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ملخص:
هدفت الدراسة إلى تقويم مقررات التعلم الذاتي االلكتروني في جامعة القدس المفتوحة من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )1067طالبا وطالبة ممن يدرسون
المقررات المستهدفة في الدراسة في فروع ومراكز جامعة القدس المفتوحة كافة ،و( )20من أعضاء هيئة

التدريس الذين أشرفوا على هذه المقررات خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي

2017\2016م ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم فريق البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النوعي
من خالل استخدام منهج االستقصاء النوعي ،واستخدم فريق البحث أدوات كمية ونوعية كاإلستبانة

ألعضاء هيئة التدريس والطلبة ،والمجموعات البؤرية وتحليل المحتوى ،وقد تم استخدام العديد من
األساليب اإلحصائية لمعالجة نتائج الدراسة مثل المتوسط الحسابي ،االنحراف المعياري ،النسبة المئوية

التقديرية ،واختبار (ت) للعينات المستقلة .وتحليل التباين الثالثي وكان من أهم النتائج:

 بلغت النسبة المئوية للدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني على جميع أبعاد تقويممقررات التعلم الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة ( )%81.4وهي نسبة مرتفعة جدا.

 بلغت النسبة المئوية للدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني على جميع أبعاد تقويممقررات التعلم الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ( )%80.5وهي نسبة

مرتفعة جدا.

 أ ظهرت نتائج الدراسة أن أهم المعوقات التي توافق عليها أعضاء هيئة التدريس والطلبة أن المادةالعملية لهذه المقررات المتوافرة للطلبة والمخزنة إلكترونيا على األقراص المرنة مختصرة جدا وغير

كافية ،وقلة عدد اللقاءات الوجاهية واالفتراضية لهذه المقررات ،وعدم وجود امتحان نصفي لبعض
هذه المقررات إضافة لعدم وضوح آلية االمتحانات ونوعيتها ،وقلة األمثلة التوضيحية في المادة

المعروضة على الصفحات الخاصة بهذه المقررات.

 أظهرت نتائج الدراسة الكمية وجود فروق جوهرية بين الطلبة في درجة تقويم مقررات التعلم الذاتياإللكتروني بين مقرري اللغة العربية ( )1وتعلم كيف تتعلم لصالح مقرر تعلم كيف تتعلم ،وبين

مقررات اللغة العربية ( )1وتعلم كيف تتعلم ومقرر تاريخ القدس لصالح مقرر تاريخ القدس.

 -أظهرت نتائج الدراسة الكمية عدم وجود فروق جوهرية بين الطلبة في درجة تقويم مقررات التعلم

الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغيرات الديمغرافية ،مما يدلل على
عدم وجود اختالف في درجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس

المفتوحة تبعا لهذه المتغيرات.
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 أظهرت نتائج تحليل محتوى االختبارات الخاصة بمقررات التعلم الذاتي أن االختبارات التيأجريت قبل تحويل المقررات إلى نظام التعلم الذاتي كانت أكثر شمولية لألهداف المعرفية من

االختبا ارت التي أجريت بعد تحويل المقررات ،كما تضمنت أهدافاً من المستويات العليا بنسبة

أكبر.

 أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات تحصيل الطلبة الذين درسواالمقررات بنمط التعلم الذاتي واللقاءات الوجاهية لمقرر اللغة العربية ( ،)1إال أنها أظهرت وجود

فروق دالة إحصائيا في درجات تحصيل الطلبة الذين درسوا المقررات بنمط التعلم الذاتي
واللقاءات الوجاهية لمقرر تاريخ القدس ،ولصالح الذين درسوا بنمط التعلم الذاتي االلكتروني

