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ملخص: 
املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  امتالك  درجة  معرفة  اإىل  احلالية  الدرا�سة  تهدف 
ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف الفرتا�سية، ومعرفة درجة الفروق 
تبعًا  الفرتا�سية  وال�سفوف  باملودل،  املتعلقة  الإلكرتوين  التعلم  ملهارات  امتالكهم  يف 
الدرا�سة على  واأجريت  الو�سفي،  الباحثان املنهج  التخ�س�س. وا�ستخدم  ملتغريات اجلن�س، 
عينة قوامها )473( طالبًا، منهم )198( طالبًا و )275( طالبة، وتكونت ا�ستبانه الدرا�سة 
من املحاور التالية: )مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين، مهارات متعلقة باملودل، مهارات 
متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية( وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية: اإن جميع فقرات 
ال�ستبانة قد �سكلت مهارات جيدة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة وجاءت الدرجة الكلية 
بوزن ن�سبي وقدره )70.76 %( وامتالكهم لها بدرجة كبرية، وكانت ا�ستجاباتهم عالية. 
كما اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة امتالك طلبة جامعة 
القد�س املفتوحة ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف الفرتا�سية تبعًا 
يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  بينت  كما  الذكور،  ل�سالح  اجلن�س  ملتغري 
الإلكرتوين املتعلقة باملودل  التعلم  القد�س املفتوحة ملهارات  درجة امتالك طلبة جامعة 

وال�سفوف الفرتا�سية تبعًا ملتغري التخ�س�س ل�سالح التخ�س�س العلمي. 
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The Level of E- Learning Skills Related to Moodle and Virtual 
Classes Mastered by Al- Quds Open University Students

abstract: 

The aim of this study is to understand the level of e- learning skills related 
to Moodle and virtual classes mastered by Al- Quds Open University students 
and to know the differences in their mastering of these skills according to 
gender, specialization, academic level and learning region. 

The study was applied on a sample consisting of 473 students, 198 male 
and 275 female. The study’s questionnaire consisted of the following domains: 
general e- learning skills, Moodle skills and virtual class skills. 

The study reached the following results: 
Al- Quds Open University students mastered all the skills. The relative 

weight of the total degree was 70.76%. The results also indicated that there 
were statistically significant differences in the degree of mastering e- learning 
skills among Al- Quds Open University students relating to gender in favor of 
male students. There were also statistically significant differences in the degree 
of mastering e- learning skills among Al- Quds Open University students 
related to specialization in favor of students in scientfic specialisations. 
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مقدمـة: 
لقد �سهد العقد الأخري من القرن الع�رشين، وبدايات القرن احلادي والع�رشين تقدمًا 
والت�سالت  واحلا�سبات  املعلومات  وتكنولوجيا  بعامة،  التكنولوجيا  جمال  يف  هائاًل 
واأفرز  الأم�س،  من  اأكرث  وا�سعة  بخطى  ويت�سارع  هذا،  يومنا  حتى  ينمو  ومازال  بخا�سة، 
هذا الع�رش عدداً من اآليات ت�سنيع املعرفة ومزيداً من الو�سائل التكنولوجية احلديثة التي 
جعلت العامل » قرية كونية �سغرية » يتفاعل اأهلها يف ال�رشق مع �سكان الغرب، وكاأنهم 
جريان يف بيت واحد، وي�سكنون يف احلي نف�سه، ولعبت تكنولوجيا احلا�سبات ممثلة يف 
اجلنوب  اإىل  ال�سمال  من  والتكنولوجية  املعلوماتية  الثورة  نقل  يف  كبرياً  دوراً  الإنرتنت 
ال�سيا�سية  الأنظمة  على  بثقله  األقى  ذلك  وكل  نف�سها،  اللحظة  يف  والغرب  بال�رشق  مروراً 
كافة.)عبد  املجتمعات  لكل  والإعالمية  والجتماعية  والرتبوية  والثقافية  والقت�سادية 

املنعم، 1999: 13( 
وتتطلب الرتبية يف الوقت الراهن تطويراً يف مفهوم املهارات الأ�سا�سية م�ستهدفًا خدمة 
احلاجات الأ�سا�سية للطالب، ويكون حمورها اأن يكت�سب املتعلم مهارات التعلم الذاتي، واأن 
تكون لديه الدافعية للتعلم امل�ستمر، و�سوف يزداد التاأكيد على حتويل الهتمام من التعليم 
ومن  املعرفة،  تكامل  اإىل  املعارف  ومن  معاجلتها،  اإيل  املعلومات  تلقي  ومن  التعلم،  اإىل 
ق�رش العتماد على الكلمة املكتوبة كم�سدر للمعرفة اإىل ا�ستخدام عدد من م�سادر التعلم 
القائمة  التفاعلية  واملحو�َسبة  واملرئية،  وامل�سموعة  واملقروءة،  املكتوبة  املعرفة  واأوعية 
واأقرا�س  باحلا�سبات،  وتزويدها  التعلم  بيئات  حو�َسبة  ذلك  ويتطلب  وال�سبكية،  بذاتها 
الليزر املدجمة )CDROM( ، واأجهزة الت�سالت بني احلا�سبات، واأنظمة لوحات البالغات 
الإلكرتونية التي متكن امل�ستخدم من قراءة ر�سائل يف موا�سيع خمتلفة، مع تدريب الطالب 

على ا�ستخدام الربجميات التي ت�ساعده على ذلك.)عبيد، 1996: 5( 
)احلا�سب  احلديثة  التقنية  من  لال�ستفادة  املفتوحة  القد�س  جامعة  �سعي  اإطار  ويف 
الع�رشي،  باملنظور  والتعلم  التعليم  عملية  يف  وتوظيفها   ، الآيل«الكمبيوتر«والإنرتنت( 
اأنظمة  �سهدت  الكرتونية حديثة  وتقنيات  الكرتونية،  تعلم  بيئات  بتوظيف  اجلامعة  قامت 
التعلم املفتوح عن بعد واأمناطه، وخلق بيئات تعليمية اأكرث تفاعلية عرب �سبكات الإنرتنت، 
وظهور عدد من التطبيقات التعليمية التعلمية التي ت�ستخدم هذه التقنيات التفاعلية، ومن 
اأهم هذه التطبيقات تقنية خدمة ال�سفوف الفرتا�سية، وهناك عدد من ال�رشكات العاملية 
التي تقدم خدمة تقنية ال�سف الفرتا�سي مثل: Wimba و FarStone، وال�رشكات املحلية 
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مثل TDM System، اأما خدمة ال�سفوف الفرتا�سية املوجودة يف جامعة القد�س املفتوحة 
فتقدمها �رشكة Elluminate؛ وهي اإحدى ال�رشكات الرائدة عامليًا يف جمال تقنية ال�سفوف 
واملوؤ�س�سات  العلمي،  البحث  ومراكز  اجلامعات،  من  لعدد  خدماتها  وتقدم  الفرتا�سية، 
الرتبوية ذات ال�سمعة العاملية، وتعد جامعة القد�س املفتوحة اأوىل املوؤ�س�سات التعليمية يف 
فل�سطني التي تعتمد هذه التقنية )من�سورات جامعة القد�س املفتوحة، 2008: 53 - 54( .

نظام  فهو  “املودل”؛  التعلم  اإدارة  نظام  املفتوحة  القد�س  جامعة  وظفت  كما 
حديث مفتوح امل�سدر الأمتتة االأن�سطة التعليمية ويعد: 

♦ CMS- Course Management System. اأحد اأنظمة اإدارة امل�ساقات
♦ LMS- Learning Management System. اأحد اأنظمة اإدارة التعليم
اأحد اأنظمة اإدارة حمتويات التعليم ♦

LCMS- Learning Content Management System.
♦ ELearning Platform. اأحد من�سات التعليم الإلكرتوين

وهو لي�س وعاء للم�ساقات فقط، بل واأي�سًا ميكن تطوير اأن�سطة تعليمية عليه، وت�ستعمله: 
اأن ي�ستعمله  اأعمال جتارية، بل وميكن للمحا�رش  اأهلية، مدار�س ثانوية،  جامعات، كليات 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  اآلف  Moodle، حاليًا وت�ستعمله  امل�ساقات  اإىل  الويب  لإ�سافة تقنية 
امل�ساقات  ولدعم  واإنتاجها،  النرتنت  اأون لين على  واإنتاج م�ساقات  لإيجاد  العامل  حول 
Moo-  للتقليدية )التعليم وجهًا لوجه( وكذلك لإيجاد مواقع ويب على الإنرتنت، كذلك فاإن

dle يعمل بدون تعديل على اأي حا�سوب ي�سغل PHP ومثال على ذلك: يونيك�س، وليونيك�س، 
ويندوز…الخ، وميكن اأن يدعم عدداً من اأنواع قاعدة البيانات وبخا�سة )MysQL( ، وهو 

. ),2010Blogger( متوفر بع�رشات اللغات ومنها العربية
وقد جاء ذلك نتيجة ح�ساد من الوقت واجلهد وال�سعي الدوؤوب اإىل حتويل اجلامعة اإىل 
اإلكرتونية )منطقة  اإلكرتونية، وقد مت بالفعل حتويل منطقتني تعليميتني اإىل مراكز  مراكز 
رام اهلل التعليمية، ومنطقة رفح التعليمية( وتاأمل يف تد�سني اجلامعة بكافة فروعها لتكون 
)املودل  با�ستخدام  الإلكرتوين  التعليم  جمال  يف  والرائدة  فل�سطني  يف  الأوىل  اجلامعة 

وال�سفوف الفرتا�سية( على الإنرتنت يف هذا املجال بفل�سطني.
وقد ركزت هذه الدرا�سة على الطالب الذي يعّد حمور العملية التعليمية برمتها، وهو 
الأمة، فهو  بناء هذه  ليكون عماد  امل�ستقبل  الأنظار يف  اإليه  توجه  الذي  الأ�سا�س  امل�سدر 
فرداً  ليكون  اإىل جهده وعمله  نرنو  امل�ستقبل،  اأعباء  تقف  التعلم، وعليه  احلا�سن مل�سادر 

�ساحلًا منتجًا، ذلك كله من خالل اإعداده وح�سن توجيهه واإر�ساده.
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ومن هنا ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤل الرئي�س االآتي: 

التعلم  ملهارات  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  امتالك  درجة  ما 
االإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف االفرتا�سية؟ 

أسئلة الدراسة: 

ت�سعى هذه الدرا�سة لالإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
للتعلم أ.  الأ�سا�سية  للمهارات  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  امتالك  درجة  ما 

الإلكرتوين؟ 
ما درجة امتالك طلبة جامعة القد�س املفتوحة ملهارات التعامل مع املودل؟ ب. 
ال�سفوف ت.  مع  التعامل  ملهارات  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  امتالك  درجة  ما 

الفرتا�سية؟ 
متو�سطات ث.  = α( بني   0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

باملودل  املتعلقة  الإلكرتوين  التعلم  ملهارات  امتالكهم  لدرجة  العينة  اأفراد  تقديرات 
وال�سفوف الفرتا�سية ُتعزى لكل متغري من: )اجلن�س، التخ�س�س الأكادميي( ؟ 

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية الدرا�سة يف اجلوانب االآتية: 
كون الدرا�سة �ستطبق على اأحد اأهم القطاعات يف املجتمع وهم فئة ال�سباب.. 1
كما اأن املتعلمني هم اأبرز عنا�رش املنظومة التعليمية باعتبارهم الرثوة الب�رشية . 2

امل�ستقبلية لالأمة، وهذا يتطلب رفع م�ستوى املتعلمني، وزياده فاعليتهم يف التعليم والتعلم 
من خالل اإعداد معايري حديثة لطرق التدري�س احلديثة، ودفع العملية التعليمية اإىل الأمام.

