
ال�سعودية.كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود، 2004.

على  العلوم  تعليم  يف  افرتا�سية  تعلم  بيئة  ا�ستخدام  اأثر  حممد،  �رشيف  جميلة  خالد،  8 .

نابل�ص،  حمافظة  يف  الدولية  الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�ص  ال�سف  طلبة  حت�سيل 
ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، فل�سطني، 2008.

تنمية  واملدمج يف  اللكرتوين  التعليم  ا�ستخدام كل من  فاعلية  اهلل، حممد جابر،  خلف  9 .

مهارات اإنتاج النماذج التعليمية لدى طلب �سعبة تكنولوجيا التعليم بكلية الرتبية جامعة الأزهر. 
بحث غري من�سور، جامعة الأزهر، م�رش، 2009.
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امل�رشيني  من  اجلامعة  طلب  بني  مقارنة  ثقافية  درا�سة  حممد،  اللطيف  عبد  خليفة،  10 .

وال�سودانيني يف الدافعية للإجناز وعلقتها ببع�ص املتغريات، جملة علم النف�ص، ال�سنة احلادية 
ع�رش، ع 44، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، 1997.

زين الدين، حممد حممود، اأثر جتربة التعليم الإلكرتوين يف املدار�ص الإعدادية امل�رشية  11 .

العلمي  املوؤمتر  اإىل  مقدمة  بحثية  ورقة  نحوها،  واجتاهاتهم  للطلب  الدرا�سي  التح�سيل  على 
الثاين لكلية الرتبية النوعية جامعة قناة ال�سوي�ص- منظومة البحث العلمي يف م�رش )التحديات- 

املعايري- الروؤى امل�ستقبلية( املنعقد يف الفرتة من -19 20 اأبريل 2006.
عبد البا�سط، عبد العزيز حممود، علقة م�سدر ال�سبط بدافع الإجناز لدى طالبات الكليات  12 .

مكتبة  امل�رشية،  النف�سيني  الأخ�سائيني  رابطة  نف�سية،  درا�سات  ب�سلطنة عمان، جملة  املتو�سطة 
الأجنلو امل�رشية، القاهرة، 1992.

العتيبي، غازي �سيف اهلل غازي، ا�سطراب �سغوط ما بعد ال�سدمة واأثره على الدافعية  13 .

للإجناز والتوجه امل�ستقبلي لدى عينة من ال�سباب الكويتي، ر�سالة دكتوراة الفل�سفة يف الآداب، 
تخ�س�ص علم النف�ص، جامعة الزقازيق، 2001.

علم، �سلح الدين حمم�ود، الأ�ساليب الإح�سائية ال�ستدللية يف حتليل بيانات البحوث  14 .

النف�سية والرتبوية والجتماعية »البارامرتية واللبارامرتية« )القاهرة، دار الفكر العربي، 2005(.
 15 .http: //najahh2000.maktoobblog. ،2007 ،العلي، جناح .البوابات اللكرتونية. 20 حزيران

، %/com/374903 يوليو، 2010.

اأثر ا�ستخدام منط التعليم املدمج على حت�سيل الدار�سني  اإياد،  عو�ص، ح�سني واأبو بكر،  16 .

الأزمات  حالت  يف  التدخل  مقرر  على  جتريبية  درا�سة  املفتوحة/فل�سطني-  القد�ص  جامعة  يف 
والأ�رشية،   الجتماعية  التنمية  برنامج  الجتماعية/  اخلدمة  تخ�س�ص  مقررات  من  والطوارئ 

،moodle1.qou.edu مار�ص 2010.

 17 .)moodle( حممد، نبيل ال�سيد، فاعلية مقرر الكرتوين لتنمية مهارات ا�ستخدام نظام موودل
لدى طلب الدرا�سات العليا واأثره على التح�سيل املعريف والدافعية للجناز، بحث مقدم للموؤمتر 

الدويل الثاين للتعلم اللكرتوين واملقام يف فرباير، 2011 مبدينة الريا�ص.
طلب  لدى  للإجناز  والدافع  القلق  م�ستوى  بني  العلقة  درا�سة  ها�سم،  �سربي  حممود،  18 .

املرحلة الثانوية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، 1995.
مرزوق، عبد احلميد مرزوق، درا�سة مقارنة لأ�ساليب التعليم ودافعية الإجناز لدى عينة  19 .

من الطلب املتفوقني واملتاأخرين درا�سيًا، بحوث املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�ص لعلم النف�ص يف م�رش، 
اجلمعية امل�رشية للدرا�سات النف�سية، القاهرة، 1990.
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رات جامعة القد�ص املفتوحة، ملحق كتاب تعلم كيف تتعلم )عمان، جامعة القد�ص  من�سو. 20
املفتوحة، 2008( .

العملية  جراء  قبل  املوت  وقلق  القلق  حالة  من  كل  يف  الفروق  اأحمد،  ماي�سة   ، النيال  21 .

»رامن«،  امل�رشية  النف�سيني  الأخ�سائيني  رابطة  عن  ت�سدر   ، نف�سية  درا�سات  جملة   ، اجلراحية 
القاهرة، 1991. 
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