وبفارق كبير وصل ( )9.2درجة ،وفي مقرر تعلم كيف تتعلم  -أظهرت وجود فروق دالة

إحصائيا في درجات تحصيل الطلبة الذين درسوا المقررات بنمط التعلم الذاتي واللقاءات الوجاهية
لمقرر تعلم كيف تتعلم ،بتراجع درجات تحصيل الطلبة بعد تطبيق نمط التعلم الذاتي اإللكتروني.
وفي ضوء نتائج الدراسة تقدم فريق البحث بعدد من التوصيات والمقترحات من أهمها :توفير مادة
علمية مطبوعة لمقررات التعلم الذاتي إضافة إلى القرص المرن الذي يتم توفيره للطلبة ،وزيادة عدد

اللقاءات الوجاهية واالفتراضية الخاصة بالمقررات التي تدرس بنط التعلم الذاتي اإللكتروني ،وضرورة
تعزيز وعي أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى دافعيتهم نحو مقررات التعلم الذاتي من خالل الندوات

وورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدفهم.

الكلمات المفتاحية :نمط التعلم الذاتي اإللكتروني ،مقررات التعلم الذاتي ،جامعة القدس المفتوحة
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Assessing Self E-Learning Courses from the Perspective of Faculty
Members and Students

Abstract
This study aimed at assessing self-e-learning courses at Al- Quds Open University
from the perspective of the faculty members and students. The students sample comprised
(1067) students enrolled in the courses from all the branches and centers, whereas the

faculty members sample comprised (20) supervisors in the academic year 2016/2017. To
achieve the objectives of the study, the descriptive statistical and qualitative method was
used for the inquiry method. The research team used quantitative and qualitative tools: a
questionnaire was used for both faculty members and students; focus groups and content

analysis. Many statistical techniques were used to analyze the study results as means,
standard deviations, percentages, t- test and 3 way Anova. Of the most important results,
we mention:
The percentage of the total degree for self-e- learning courses on all domains from

the perspective of the students reached (81.4%) which is a high score.

The percentage for the total degree for self-e- learning courses on all domains from
the perspective of the faculty members reached (81.4%) which is a high score.
Results showed that the most important obstacle that was agreed on by faculty members
and students was the shortage of the material available on the CD, the less number of the

face- to- face meetings and the virtual classes, the absence of the mid- term exams in
some courses. In addition to the unclear mechanism of tests and their modes, lack of
illustrative examples in the expository courses.
Qualitative results showed significant differences among students in the degree of

assessing self- e- learning courses between" Arabic(1)" and" Learn How to Learn" for the

course” Learn How to Learn"”, and between" Arabic(1)"," Learn How to Learn" and the"
History of Jerusalem" for the" History of Al- Jerusalem".
Qualitative results showed no significant differences between faculty members in the

degree of assessing self-e-learning from the perspective of the faculty members due to the

demographic variables that showed no differences among the faculty members in the selfe-learning courses due to the demographic variables.
Tests, content analysis results showed that the pre- self-e- learning implementation of the
courses was more comprehensive in the cognitive objectives where high cognitive levels
reached the higher percentage in comparison with the post tests.
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Results showed that there were no statistically differences in the grades of students
achievement who studied using the self- learning mode, and face- to- face meetings in
"Arabic(1)".However, the results showed statistically significant differences in the degree of
achievement of students who studies courses using the self- learning mode, and those
face- to- face meetings for "History of Jerusalem" and in the favor of those who studies
according to the self- e- learning mode with a great difference up to (9.2) degrees. As for
“Learn How to Learn” course, results showed statistically significant differences in the degree

of achievement of students who studied the course using the self-learning mode and faceto- face meetings, leading

to low grades in the achievement of students after the

implementation of e- learning mode.
In light of the study results, the research team proposed some recommendations

and suggestions, among which are,: providing a printed material for self- learning courses in
addition to the CD provided to the students; increasing the number of face- to- face
meetings and virtual classes of self- learning and e- courses; strengthening awareness of
faculty members and upgrading their motivation towards self- learning courses through
study days, workshops, training course for their purpose.