ما . 3 ومالحقة  لهم،  الالزمة  للمهارات  الطلبة  امتالك  لدرجة  واقعية  �سورة  ر�سم 
ي�ستجد يف جمال التعليم والتعلم من تقنيات حديثة وتكنولوجيا، وذلك وفق الظروف التي 

يعي�سونها، ودرجة حاجتهم لتلك امل�ستجدات.
القد�س . 4 جامعة  على  القائمني  الرتبويني  للقادة  خا�سة  اأهمية  الدرا�سة  ت�سكل 

وال�سوابط  واملهارات  للمعايري  امتالكهم  حول  الطلبة  اأبنائهم  اآراء  ل�ستطالع  املفتوحة 
الالزمة لهم يف تعليمهم اجلامعي.
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اأكادمييني، . 5 وم�رشفني  روؤ�ساء،  املفتوحة  القد�س  جامعة  الدرا�سة  هذه  �ستفيد 
الطلبة  يكت�سبها  اأن  يجب  التي  املهارات  اأهم  ملعرفة  جادة  حماولة  يف  وطلبة  ومدربني، 
وال�سفوف  املودل  تقنيات  من  وال�ستفادة  الإلكرتوين،  التعليم  منهجية  مع  تتوافق  لكي 

الفرتا�سية ب�سكل يفيد الطلبة اأنف�سهم، وذلك من وجهة نظر الطلبة اأنف�سهم.

أهداف الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل حتقيق االأهداف االآتية: 

التعرف اإىل درجة امتالك طلبة جامعة القد�س املفتوحة للمهارات الأ�سا�سية للتعلم أ. 
الإلكرتوين.

مع ب.  التعامل  ملهارات  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  امتالك  درجة  على  الوقوف 
املودل.

مع ت.  التعامل  ملهارات  املفتوحة  القد�س  جامعة  طلبة  امتالك  درجة  على  الوقوف 
ال�سفوف الفرتا�سية.

الك�سف عن وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات تقديرات اأفراد العينة ث. 
لدرجة امتالكهم ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف الفرتا�سية ُتعزى 

لكل متغري من: )اجلن�س، التخ�س�س الأكادميي( .

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

القد�س . 1 جامعة  طلبة  »امتالك  درجة  على  احلالية  الدرا�سة  تقت�رش  املو�سوع:  حد 
املفتوحة ملهارة التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل، وال�سفوف الفرتا�سية«.

يف . 2 املفتوحة  القد�س  جامعة  على  احلالية  الدرا�سة  اقت�رشت  املكانية:  احلدود 
حمافظات غزة مبناطقها التعليمية اخلم�سة: )�سمال غزة، غزة، الو�سطى، خانيون�س، رفح( .

الدرا�سة من . 3 الدرا�سة احلالية على عينة ممثلة ملجتمع  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود 
طلبة جامعة القد�س املفتوحة.

احلدود الزمانية: 2012 – 2013.. 4

منهج الدراسة: 
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�سفي امل�سحي.
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التعريفات اإلجرائية: 

التي تقوم باإدارة  ◄ عبارة عن جمموعة من املهارات  االإلكرتوين:  التعلم  مهارات 
الأ�سا�سية  مهارات  هي:  رئي�سة  فئات  ثالث  يف  �سنفت  وقد  الإلكرتوين،  التعليمي  املوقف 
للتعلم الإلكرتوين، مهارات التعامل مع املودل، مهارات التعامل مع ال�سفوف الفرتا�سية، 
اأداة  على  ا�ستجاباته  نتيجة  املفحو�س  عليها  يح�سل  التي  بالدرجات  اإجرائيًا  وتقا�س 

الدرا�سة )ال�ستبانة( .
عن  ◄ املفتوح  التعليم  اأ�سكال  من  �سكل  هو  الإلكرتوين  التعلم  االإلكرتوين:  التعلم 

بعد الذي ي�ستخدم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، لت�سهيل الو�سول اإىل م�سادر التعلم 
املتعلمني مع بع�سهم  اأو بني  املتعلم واملعلم،  والتبادل بني  التعاون  واإحداث  واخلدمات، 

بع�سًا، من اأجل حت�سني نوعية التعليم.
املودل: هو اأحد اأكرث الأنظمة امل�ستخدمة يف اإدارة عمليتي التعليم والتعلم التي تتم  ◄

)Open Source software( ويعني ذلك  الربامج مفتوحة امل�سدر  الإنرتنت.وهو من  عرب 
باأنه يحق للكل باأن يقوموا بتحميله، تركيبه، ا�ستعماله، تعديله وتوزيعه جمانًا، وهو عبارة 
عن بيئة تعلم افرتا�سية )اإلكرتونية( ، وهو موقع اإلكرتوين ميكن اأن يدعم التعليم والتعلم عن 

طريق احلا�سوب من خالل �سبكة الإنرتنت.
�سبيهة  ◄ تعليمية  بيئة  تقوم على خلق  الإنرتنت  تقنية عرب  االفرتا�سية:  ال�سفوف 

ببيئة ال�سف العادية، وميكن من خاللها اأن يقوم ع�سو هيئة التدري�س بتقدمي املحا�رشة 
بال�سوت وال�سورة والكتابة، كما ميكنه عر�س مقاطع م�سورة اأو م�سموعة للطلبة، وتتميز 
بيئة ال�سف الفرتا�سي بتفاعلية عالية بني ع�سو هئية التدري�س والطلبة، وت�ستخدم جامعة 

.Blackboard القد�س املفتوحة

اإلطار النظري: 
نظراً لالهتمام الذي تبديه جامعة القد�س املفتوحة ب�رشورة اإدخال كل ما هو جديد 
رفع  بهدف  الفرتا�سية،  ال�سفوف  تقنية  عرب  الدرا�سة  ومنها  احلديثة  التقنيات  جمال  يف 
كفاءة اجلامعة، واحلر�س على اأن تكون خمرجاتها ذات جودة عالية، فاإن هذا املجال نال 
جامعة  يف  التعليمية  ال�سيا�سة  ت�سجيع  ظل  ففي  الهتمام،  من  الأ�سد  ون�سيب  وافراً  حظًا 
القد�س املفتوحة لإدخال تقنية الدرا�سة عرب ال�سفوف الفرتا�سية، وتقنيات حديثة اأخرى 
يف العملية التعليمية، برزت احلاجة اإىل ال�ستفادة من خدمات الإنرتنت وبخا�سة يف جمال 
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التعليم الإلكرتوين، مما �سجع منظمة اليون�سكو على حث اجلامعات العاملية اإىل ال�ستفادة 
يتيح  مما  بالتعليم،  احلديثة  التقنية  دمج  خالل  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  جتربة  من 
للطلبة التعلم بطريقة فعالة و�سهلة من اأي مكان من خالل �سبكة الإنرتنت من خالل موقع 
جامعة القد�س املفتوحة، وتعد رئا�سة اجلامعة اجلهة امل�سوؤولة عن تقدمي خدمات التعليم 

الإلكرتوين جلميع فروع اجلامعة على ربوع الوطن.

تعريف التعلم اإللكرتوني: 
وهناك  والتعلم،  التعليم  عملية  يف  واحلا�سوبية  الإلكرتونية  الو�سائط  ا�ستخدام  هو 
و�سائل  كا�ستخدام  الب�سيطة  ال�سورة  يف  ال�ستخدام  هذا  يكون  فقد  ال�ستخدام،  لهذا  درجة 
العر�س الإلكرتونية لإلقاء الدرو�س يف الف�سول التقليدية، وحتى ال�ستثمار الأمثل للو�سائط 
العاملية  ال�سبكة  تقنيات  الفرتا�سية من خالل  الف�سول  بناء  واحلا�سوبية يف  الإلكرتونية 

للمعلومات والتلفزيون التفاعلي.
كما اأنه اأ�سلوب من اأ�ساليب التعليم يف اإي�سال املعلومة للمتعلم يعتمد على التقنيات 
الأقرا�س  مثل:  املتعددة  وو�سائطها  للمعلومات  العاملية  وال�سبكة  للحا�سب  احلديثة 
املدجمة، والربجميات التعليمية، والربيد الإلكرتوين، و�ساحات احلوار، والنقا�س.)املبارك، 

 )7 1425هــ: 

أنواع التعليم اإللكرتوني: 

املعتمدة على  ♦ التعليم  اأ�سلوب  وتعني   : )املتزامن(  املبا�رش  االإلكرتوين  التعليم 
ال�سبكة العاملية للمعلومات وتقنياتها لتو�سيل الدرو�س وموا�سيع الأبحاث وتبادلها بني 
تلقي  اأو  الفورية،  املحادثة  مثل:  املادة،  لتدري�س  نف�سه  الفعلي  الوقت  يف  واملعلم  املتعلم 
الطالب ي�ستطيع احل�سول من  اأن  اإيجابياته  الف�سول الفرتا�سية، ومن  الدرو�س من خالل 

املعلم على التغذية الراجعة املبا�رشة لدرا�سته.)الرافعي، 2002: 79( 
على  ♦ املتعلم  يح�سل  وفيه   : املتزامن(  )غري  املبا�رش  غري  االإلكرتوين  التعليم 

دورات اأو ح�س�س وفق برنامج درا�سي خمطط ينتقي فيه الأوقات والأماكن التي تتنا�سب 
الإلكرتوين،  الربيد  مثل:  الإلكرتوين  التعليم  اأ�ساليب  بع�س  توظيف  طريق  عن  ظروفه  مع 
واأ�رشطة الفيديو، ويعتمد هذا التعليم على الوقت الذي يق�سيه املتعلم للو�سول اإىل املهارات 

التي يهدف اإليها الدر�س.
الأوقات  مالءمة  ح�سب  الدرا�سة  على  يح�سل  املتعلم  اأن  النوع  هذا  اإيجابيات  ومن 
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اإعادة درا�سة املادة والرجوع  اإعطائه، كذلك ي�ستطيع الطالب  له، وباجلهد الذي يرغب يف 
الطالب احل�سول  ا�ستطاعة  ال�سلبيات فهي عدم  اأهم  اأما  لذلك،  اإلكرتونيًا كلما احتاج  اإليها 
على تغذية راجعة من ال�ستاذ اأو املعلم اإل يف وقت متاأخر، اأو عند النتهاء من الدورة اأو 
للدرا�سة، وذك لأن معظم  اإىل حتفيز نف�سه  )الطالب( دائمًا  الربنامج، كذلك يحتاج املتعلم 

الدرا�سة انفرادية، مما ي�سعره بالعزلة.)ال�سهري، 1423 هـ: 38( 
ويعد التعليم الإلكرتوين املظلة التي تقع حتتها التطبيقات الأخرى للحا�سب الآيل من 
التقنيات ت�سب يف  اأو �سفوف ذكية وغريها كثري، فجميع هذه  مودل وف�سول افرتا�سية، 
بع�سها، وتخدم بع�سها، وتت�سابه اإىل حد كبري �سواء فيما يتعلق بالأجهزة Hardware اأو 

.Software الربجميات

أوالً- الصفوف االفرتاضية: 

تعريف ال�سفوف االفرتا�سية:  ●
هي ف�سول �سبيهة بالف�سول التقليدية من حيث وجود املعلم والطالب، ولكنها على 
ا�ستحداث  يتم  طريقها  وعن  مكان،  اأو  بزمان  تتقيد  ل  حيث  للمعلومات  العاملية  ال�سبكة 
بيئات تعليمية افرتا�سية، ي�ستطيع الطلبة التجمع بوا�سطة ال�سبكات للم�ساركة يف حالت 
اأجل الفهم وال�ستيعاب. التعلم، و�سيتعلم من  تعلم تعاونية..بحيث يكون الطالب يف مركز 

)فالو�سكا�س، واإرتل، 2000: 230( 
اأن ال�سف الفرتا�سي هو تقنية تعليمية تعلمية عرب الإنرتنت، تقوم على توفري  كما 
بيئة �سفية تفاعلية، ميكن من خاللها تقدمي اللقاءات، واإجراء املناق�سات، وتنفيذ الأن�سطة 
للدار�سني  وتتيح  العادية،  ال�سف  غرفة  وكفاءة  جودة  بنف�س  والالمنهجية،  املنهجية 
الإنرتنت،  الفرتا�سي عرب  ال�سف  اأن�سطة  وال�سرتاك يف جميع  اللقاءات  واملعلمني ح�سور 
دون احلاجة للتواجد الفيزيقي يف الغرف ال�سفية.)مركز التعلم املفتوح عن بعد، 2009: 2( 
التقليدي  ال�سف  حتاكي  تفاعلية  بيئة  توفر  حديثة  اإلكرتونية  برجمية  تقنية  وهو 
من حيث توفر لوح افرتا�سي تعر�س عليه املادة العلمية من خالل ال�رشائح، وميكروفون 
اأي�سا  وتوفر  اأنواعها،  ب�ستى  امللفات  وتبادل  الكتابية،  للمحادثة  ونافذة  النقا�س،  لإجراء 
اآلية للتجوال من خالل ال�سف اإىل ال�سبكة العاملية، ومن ال�رشكات العاملية التي توفر هذه 

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

كما اأنها اأدوات وتقنيات وبرجميات على ال�سبكة العاملية للمعلومات متكن املعلم من 
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ن�رش الدرو�س والأهداف وو�سع الواجبات واملهمات الدرا�سية والت�سال بطالبه من خاللها، 
واإر�سال  الواجبات،  وحل  التعليمية،  والدرو�س  الأهداف،  قراءة  من  الطالب  متكن  اأنها  كما 
املهمات، وامل�ساركة يف �ساحات النقا�س، واحلوار، والطالع على خطوات �سريه يف الدر�س، 

والدرجة التي حت�سل عليها، وهذه االأدوات على ق�سمني: 
الدرو�س أ.  ت�سفح  مثل:   ، مكان(  واأي  وقت  اأي  )يف  متزامنة  غري  وتقنيات  اأدوات 

الربيد  عرب  والرتا�سل  والوثائق،  امللفات  ونقل  واملعلم،  الطالب  بني  والرتا�سل  التعليمية، 
الإلكرتوين.

اأدوات وتقنيات تزامنية )يف الوقت نف�سه ومن اأي مكان( ، مثل: املحادثة الن�سية ب. 
وال�سوتية بني الطالب مع بع�سهم بع�سًا، وبني معلميهم.)املبارك، 1425هــ: 245( 

يف  املفتوحة  القد�س  بجامعة  نوعية  كنقلة  الفرتا�سية  ال�سفوف  تقنية  جاءت  وقد 
فل�سطني، وهي ناجمة عن ع�رش النفجار املعريف، ول ميكن و�سفها باأقل من كونها ثورة 
�ساملة يف عالقة امل�رشف الأكادميي بالطالب يف جامعة القد�س املفتوحة، وهذه النقلة التي 
اأحدثتها تقنية ال�سفوف الفرتا�سية ما هي اإل نقلة تربوية يف املقام الأول، املق�سود فيها 
يف النهاية تنمية املوارد الب�رشية بجامعة القد�س املفتوحة، التي تنتج هذه املعرفة )تقنية 
ال�سف الفرتا�سي( وتوظفها، ويف النهاية �سناعة طلبة قادرين على مواجهات التحديات 

املتوقعة يف ع�رش املعلومات، والنفجار املعريف، وتكنولوجيا الت�سالت واملعلومات. 
فوائد الف�سول االفرتا�سية:  ●

هناك عدد من الفوائد نذكر منها: 
حتول دور امل�رشف الأكادميي من امللقن الناقل اإىل املوجه امل�سارك، وذلك من خالل 

ما ياأتي: 
ا�ستخدام امل�رشف الأكادميي لهذه التقنية �سوف يرت�سخ لديهم مبداأ التعلم من خالل . 1

العمل على املراحل والأن�سطة واملعارف واملهارات كافة.
اإن ا�ستخدام امل�رشف الأكادميي للحا�سوب ولتقنية ال�سف الفرتا�سي يعمق لديهم . 2

مهارات ا�ستخدامهما يف املناحي والأن�سطة كافة.
يتيح احتكاك امل�رشف الأكادميي لتقنية ال�سف الفرتا�سي طوال فرتة تدري�سهم . 3

ملقرراتهم عربها، فر�سة للتجريب، والإح�سا�س املبا�رش بالإمكانات التعليمية، التي ميكن 
اأن توفرها هذه التقنية.

من خالل تفاعل امل�رشف الأكادميي املبا�رش وامل�ستمر �سيت�سح لهم وهم يف مو�سع . 4
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التعلم والتلمذة )خالل الدورات التي يح�سلون عليها( ، امل�سكالت الفعلية التي �سيواجهها 
طلبتهم يف امل�ستقبل.

تفريخ كوادر فنية مطلوبة للتعامل مع هذه التقنية ب�سكل جيد.. 5
مزيد من احلرية والإبداع للطلبة.. 6
من التعلم املوجة اإىل التعلم الذاتي وامل�ستمر.. 7
من التخ�س�س ال�سيق اإىل تنوع املعارف واملهارات.. 8

ثانياً – املودل: 

●  : (Moodle) تعريف املودل
اإدارة  اأنظمة  اأحد  ويعد  التعليمية،  الأن�سطة  لأمتتة  امل�سدر  مفتوح  حديث  نظام  هو 
التعليم  من�سات  واأحد  التعليم،  حمتويات  اإدارة  واأنظمة  التعليم،  اإدارة  واأنظمة  امل�ساقات، 
الإلكرتوين، وهو لي�س وعاء للم�ساقات فقط،، ميكن تطوير اأن�سطة تعليمية عليه، وت�ستعمله 
اأن ي�ستعمله  اأعمال جتارية، بل وميكن للمحا�رش  اأهلية، مدار�س ثانوية،  جامعات، كليات 

لإ�سافة تقنية الويب على امل�ساقات.)اإطميزي، 2006: 10( 
●  : (Moodle) مميزات نظام مودل
وجود منتدى يناق�س فيه املوا�سيع ذات ال�سلة بالعملية التعليمية بعامة.. 1
وجود ميزة ت�سليم املعلم للواجبات بدًل من اإر�سالها بالربيد الإلكرتوين.. 2
وجود ميزة غرف الدرد�سة احلية، وكذلك متكني املدرب من الطالع والتوا�سل مع . 3

املتدربني.
وجود ميزة البحث يف املوا�سيع التي اأثريت �سابقًا ذات ال�سلة باملحتوى.. 4
وامل�ستوى . 5 املهمات  ح�سب  بتكوينها  املدرب  يقوم  جمموعات  تكوين  ميزة  وجود 

التعليمي اأو يقوم النظام بتكوينها ع�سوائيًا.
وجود ميزة اإن�ساء اختبارات ذاتية للمتدربني بتحديد وقت اأو بدون حتديد للوقت، . 6

يحددها  التي  املعايري  ح�سب  اأوتوماتيكيًا  الدرجات  وت�سجيل  بالت�سحيح،  النظام  ويقوم 
الإجابة  ذات  والأ�سئلة  واخلطاأ،  ال�سح  اختبارات  اأو  اخليارات،  متعددة  لختبارات  املدرب 
�سلة  ذات  وروابط  و�رشح،  الإجابات،  على  تعقيب  و�سع  من  املدرب  متكني  مع  الق�سرية 

باملحتوى ما يوفر للمدرب جميع املميزات التي تخ�س الختبارات اإلكرتونيًا.
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ميكن املتدرب من اإن�ساء �سفحات اإنرتنت �سخ�سية.. 7
 )http:// www.iugaza.edu.ps/ elearning/ index.asp?id=04&elc=43( 

وجود عدد كبري من الأدوات اخلا�سة بامل�رشف ومنها: الدخول للنظام حيث ل يتم . 8
اإل ا�سم م�ستخدم، وكلمة مرور، وكذلك منح مميزات لكل جمموعة، كما يتيح النظام للمدربني 

اأن يقوموا بت�سجيل املتدربني اأو اأن يقوموا بت�سجيل اأنف�سهم بالنظام.
وحتى . 9 النظام،  على  دخوله  بداية  من  مكان  اأي  يف  املتدرب  متابعة  ميزة  وجود 

خروجه منه يف كل مرة يدخل، وحتى زمن مكوثه فيه مع اإمكانية تدوين مالحظات خا�سة 
حول كل متدرب يف مكان خا�س.

وجود ثالثة قوالب افرتا�سية متكن املدرب من اإن�ساء حمتوى، اأو متارين، اأو منتدى . 10
يتم فيه النقا�س.

وجود ع�رشة قوالب افرتا�سية لتغيري الواجهة ح�سب الرغبة.. 11
منح املدرب اأمكانية انتقاء طريقة التعليم املنا�سبة للمتدربني.. 12
دعم النظام لـ )SCORM( .)عقل، 27:2006( . 13
●  :Moodl ا�ستخدامات املودل
اإن�ساء املقرر وطريقة اإدارته.. 1
اإدارة �سجالت الطالب.. 2
بناء املداخل الأ�سا�سية للمقرر.. 3
اأنواع امل�سادر التعليمية، وكيفية ربطها بالنظام.. 4
ت�سميم منتدى للمقرر واإدارته.. 5
اإر�سال الواجبات واملهمات وا�ستقبالها.. 6
بناء اأجندة املقرر، ومتابعة اأن�سطة الطالب.. 7
طرق التوا�سل مع الطالب وبناء ال�ستفتاءات.. 8

اأ�ساليب التقييم وبناء الختبارات.)عبد املجيد، 2008: 101( 

الدراسات السابقة: 
التعلم  مهارات  تناولت  التي  ال�سابقة،  الدرا�سات  من  جمموعة  على  الباحثان  اطلع 
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الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف الفرتا�سية، وفيما يلي اأهمها: 
من  منطني  بني  املكت�سبة  املعرفة  بتقومي  جون  قام   :  (John  ,2002) جون  درا�سة 
اأمناط التعلم هما: التعلم الإلكرتوين، والتعلم داخل الف�سول، وقد مت تطوير ثالث فر�سيات 
ل�ستك�ساف درجة جدوى ما درا�سة امل�ساركني يف الف�سول اأو البيئة الإلكرتونية، ومت تطبيق 
اختبار قبلي وبعدي على عينة ممثلة من خمتلف اأنحاء الوليات املتحدة، واأظهرت نتائج 
الختبارات  ك�سفت  كما  القبلية،  املعرفة  يف  التعلم  جمموعتي  بني  فروق  وجود  الدرا�سة 
داخل  املتعلمني  اأولئك  من  اأكرث  ا�ستفادوا  قد  الكمبيوتر  خالل  من  املتعلمني  اأن  البعدية 

الف�سول.
درا�سة املبارك (2003) : هدفت الدرا�سة التعرف اإىل اأثر التدري�س با�ستخدام الف�سول 
ال�سبكة العاملية »الإنرتنت« على حت�سيل طالب كلية الرتبية يف تقنيات  الفرتا�سية عرب 
التعليم والت�سال بجامعة امللك �سعود، وتكونت عينة الدرا�سة من )42( طالبًا للمجموعة 
الباحث اختباراً حت�سيليًا قبليًا  ال�سابطة، وا�ستخدم  التجريبية، و )21( طالبًا للمجموعة 
وبعديًا يف مقرر تقنيات التعليم والت�سال كاأداة لدرا�سته، كما ا�ستخدم ا�ستبانتني للتعرف 
ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  والإنرتنت،  احلا�سب  حول  الطالب  خربات  اإىل 
دللة اإح�سائية يف متو�سط حت�سيل الطالب يف مقرر )241( ، وبني املجموعتني ال�سابطة 
والتجريبية عند م�ستوى التطبيق )من ت�سنيف بلوم( ، وعدم وجود ذات الدللة عند م�ستويي 
عمليتي  يف  الفرتا�سية  والف�سول  الإنرتنت  دور  تفعيل  مبراعاة  واأو�سى  والتذكر،  الفهم 

التعليم والتعلم.
درا�سة حممد (2006) : هدفت الدرا�سة الك�سف عن معوقات ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين 
الكلية، واجلن�س، واخلربة يف  اأثر كل من  الها�سمية، وتعرف  من وجهة نظر طلبة اجلامعة 
الإنرتنت يف هذه املعوقات، وبلغت عينة الدرا�سة )600( طالٍب، وجاءت نتائج الدرا�سة اأن 
جميع فقرات الأداة �سكلت معوقات للتعليم الإلكرتوين، وكانت الفروق دالة اإح�سائيًا تعزى 
والأكادميية،  الإدارية  املعوقات  تتعلق باجلامعة، وعلى  التي  املعوقات  الكلية، وعلى  اإىل 
وعلى املعوقات التي تتعلق بالطالب والأداة ككل، بينما ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا على 
والأداة  املجالت  جميع  على  الكلية  اإىل  تعزى  الإلكرتوين،  بالتعلم  تتعلق  التي  املعوقات 
ككل، وظهرت فروق دالة اإح�سائيًا تعزى اإىل اجلن�س ل�ساح الإناث، كما ظهرت فروق دالة 
اإح�سائيًا على متغري اخلربة يف الإنرتنت بني اأ�سحاب اخلربة الكبرية والقليلة، واأ�سحاب 
اخلربة املتو�سطة والقليلة ل�سالح اخلربة القليلة يف املجالني: الأول، والثاين، والأداة ككل، 
اأ�سحاب  ل�سالح  والقليلة  الكبرية  اخلربة  اأ�سحاب  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  ظهرت  كما 
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اخلربة القليلة يف املجال الثالث، وبني اأ�سحاب اخلربة املتو�سطة والقليلة ل�سالح اأ�سحاب 
اخلربة القليلة يف املجال الرابع.

الإلكرتوين  التعليم  جتربة  تقومي  اإىل  الدرا�سة  هدفت   :  (2006) الكرمي  العبد  درا�سة 
مبدار�س البيان النموذجية بجدة باملرحلتني املتو�سطة والثانوية، وا�ستخدم الباحث املنهج 
الو�سفي، وتكونت عينة الدرا�سة من جميع طالبات ومعلمات الف�سول الإلكرتونية والبالغ 
املرحلتني  يف  الإلكرتوين  التعليم  بطريقة  يدر�سن  طالبًة   )162( و  معلمًة،   )41( عددهن 
الطريقة  ل�سالح  ن�سبيًا  ب�سيطة  فروق  وجود  النتائج  اأهم  وكانت  والثانوية،  املتو�سطة 
واأن  الإلكرتونية،  بالطريقة  بالتدري�س  لال�ستمرار  م�ستعدات  املعلمات  واأن  الإلكرتونية، 
وتزيد من حما�سهن  للمواد،  الطالبات  ا�ستيعاب  زيادة  ت�سهم يف  الإلكرتوين  التعلم  طريقة 
لكت�ساب املعرفة، وتوؤدي اإىل تقليل حاجتهن حلمل الكتب املدر�سية، وتراعي هذه الطريقة 

الفروق الفردية بني الطالبات، وتزيد من انتظامهن يف املدر�سة.
درا�سة خالد (2008) : هدفت الدرا�سة التعرف اإىل اأثر ا�ستخدام بيئة تعلم افرتا�سية يف 
تعليم العلوم على حت�سيل طلبة ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة الغوث الدولية 
يف حمافظة نابل�س، وقد تكونت العينة من )146( طالبًا وطالبة موزعني على جمموعتني: 
اإحداهما �سابطة تعلمت بالطريقة التقليدية والأخرى جتريبية تعلمت با�ستخدام بيئة التعلم 
الفرتا�سية، ومت ا�ستخدام )الختبار التح�سيلي( كاأداة للدرا�سة، وكان من نتائج الدرا�سة: 

مادة  - يف  والحتفاظ  الدرا�سي،  التح�سيل  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 
العلوم، لدى املجموعة ال�سابطة يف جميع امل�ستويات، والدرجة الكلية للتح�سيل.

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف التح�سيل الدرا�سي، والحتفاظ يف مادة العلوم  -
لدى املجموعة التجريبية يف جميع امل�ستويات، والدرجة الكلية للتح�سيل.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف التح�سيل الدرا�سي يف العلوم يف القيا�س  -
بني  للتح�سيل  الكلية  والدرجة  الرتكيب،  وال�ستيعاب،  والفهم  والتذكر،  املعرفة  البعدي: 
بني  والتقومي  والتحليل  التطبيق  يف  اإح�سائيًا  دالة  الفروق  كانت  بينما  املجموعتني، 

املجموعتني ل�سالح املجموعة التجريبية.
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف التح�سيل الدرا�سي والحتفاظ بني املجموعتني،  -

ول�سالح املجموعة التجريبية.
درا�سة عبد الدامي، ن�سار (2011) : هدفت الدرا�سة التعرف اإىل بيئات التعلم الإلكرتوين 
الأكرث ا�ستخدامًا يف جامعة القد�س املفتوحة لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة، وعالقتها 
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مب�ستوى دافعية الإجناز لديهم، وقد اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�سفي، ومت ا�ستخدام ا�ستبانة 
بيئات التعلم الإلكرتوين، ومقيا�س دافعية الإجناز )لهارمان�س( ، وقد ُطبِّقت الأداتان على 
عينة ع�سوائية مكونة من )345( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة مبنطقة 
2010-2011م، وقد تو�سلت  الدرا�سي  العام  الثاين من  الف�سل  التعليمية يف  �سمال غزة 
الدرا�سة اإىل اأن الوزن الن�سبي ل�ستخدام بيئات التعلم الإلكرتوين لدى اأفراد العينة يقع عند 
البوابة الأكادميية يف املرتبة  ا�ستخدام  ، وجاء  م�ستوى متو�سط بوزن ن�سبي )%57.03( 
الأوىل بوزن ن�سبي )63.6%( ، يليها ا�ستخدام املودل بوزن ن�سبي )57.8%( ، وا�ستخدام 
اأفراد العينة، كما اأو�سحت الدرا�سة اإىل  ال�سفوف الفرتا�سية بوزن ن�سبي )50.3%( لدى 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف درجات ا�ستخدام بيئات التعلم الإلكرتوين ككل تبعًا للنوع 
اإح�سائيًا  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  حني  يف  الذكور،  ل�سالح  الفروق  وكانت  الجتماعي، 
يف درجات ا�ستخدام بيئات التعلم الإلكرتوين تبعًا للربنامج الأكادميي لأفراد العينة، كما 
اأو�سحت انه توجد فروق ذات دللة اإح�سائيًا يف درجات ا�ستخدام بيئات املودل، وال�سفوف 
العينة، وكانت  الدرا�سي لأفراد  الإلكرتوين ككل تبعًا للم�ستوى  التعلم  الفرتا�سية، وبيئات 
الفروق ل�سالح طلبة امل�ستوى الأول، يف حني ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائيًا يف درجات 
ا�ستخدام بيئة البوابة الأكادميية تبعًا للم�ستوى الدرا�سي، كما اأظهرت الدرا�سة وجود فروق 
ذات دللة اإح�سائيًا يف م�ستويات دافعية الإجناز تبعًا للم�ستوى الدرا�سي، وكانت ل�سالح 
ا�ستخدام  اإح�سائيًا بني  دللة  ذات  النتائج عالقة  الثالث، يف حني مل جتد  امل�ستوى  طلبة 

بيئات التعلم الإلكرتوين ودافعية الإجناز.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
و�رشورة  الإلكرتوين،  التعليم  ا�ستخدام  اأهمية  على  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  اأكدت 
بها يف عمليتي  تدار  التي  الأ�ساليب  وتطوير  الإلكرتوين،  التعليم  ا�ستخدام  بواقع  النهو�س 

التعليم والتدريب.
الباحثان تكوين  ا�ستطاع  ال�سابقة ونتائجها وتو�سياتها  الدرا�سات  من خالل منهج 
ا�ستخدمتها،  التي  اأداتها  �سامل ومتكامل عن مو�سوعها، وكذلك تكوين ت�سور عن  ت�سور 

حيث اإن غالبية الدرا�سات ال�سابقة اعتمدت على ال�ستبانة كاأداة جلمع املعلومات.
الدرا�سة  اأن  اإال  ال�سابقة،  الدرا�سات  من  احلالية  الدرا�سة  ا�ستفادة  من  الرغم  وعلى 

احلالية تختلف عن هذه الدرا�سات ال�سابقة من حيث: 
Ú  ا�ستخدامات من  به  يتعلق  وما  الإلكرتوين،  التعليم  على  احلالية  الدرا�سة  تركيز 
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متعدده )احلا�سب الآيل وتطبيقاته، �سبكة املعلومات العاملية »الإنرتنت«، املودل وال�سفوف 
الفرتا�سية( .

Ú  القد�س املفتوحة على ال�سابقة لطلبة جامعة  الدرا�سات  اأيه درا�سة من  مل تت�سمن 
مهارات التعليم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف الفرتا�سية.

إجراءات الدراسة امليدانية: 
يتناول هذا اجلزء و�سفًا مف�ساًل لالإجراءات التي اتبعها الباحثان يف تنفيذ الدرا�سة، 
ومن ذلك تعريف منهج الدرا�سة، وو�سف جمتمع الدرا�سة، وحتديد عينة الدرا�سة، واإعداد اأداة 
الدرا�سة، والتاأكد من �سدقها وثباتها، وبيان اإجراءات الدرا�سة، والأ�ساليب الإح�سائية التي 

ا�ستخدمت يف معاجلة النتائج، وفيما ياأتي و�سف لهذه االإجراءات.
Ú  با�ستخدام الباحثان  قام  الدرا�سة  اأهداف  اأجل حتقيق  من  الدرا�سة:  منهج  اأوالً- 

املنهج الو�سفي الذي يحاول من خالله و�سف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة، وحتليل بياناتها، 
وبيان العالقة بني مكوناتها، والآراء التي تطرح حولها، والعمليات التي تت�سمنها، والآثار 
اأو م�سكلة  املنظم لو�سف ظاهرة  العلمي  والتف�سري  التحليل  اأ�سكال  اأحد  التي حتدثها، وهو 
حمددة، وت�سويرها كميًا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة اأو امل�سكلة، 

وت�سنيفها وحتليلها واإخ�ساعها للدرا�سات الدقيقة.
Ú  جامعة طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتاألف  الدرا�سة:  جمتمع  ثانياً- 

للعام  وطالبة  طالب   )13500( عددهم  والبالغ  غزة  مبحافظات  املفتوحة  القد�س 
الدرا�سي الأول )2012( .

Ú  ثالثاً- عينة الدرا�سة: ا�ستملت عينة الدرا�سة على )473( طالبًا وطالبة من طلبة
املجتمع  من   )%3.5( بواقع   2012 للعام  غزة  حمافظات  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة 

الأ�سلي.
واجلدول التايل يو�سح ذلك

الجدول (1) 
يبين أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

الن�سبة املئويةالعدداملتغريات

اجلن�س
19841.86ذكر

27558.14اأنثى
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الن�سبة املئويةالعدداملتغريات

التخ�س�س
28059.20اإن�سانية

19340.80علمية

473100املجموع

Ú  جامعة طلبة  امتالك  درجة  ملعرفة  اأداة  الباحثان  اأعد  الدرا�سة:  اأداة  رابعاً- 
القد�س املفتوحة ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف الفرتا�سية، ويف 
التي  الدرا�سة  ال�سابقة املتعلقة مب�سكلة  الدرا�سات  الأدب الرتبوي احلديث، ويف �سوء  اإطار 
املقابالت  املتخ�س�سني عن طريق  راأي عينة من  ا�ستطالع  عليها، ويف �سوء  الطالع  مت 

ال�سخ�سية، قام الباحثان ببناء ال�ستبانة.

صدق أداة الدراسة: 

وقام  لقيا�سه،  و�سعت  ما  ال�ستبانة  فقرات  تقي�س  اأن  ال�ستبانة:  ب�سدق  ويق�سد 
الباحثان بالتاأكد من �سدق اال�ستبانة بطريقتني: 

من . 1 جمموعة  على  الأولية  �سورتها  يف  ال�ستبانة  عر�س  مت  املحكمني:  �سدق 
اأ�ساتذة جامعيني من املتخ�س�سني ممن يعملون يف جامعة القد�س املفتوحة، حيث قاموا 
اإىل  الفقرات  انتماء  ودرجة  ال�ستبانة،  فقرات  منا�سبة  حول  ومالحظاتهم  اآرائهم  باإبداء 
ال�ستبانة، وكذلك و�سوح �سياغاتها اللغوية، و كان معيار قبول الفقرة التفاق )%80( 
الفقرات،  ا�ستبعاد بع�س  الآراء مت  تلك  ؛ ويف �سوء   )10( للمحكمني والذين عددهم  عليها 

وتعديل بع�سها الآخر.
للمقيا�س . 2 الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  التحقق  جرى  الداخلي:  االت�ساق  �سدق 

بتطبيق ال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية مكونة من )30( طالبًا وطالبة، ومت ح�ساب معامل 
ارتباط بري�سون بني كل فقرة من فقرات املجال بالدرجة الكلية للمجال التي تنتمي اإليه، 
وكذلك مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني كل جمال بالدرجة الكلية لال�ستبانة، وذلك 

. )SPSS( با�ستخدام الربنامج الإح�سائي
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الجدول (2) 
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لاستبانة

معامالت االرتباط

مهارات متعلقة بالتعلم 
مهارات متعلقة بال�سفوف مهارات متعلقة باملودلاالإلكرتوين بعامة

االفرتا�سية

10.524**0.877**0.736**

20.598**0.901**0.871**

30.625**0.893**0.900**

40.905**0.859**0.911**

50.667**0.846**0.886**

60.803**0.785**0.937**

70.670**0.721**0.916**

80.568**0.798**0.904**

90.771**0.546**0.754**

100.667**0.876**0.799**

110.786**0.787**0.838**

120.705**0.885**0.934**

130.413**0.875**

140.930**

150.905**

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361

يت�سح من اجلدول ) 2( اأن معامالت الرتباط بني الفقرات والدرجة الكلية لكل جمال 
دالة عند م�ستوى دللة )0.01( ، مما يطمئن الباحثان اإىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.

معامالت  بح�ساب  الباحثان  قام  لالأبعاد،  الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  وللتحقق 
الرتباط بني درجة كل بعد من اأبعاد ال�ستبانة، والأبعاد الأخرى، كذلك كل بعد بالدرجة 

الكلية لال�ستبانة واجلدول )3( يو�سح ذلك.
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الجدول (3) 
مصفوفة معامات ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة، واألبعاد األخرى لاستبانة، وكذلك مع الدرجة الكلية

مهارات متعلقة بالتعلم املجموع
االإلكرتوين بعامة

مهارات متعلقة 
باملودل

مهارات متعلقة 
بال�سفوف االفرتا�سية

0.7871مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة

0.9560.6871مهارات متعلقة باملودل

0.9420.5800.8741مهارات متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.01( = 0.463
ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361

الكلية  وبالدرجة  ببع�س  بع�سها  يرتبط  الأبعاد  جميع  اأن   )3  ( اجلدول  من  يت�سح 
لال�ستبانة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )0.01( ، وهذا يوؤكد اأن ال�ستبانة 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات والت�ساق الداخلي.
ثبات اال�ستبانة: 

اأجرى الباحثان خطوات التاأكد من ثبات ال�ستبانة وذلك يف جمال تطبيقها على اأفراد 
العينة ال�ستطالعية بطريقتني وهما: التجزئة الن�سفية، ومعامل األفا كرونباخ.

طريقة التجزئة الن�سفية Split- Half method: أ. 
التجزئة  بطريقة  ال�ستبانة  ثبات  حل�ساب  ال�ستطالعية  العينة  درجات  ا�ستخدام  مت 
الن�سفية حيث احت�سبت درجة الن�سف الأول لكل جمال من جمالت ال�ستبانة، وكذلك درجة 
الن�سف الثاين من الدرجات، وذلك بح�ساب معامل الرتباط بني الن�سفني ثم جرى تعديل 

طول املجال با�ستخدام معادلة �سبريمان براون.
الجدول (4) 

يوضح معامات االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة
قبل التعديل ومعامل االرتباط بعد التعديل

معامل االرتباط جمال التعديلمعامل االرتباط قبل التعديلعدد الفقراتاملجال

120.8320.908مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة

0.9000.917*13مهارات متعلقة باملودل

150.9610.968*مهارات متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية
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معامل االرتباط جمال التعديلمعامل االرتباط قبل التعديلعدد الفقراتاملجال

400.7720.871الدرجة الكلية

*أُستخدمت معادلة جتمان ألن النصفين غير متساويين

يت�سح من اجلدول )4 ( اأن معامالت الثبات كلها اأعلى من )0.908( وهي معامالت 
ثبات عالية وهذا يدل على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحثني 

اإىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.
طريقة األفا كرونباخ: ب. 

األفا كرونباخ،  اأخرى من طرق ح�ساب الثبات وهي طريقة  ا�ستخدم الباحثان طريقة 
وذلك لإيجاد معامل ثبات ال�ستبانة، واجلدول )5( يو�سح ذلك: 

الجدول (5) 
يوضح معامات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة 

معامل األفا كرونباخعدد الفقراتاملجال

120.904مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة

130.946مهارات متعلقة باملودل

150.977مهارات متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية

400.976الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ) 5( اأن معامالت الثبات اأعلى من )0.904( ، وهذا يدل على اأن 
ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثني اإىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

لقد قام الباحثان بتفريغ ال�ستبانة وحتليلها من خالل برنامج )SPSS( الإح�سائي، 
ومت ا�ستخدام االأ�ساليب االإح�سائية االآتية: 

1 ..”Person“ معامل ارتباط بري�سون
لإيجاد معامل ثبات ال�ستبانة مت ا�ستخدام معامل ارتباط �سبريمان بروان للتجزئة . 2

الن�سفية املت�ساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة الن�سفية غري املت�ساوية، ومعامل ارتباط األفا 
كرونباخ.
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التكرارات، واملتو�سط احل�سابي، والن�سب املئوية.. 3
4 ..T اختبار
حتليل التباين الأحادي.. 5

نتائج الدراسة: 
قام الباحثان يف هذا الف�سل بعر�س تف�سيلي للنتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل 
ومناق�ستها،  نتائج  من  اإليه  التو�سل  مت  ما  تف�سري  اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  اأدوات  تطبيق 

والإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة، وكان املحك املعتمد يف الدرا�سة على النحو التايل: 
ليكرت  مقيا�س  يف  اخلاليا  طول  حتديد  مت  فقد  الدرا�سة  يف  املعتمد  املحك  لتحديد 
 - 5( املدى  الدرا�سة، ومت ح�ساب  امل�ستخدم يف حماور  والعليا(  الدنيا  )احلدود  اخلما�سي 
1=4( ، ثم تق�سيمه على عدد جمالت املقيا�س اخلم�سة للح�سول على طول اخللية اأي )4/ 
5=0.8( ، بعد ذلك مت اإ�سافة هذه القيمة اإىل اأقل قيمة يف املقيا�س )وهي الواحد ال�سحيح( ، 
وذلك لتحديد احلد الأعلى للمجال، وبيان طول اخللية، ودرجة تقديرات ال�ستجابة كما يلي: 

كبرية جداًكبريةمتو�سطة�سعيفة�سعيفة جداًدرجة املوافقة

12345التقدير

4,20 - 3,45 - 2,6040,20 - 1,803,40 - 12,60 - 1,80الفرتة/ املجال

85 - 69100 - 5384 - 3768 - 2052 - 36الوزن الن�سبي

 )أبو صالح، 2001: -41 45( 

الإجابة عن ال�سوؤال الأول من اأ�سئلة الدرا�سة، الذي ين�س على: ما درجة امتالك  ◄
طلبة جامعة القد�س املفتوحة للمهارات االأ�سا�سية للتعلم االإلكرتوين؟ 

ولالإجابة عن هذا الت�ساوؤل قام الباحثان با�ستخدام التكرارات، واملتو�سطات، والن�سب 
املئوية، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 

الجدول (6) 
التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات المجال األول وكذلك ترتيبها (ن =473) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

1
لدي معرفة باأ�سا�سيات اإدارة امللفات 

كبرية19724.1691.13983.383الإلكرتونية مثل اإن�ساء ملف، اأو اإعادة ت�سميته.



389

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

2
اأمتلك مهارات البحث عن املعلومة عرب ال�سبكة 

.www 20844.4060.86488.121العنكبوتية
كبرية 

جدا

3
لدي القدرة على توظيف بريدي الإلكرتوين يف 

كبرية18483.9071.17078.146التفاعل مع زمالء الدرا�سة.

كبرية17733.7481.20174.9710اأ�ستطيع حتميل اأحدث الربامج الإلكرتونية.4

5
لدي املعرفة الالزمة للتعامل مع برنامج 

.Ms Word كبرية17953.7951.11975.907معاجلة الن�سو�س

6
اأ�ستطيع حتميل اأي ملف تعليمي عرب التقنيات 

كبرية17843.7721.17375.439الإلكرتونية واإر�ساله.

7
اأمتكن من توظيف �سبكات التفاعل الجتماعي 

مثل facebook، و Twitter يف املجال 
الدرا�سي.

كبرية18743.9621.15379.245

8
اأ�ستطيع التعامل مع اأكرث من ملف يف الوقت 

كبرية19064.0301.15380.594نف�سه والتنقل بينهم ب�سهولة.

9
اأجيد اإن�ساء عرو�س تقدميية من خالل برنامج 

.PowerPoint
كبرية17873.7781.14275.568

10
اأ�ستطيع ال�ستفادة من املت�سفحات مثل 

.Internet Explorer
20554.3451.00586.892

كبرية 
جدا

11
ميكنني التغلب على امل�سكالت التقنية التي 

كبرية16703.5311.20270.6111تواجهني يف اأثناء التعامل مع احلا�سوب.

12
لدي القدرة على التعامل مع برنامج معاجلة 

Excel متو�سطة15163.2051.13664.1012العمليات احل�سابية

2206446.64710.08177.74الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ) 6( : 
اأن اأعلى ثالث فقرات يف اال�ستبانة كانت: 

ال�سبكة  - عرب  املعلومة  عن  البحث  مهارات  اأمتلك  على«  ن�ست  التي   )2( الفقرة 
، ودرجة تقدير  الأوىل بوزن ن�سبي قدره )%88.12(  العنكبوتية «www« احتلت املرتبة 

كبرية جداً.
-  Internet »الفقرة )10( التي ن�ست على «اأ�ستطيع ال�ستفادة من املت�سفحات مثل
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، ودرجة تقدير كبرية  الثانية بوزن ن�سبي قدره )%86.89(  “ احتلت املرتبة   Explorer
جداً.

الفقرة )1( التي ن�ست على« لدي معرفة باأ�سا�سيات اإدارة امللفات الإلكرتونية مثل  -
اإن�ساء ملف اأو اإعادة ت�سميته » احتلت املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره )83.38%( ، ودرجة 

تقدير كبرية.
واأن اأدنى فقرتني يف اال�ستبانة كانت: 

الفقرة )11( التي ن�ست على« ميكنني التغلب على امل�سكالت التقنية التي تواجهني  -
اأثناء التعامل مع احلا�سوب » احتلت املرتبة احلادية ع�رش بوزن ن�سبي قدره )%70.61( ، 

ودرجة تقدير كبرية.
معاجلة  - برنامج  مع  التعامل  على  القدرة  لدي  على«  ن�ست  التي   )12( الفقرة 

العمليات احل�سابية Excel “ احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )64.10%( ، ودرجة 
تقدير متو�سطة.

اأما الدرجة الكلية للمجال ح�سل على وزن ن�سبي )77.74%( ودرجة تقدير كبرية.
وتوؤكد هذه النتيجة ما ذكر �سابقًا اأن هناك ت�سارعًا من ال�سعب الفل�سطيني يف وترية 
ال�سخ�سي باقتنائها، حتى ل يكاد  اأنواعها والهتمام  اأجهزة احلوا�سيب، باختالف  اقتناء 

يخلو بيت يف حمافظات الوطن من جهاز حا�سوب اأو اأكرث.
الفل�سطيني  ال�سعب  فئات  لدى  والتعليم  العلم  اأهمية  على  يوؤكد  �سابقًا  ذكر  ما  وكل 
يف  الإرادة  اأن  اإل  لأبنائه،  والت�رشيد  والقتل  واحلروب  الويالت  من  بالرغم  عليه،  واحلث 
جوانب  على  الغالب  هو  كان  احلديثة  املعارف  من  وال�ستزادة  والطموح،  والتميز  التعليم 

حياة الفرد الفل�سطيني.
ا�ستحوذ على  قد  للتكنولوجيا احلديثة،  املت�سارع  الغزو  اأن  اإىل  الباحثان ذلك  ويعزو 
واأ�سبحت هناك حاجة لالت�سال والتوا�سل مع بع�سهم  الفل�سطيني،  ال�سعب  اهتمام فئات 
فبهذه  بع�سا،  بع�سهم  عن  تف�سلهم  التي  والكيلوات  امل�سافات  على  يتغلبوا  لكي  بع�سًا، 
التكنولوجيا احلديثة يتمكن امل�سارك اأن يقوم باإر�سال امللفات وا�ستقبالها والتعارف ونقل 
الأخرى، ولعل هناك حاجة ما�سة  الأمور  ال�سور وامللفات، وغريها من  واإر�سال  البيانات 
لتوعية اأبناء ال�سعب الفل�سطيني اإىل اأن هناك توجهات تربوية يف الغرب اإىل ا�ستخدام الربيد 
يف  الدولية  الغوث  وكالة  الآن  تعززه  ما  وهو  التعليمية،  العملية  يف  )الإمييل(  الإلكرتوين 

مدار�سها وتفعلها يف ا�ستخدامها يف العملية التعليمية، وتوفري اأجهزة حوا�سيب لطلبتها.
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الإجابة عن ال�سوؤال الثاين من اأ�سئلة الدرا�سة، الذي ين�س على: ما درجة امتالك  ◄
طلبة جامعة القد�س املفتوحة ملهارات التعامل مع املودل؟ 

ولالإجابة عن هذا الت�ساوؤل قام الباحثان با�ستخدام التكرارات، واملتو�سطات، والن�سب 
املئوية، واجلدول التايل يو�سح ذلك: 

الجدول (7) 
التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات المجال الثاني وكذلك ترتيبها (ن =473) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

1
ميكنني الدخول اإىل املودل عرب وحدة اإدارة 

كبرية17613.7231.32074.464املقررات )التعيني الإلكرتوين/ التعليم املدمج( 

2
اأ�ستطيع التعامل مع الأن�سطة الإلكرتونية 

كبرية17653.7321.22674.633للمقررات الدرا�سية على املودل 

3
باإمكاين الإجابة عن التعيينات الإلكرتونية 

كبرية17043.6031.19372.055عرب املودل

4
باإمكاين متابعة ال�ستبانات التي تن�رش على 

كبرية16633.5161.27170.328املودل والإجابة عليها

5
ي�سهل علي القيام باإر�سال ر�سالة مل�رشيف عرب 

كبرية17943.7931.27275.862املودل

6
لدي القدرة على امل�ساركة يف حلقات النقا�س 

كبرية16733.5371.24370.746املتزامنة عرب املودل

7
اأمتكن من التعرف على مكونات �سا�سة املقرر 

كبرية16593.5071.27970.159الدرا�سي امل�سمم با�ستخدام املودل

8
ي�سعب علي التعامل مع كافة الأن�سطة 

متو�سطةQuiz(12972.7421.25154.8412/ تقرير/ درا�سة حالة( عرب املودل

9
لدي القدرة للدخول اإىل املودل من ح�سابي 

كبرية18373.8841.19077.671اخلا�س على البوابة الأكادميية

10
ميكنني حفظ ما يلزمني من ملفات حمملة 

كبرية16653.5201.33170.407على املودل بعد الإطالع عليها

11
اأمتكن من احل�سول على التغذية الراجعة بعد 

كبرية16293.4441.18068.8810اإجابتي على التعيني الدرا�سي

12
باإمكاين امل�ساركة يف حلقات النقا�س غري 

متو�سطة15913.3641.26567.2711املتزامنة عرب املودل
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جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

13
اأجد �سعوبة يف حل التعيينات الإلكرتونية 

�سعيفة12072.5521.32051.0413على املودل

2124544.91511.42869.10الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ) 7( : 
اأن اأعلى فقرتني يف اال�ستبانة كانت: 

الفقرة )9( التي ن�ست على« لدي القدرة للدخول اإىل املودل من ح�سابي اخلا�س  -
على البوابة الأكادميية » احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )77.67%( ودرجة تقدير 

كبرية.
الفقرة )5( التي ن�ست على« ي�سهل علي القيام باإر�سال ر�سالة مل�رشيف عرب املودل«  -

احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره )75.86%( ودرجة تقدير كبرية.
للمقررات  - الإلكرتونية  الأن�سطة  التعامل مع  »اأ�ستطيع  التي ن�ست على  الفقرة )2( 

الدرا�سية على املودل« احتلت املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي قدره )74.63%( ودرجة تقدير 
كبرية.

واأن اأدنى فقرتني يف اال�ستبانة كانت: 
الفقرة )8( التي ن�ست على »ي�سعب علي التعامل مع كافة الأن�سطة )Quiz/ تقرير/  -

درا�سة حالة( عرب املودل »احتلت املرتبة الثانية ع�رش بوزن ن�سبي قدره )54.84%( ودرجة 
تقدير متو�سطة.

على  - الإلكرتونية  التعيينات  حل  يف  �سعوبة  »اأجد  على  ن�ست  التي   )13( الفقرة 
املودل« احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )51.04%( ودرجة تقدير �سعيفة.

اأما الدرجة الكلية للمجال ح�سل على وزن ن�سبي )69.10%( ودرجة تقدير كبرية.
الإجابة عن ال�سوؤال الثالث من اأ�سئلة الدرا�سة، الذي ين�س على: ما درجة امتالك  ◄

طلبة جامعة القد�س املفتوحة ملهارات التعامل مع ال�سفوف االفرتا�سية؟ 
ولالإجابة عن هذا الت�ساوؤل قام الباحثان با�ستخدام التكرارات، واملتو�سطات، والن�سب 

املئوية، واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
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الجدول (8) 
التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات المجال الثالث وكذلك ترتيبها (ن =473) 

جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

1
لدي القدرة على تنزيل الربامج الالزمة لت�سغيل 

متو�سطة15983.3781.36267.576ال�سفوف الفرتا�سية كربنامج اجلافا

2
با�ستطاعتي تقدمي امل�ساعدة لزمالئي يف 

متو�سطة15373.2491.27164.9912الدخول لل�سف الفرتا�سي

3
اأمتكن من ح�سور اللقاءات الفرتا�سية التي 

متو�سطة15593.2961.21765.928يعقدها ع�سو هيئة التدري�س

4
اأ�ستطيع الدخول اإىل ال�سف الفرتا�سي عرب 

الرابط املعطى من قبل اجلامعة با�سمي وكلمة 
ال�رش اخلا�سة بي

كبرية16533.4951.24469.893

5
اأ�ستطيع توظيف اأيقونات التعبري )م�سحك/ 

ت�سفيق/ غري موافق/ مرتبك( خالل التفاعل 
مع امل�ساركني

كبرية16303.4461.30968.924

6
لدي القدرة ل�ستخدام حمتويات ال�سف 

متو�سطة15423.2601.25365.2010الفرتا�سي )الأ�رشطة والنوافذ( كم�سارك 

7
اأمتكن من طرح ت�ساوؤلتي من خالل املايك 

متو�سطة14493.0631.37961.2715بطريقة تتيح التوا�سل مع امل�ساركني

8
اأ�ستطيع توظيف نافذة التخاطب الكتابي 
متو�سطة15143.2011.30364.0213مل�ساركة الزمالء يف حال ان�سغال املايك

9
اأ�ستطيع التو�سل اإىل نتيجة التعيني بعد 

كبرية16793.5501.23170.992النتهاء من حله

10
ي�سهل علي الحتفاظ باملكتوب على اللوحة 

متو�سطة15423.2601.23665.2011البي�ساء ونافذة الدرد�سة على جهازي اخلا�س

11
ميكنني الحتفاظ باأي و�سائط م�ساندة يتم 

كبرية16853.5621.20671.251اإر�سالها من قبل امل�رشف على جهازي اخلا�س

12
اأ�ستطيع ا�ستخدام اأيقونة اخلروج املوؤقت يف 

حال مغادرتي لغرفة ال�سف الفرتا�سي لفرتة 
وجيزة

متو�سطة15763.3321.29866.647

13
لدي املعرفة الكافية لتوظيف �رشيط اللوحة 

متو�سطة15073.1861.25563.7214البي�ساء يف الكتابة عليها
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جمموع الفقرةم
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

14
لدي القدرة على عر�س ن�ساطاتي عرب العرو�س 

متو�سطة15483.2731.32165.459التقدميية- بوربوينت- على اللوحة البي�ساء

15
اأمتكن من حتميل اللقاءات امل�سجلة لال�ستماع 

اإليها يف حال عدم متكني من ح�سور اللقاء 
الفعلي

كبرية16143.4121.32868.255

2363349.96415.76266.62الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ) 8( : 
اأن اأعلى فقرتني يف اال�ستبانة كانت: 

ير�سلها  - م�ساندة  و�سائط  باأي  الحتفاظ  »ميكنني  على  ن�ست  التي   )11( الفقرة 
امل�رشف على جهازي اخلا�س »احتلت املرتبة الأوىل بوزن ن�سبي قدره )71.25%( ودرجة 

تقدير كبرية.
الفقرة )9( التي ن�ست على »اأ�ستطيع التو�سل اإىل نتيجة التعيني بعد النتهاء من  -

حله« احتلت املرتبة الثانية بوزن ن�سبي قدره )70.99%( ودرجة تقدير كبرية.
الرابط  - عرب  الفرتا�سي  ال�سف  اإىل  الدخول  اأ�ستطيع  على«  ن�ست  التي   )4( الفقرة 

املعطى من اجلامعة با�سمي وكلمة ال�رش اخلا�سة بي »احتلت املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي 
قدره )69.89%( ودرجة تقدير كبرية.

واأن اأدنى فقرتني يف اال�ستبانة كانت: 
الفقرة )13( التي ن�ست على »لدي املعرفة الكافية لتوظيف �رشيط اللوحة البي�ساء  -

يف الكتابة عليها« احتلت املرتبة الرابعة ع�رش بوزن ن�سبي قدره )63.72%( ودرجة تقدير 
متو�سطة.

الفقرة )7( والتي ن�ست على »اأمتكن من طرح ت�ساوؤلتي من خالل املايك بطريقة تتيح  -
التوا�سل مع امل�ساركني« احتلت املرتبة الأخرية بوزن ن�سبي قدره )61.27%%61.27( 

ودرجة تقدير متو�سطة.
اأما الدرجة الكلية للمجال ح�سل على وزن ن�سبي )66.62%( ودرجة تقدير متو�سطة.
ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن التوجه العام لدى الطلبة بجامعة القد�س املفتوحة يو�سح 
اأن ال�سفوف الفرتا�سية واملودل يخدمهم يف عملية التعليم والتعلم، ولذلك فهم حري�سون 



395

2016 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد الرابع - ع )14( - نيسان 

يتابعون  كذلك  وهم  املو�سوع،  بهذا  تتعلق  التي  املعلومة  عن  البحث  على  احلر�س  اأ�سد 
اإ�سافة مقررات  درا�سي من  تطراأ على كل ف�سل  التي  املتالحقة  التطورات  �سديد  باهتمام 

درا�سية للجانب التكنولوجي.
ال�سفوف  طريق  عن  تدر�س  درا�سية  مقررات  معه  يحمل  درا�سي  ف�سل  كل  اأن  مبعني 
الفرتا�سية، ولذلك يجد الطلبة من الأهمية اأن يتابعوا هذ التطورات، وتقوم اجلامعة على 
بوابتها الأكادميية ببث املن�سورات، والبيانات املتعلقة بكل املوا�سيع التي تتعلق بالتعليم 

الإلكرتوين بعامة، وباملودل وال�سفوف الفرتا�سية بخا�سة.
ولعل برنامج دار�س لدار�س يعّد بابًا مهمًا من حيث تبادل املعلومة واخلربة، وهذه 
الآلية ت�ساعد يف تو�سيل املعلومة، ونقلها من دار�س لدار�س بكل �سهولة وي�رش، وذلك ملا 
ي�سكله التفاعل والتوا�سل بني الطلبة بع�سهم بع�سًا من اأهمية يف العملية التعليمية، وارتاأت 
ات�سال  بعملية  تقوم  اأن  احلديثة  الرتبوية  النظريات  على  بناًء  املفتوحة  القد�س  جامعة 
وامللفات  والبيانات،  واملعلومات،  اخلربات،  ويتبادلوا  يتناقلوا  لكي  الطلبة  بني  وتوا�سل 

التي تخ�سهم فيما يتعلق بالتعليم الإلكرتوين وال�سفوف الفرتا�سية.
ا�ستجابتها  كانت  الدرا�سة  عينة  جمموعة  اإن  حيث  جدواها  التجربة  هذه  اأثبتت  وقد 
عالية، وتوؤكد على اأهمية مثل هذه الآلية التي ترتك انطباعات جيدة، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع 

الطلبة وحفزهم لبع�سهم بع�سًا.
وقد جاء ترتيب جمالت الدرا�سة على النحو الآتي: 

الجدول (9) 
التكرارات، والمتوسطات، واالنحرافات المعيارية، والوزن النسبي
لكل فقرة من فقرات مجاالت الدراسة وكذلك ترتيبها (ن =473) 

جمموع الفقرة
االنحراف املتو�سطاال�ستجابات

املعياري
الوزن 
احلكمالرتتيبالن�سبي

كبرية2206446.64710.08177.741مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة
كبرية2124544.91511.42869.102مهارات متعلقة باملودل

متو�سطة2363349.96415.76266.623مهارات متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية

كبرية66942141.52633.73770.76الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول )9( اأن مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة ح�سل على املرتبة 
باملودل  متعلقة  مهارات  ذلك  تلي  كبرية،  تقدير  ودرجة   )%77.74( ن�سبي  بوزن  الأوىل 
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ح�سل على املرتبة الثانية بوزن ن�سبي )69.10%( ودرجة تقدير كبرية، تلي ذلك مهارات 
متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية ح�سل على املرتبة الثالثة بوزن ن�سبي )66.62%( ودرجة 
تقدير متو�سطة، اأما الدرجة الكلية لال�ستبانة ح�سلت على وزن ن�سبي )70.76%( ودرجة 

تقدير كبرية.
ويعزو الباحثان اأ�سباب ذلك اإىل اأن التدرج الطبيعي يف الو�سول اإىل املودل، وال�سفوف 
اأكد  الفرتا�سية مير عرب ال�سبكة العاملية، ونتيجة للتفاعل والتعامل مع هذه ال�سبكة، وقد 
عدد من الدرا�سات على اأهمية التعرف على ال�سبكة العاملية، وال�ستفادة منها يف كل جوانب 
النتيجة  هذه  جاءت  وقد  �سليم،  ب�سكل  التعليمية  العملية  يف  وتوظيفها  واأهميتها،  احلياة، 
متوافقة متامًا مع الأدب الرتبوي، ومعززة لالجتاهات والنظريات الرتبوية، يف اإطار التطور 
الطبيعي يف املهارات، وال�ستخدامات املتعددة للتكنولوجيا احلديثة، وخالفها يف العملية 

التعليمية.
على  واأكرثها  الفل�سطينية  اجلامعات  اأهم  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  فاإن  كذلك 
الإطالق التي �سارت بوترية حت�سد عليها يف جمال التعليم الإلكرتوين، وا�ستخدام املودل، 
احلديثة،  التكنولوجيا  هذه  يف  وجناحها  التعليمية،  العملية  يف  الفرتا�سية  وال�سفوف 
يعد اإجنازاً من اإجنازات اجلامعة، وكذلك مو�سول هذا الإجناز للطلبة يف اجلامعة، حيث 
والتعليم،  الثقافة،  حيث  من  متميزة  نوعية  التكنولوجيا  هذه  تتلقي  التي  النوعية  اإن 
واخلربة العلمية، واحلياتية، والوظيفية، ومن حيث اهتمامهم وجديتهم يف التعامل مع 

احلديثة. الآلية  هذه 
وبالرغم من ذلك ل بد اأن تتوحد اجلهود امل�سرتكة واملبذولة من اجلامعة وامل�رشفني 
الأكادمييني وطلبتها يف ال�ستزادة من هذه املهارات، والتعرف اإىل الحتياجات التدريبية 

التي تلبي رغباتهم واحتياجاتهم الفعلية يف �سبيل تنمية هذه املهارات.
الإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة الذي ين�س على: هل توجد فروق  ◄

ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( بني متو�سط ا�ستجابات درجة 
امتالك طلبة جامعة القد�س املفتوحة ملهارات التعلم االإلكرتوين املتعلقة 
التخ�س�س  )اجلن�س،  متغري  من  لكل  تجُعزى  االفرتا�سية  وال�سفوف  باملودل، 

االأكادميي( ؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحثان بالإجابة عن: 
Ú .املتغري االأول: متغري اجلن�س

 ”T.test “ اختبار  با�ستخدام  الباحثان  قام  الأول  املتغري  عن  ولالإجابة 
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10( يو�سح ذلك:  ( واجلدول 
الجدول (10) 

المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، وقيمة »ت« لاستبانة تعزى لمتغير الجنس

االنحراف املتو�سطالعدداجلن�ساملجاالت
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
الداللة

م�ستوى 
الداللة

مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة
19849.5819.176ذكر

دالة عند 5.5370.000
0.01 27544.53510.191اأنثى

مهارات متعلقة باملودل
19846.45511.441ذكر

دالة عند 2.4990.013
0.05 27543.80711.310اأنثى

مهارات متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية
19854.33317.067ذكر

5.2580.000
دالة عند 

0.01 27546.81813.957اأنثى

الدرجة الكلية
198150.36934.619ذكر

دالة عند 4.9560.000
0.01 275135.16031.652اأنثى

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )471( وعند مستوى داللة )0.05( = 1.96
قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )471( وعند مستوى داللة )0.01( = 2.58

اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية يف  اأن قيمة »ت« املح�سوبة   )10  ( يت�سح من اجلدول 
جميع املهارات والدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

تعزى ملتغري اجلن�س )ذكر، اأنثى( ، ولقد كانت الفروق ل�سالح الذكور.
الإناث  اأكرث حرية من  الذكور  اأن  اإىل  الذكور  الفروق ل�سالح  الباحثان جميء  ويف�رش 
الإناث  من  الجتماعية  القيود  يف  اأقل  الذكور  اأن  كما  والإنرتنت،  الكمبيوتر  ا�ستخدام  يف 
التعلم وال�ستخدام  اإمكانية  للذكور  اأتاح  التكنولوجيا احلديثة والإنرتنت مما  ا�ستخدام  يف 
اأكرث من الإناث مما اأفادهم ذلك يف امتالكهم ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل 
حيث   )2011( ن�سار  الدامي،  عبد  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  الفرتا�سية،  ال�سفوف 
جاءت الفروق ل�سالح الذكور، بينما اختلفت مع درا�سة حممد )2006( حيث جاءت الفروق 

ل�سالح الإناث.
Ú .املتغري الثاين: متغري التخ�س�س االأكادميي

 )11( واجلدول   ”T.test“ اختبار  با�ستخدام  الباحثان  قام  املتغري  هذا  ولالإجابة عن 
يو�سح ذلك: 
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الجدول (11) 
المتوسطات، واالنحرافات المعيارية، وقيمة »ت« لاستبانة تعزى لمتغير التخصص

االنحراف املتو�سطالعددالتخ�س�ساملجال
املعياري

قيمة 
»ت«

قيمة 
الداللة

م�ستوى 
الداللة

مهارات متعلقة بالتعلم الإلكرتوين بعامة
28044.8969.720اإن�سانية

دالة عند 4.6470.000
0.01 19349.18710.081علمية

مهارات متعلقة باملودل
28043.09311.697اإن�سانية

دالة عند 4.2530.000
0.01 19347.56010.505علمية

مهارات متعلقة بال�سفوف الفرتا�سية
28046.40414.834اإن�سانية

دالة عند 6.1440.000
0.01 19355.13015.673علمية

الدرجة الكلية
280134.39332.579اإن�سانية

دالة عند 5.7220.000
0.01 193151.87632.769علمية

قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )471( وعند مستوى داللة )0.05( = 1.96
قيمة »ت« الجدولية عند درجة حرية )471( وعند مستوى داللة )0.01( = 2.58

اأكرب من قيمة »ت« اجلدولية يف  اأن قيمة »ت« املح�سوبة   )  11( يت�سح من اجلدول 
جميع املجالت والدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدل على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 

تعزى للم�ستوى الدرا�سي )اإن�سانية، علمية( وجاءت الفروق ل�سالح التخ�س�س العلمي.
اأ�سحاب  الطلبة  اأن  اإىل  العلمي  التخ�س�س  ل�سالح  الفروق  جميء  الباحثان  ويعزو 
الكمبيوتر،  وبخا�سة  احلديثة  للتكنولوجيا  وا�ستخدامًا  اهتمامًا  اأكرث  العلمي  التخ�س�س 
والإنرتنت من طلبة التخ�س�سات الإن�سانية، كما اأن طلبة التخ�س�س العلمي لديهم قدرات 
التخ�س�سات  طلبة  من  الأجنبية  واللغة  العلمية،  التخ�س�سات  م�سطلحات  يف  ومهارات 
الإن�سانية مما جعلهم اأكرث امتالكًا ملهارات التعلم الإلكرتوين املتعلقة باملودل وال�سفوف 

الفرتا�سية.

توصيات الدراسة: 

ويف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج تو�سي الدرا�سة مبا ياأتي: 
حث امل�رشفني الأكادمييني على تعزيز طلبتهم وت�سجيعهم على الدخول اإىل املودل، . 1

التدري�س  يف  امل�رشف  ل�ستمرار  معياراً  ذلك  وجعل  الفرتا�سية،  ال�سفوف  يف  وامل�ساركة 
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باجلامعة، وتفعيل حلقات النقا�س، وتوجيههم اإىل ال�ستخدامات املثلى لهذه التكنولوجيا 
احلديثة، وال�ستفادة العظمى من خدماتها القيمة.

توفري اأق�سى فر�س التدريب للطلبة على ا�ستخدام املودل، وال�سفوف الفرتا�سية، . 2
والت�سجيع عليها من خالل برامج اإر�سادية وتوجيهية من خمت�سني يف هذا املجال.

وال�سفوف . 3 املودل،  ل�ستخدام  والنف�سي  الجتماعي  املجالني  يف  الطلبة  تهيئة 
كتيبات،  عرب  وتثقيفهم  مر�سية،  تعليمية  بنتائج  واخلروج  ال�سليم،  بال�سكل  الفرتا�سية 

ومن�سورات ت�سهل عليهم املعرفة، والتوا�سل الإلكرتوين مع م�رشفيهم وجامعتهم.
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