Key Words": self- learning mode; self- learning course; Al –Quds Open University.
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المقدمة:
يواجه عالمنا الحالي تحديات متالحقة سريعة في التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير في شتى

المجاالت ،واالتجاه نحو العولمة بكل مظاهرها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،باإلضافة إلى ثورة

االتصاالت والمعلومات التي تسبب تضاعف المعرفة اإلنسانية وفي مقدمتها المعرفة العلمية والتكنولوجية

في فترات زمنية قصيرة جداً ،حيث حدثت طفرة هائلة في مجال تكنولوجيا األقمار الصناعية ،والوسائط
المتعددة ،وشبكة االنترنت.

فالتحديات الكبيرة والسريعة في مجال التعليم االلكتروني وضعت مؤسسات التعليم أمام تحد كبير

لالستفادة من االمكانيات والفرص التي يقدمها هذا التطور .فتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد

جسرت العالقة بين المعلمين والمتعلمين خاصة عند استخدام هذه التقنيات .ومع التطور الدائم في أجهزة
الحاسوب وأنظمته وانتشار الشبكة العنكبوتية عالميا وتقدم علم االلكترونيات والمعلوماتية أصبحت شبكات
االتصال بواسطة الحاسوب والشبكة العنكبوتية والبريد االلكتروني والمكتبات االلكترونية من أهم الوسائل

التي تقوم عليها استراتيجيات التدريس (العبد .)2016،

لذا فإن تربية ال تعيش العصر ومتغيراته تعد تربية راكدة متخلفة ال تساعد أبناءها على العيش في هذا
العصر ،ألن وجهتها الماضي ال الحاضر .والعصر عصر علم ،وتقنيات ،عصر اتصاالت أرضية

وفضائية وعقول إلكترونية ،عصر االستشعار واالتصال والتعليم بواسطة التكنولوجيا .حيث شهدت األلفية
الثالثة منعطفاً حقيقياً في تاريخ البشرية؛ فقد جاءت بالتحوالت الكبرى اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً
وتربوياً متزامنة مع موجة العولمة بفعل المد العنيف لتقنية المعلومات واالتصال التي مهدت للشفافية

الثقافية والتكتالت االقتصادية ،وعولمة التعليم ،واقتصاد المعرفة ،وتقنية العديد من مهام الحياة اليومية

لإلنسان المعاصر (الصعيدي.)2011 ،
كما أن الثورة العلمية الحديثة التي تمثلت بظهور اإلنترنت أحدثت تغيي اًر جذرياً في أساليب متابعة

ال تحصيل العلمي وأن مفهوم التعليم بدأ يتبلور بشكل جدي على الصعيد العالمي إذ إنه يتسم بصفات
مبتكرة تميزه عن نظم التعليم التقليدية المتمثلة بإلغائه حاجز الوقت والمكان وبتركيزه بشكل رئيس على
تنمية القدرات الفكرية والمهارات التطبيقية والعملية( .رجم .)2015 ،حيث أدى ذلك إلى شيوع العديد من
التطبيقات التربوية أبرزها الصفوف االفتراضية والمودل وتطبيقات األجهزة الخلوية ،والتي تتصف
بالتصميم الجيد والتفاعلية والمتركزة حول المتعلم ،ألي فرد في أي مكان وزمان في بيئات التعلم المفتوح،

والمرن ،والمبوب ،فيما يطلق عليه بالتعلم المزيج .والذي عرفه سنج"  "Singhبأنه يشتمل على مجموعة
من الوسائط التي تم تصميمها لتتمم بعضها بعضا والتي تعزز التعلم وتطبيقاته ،ويشتمل على العديد من
أدوات التعلم منها مقررات التعلم الذاتي ،والتي تعتمد على العمل الفردي المستقل لكل طالب بمساعدة
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منسقي المقررات ،فإن تحرك الطالب نحو تحقيق أهدافه ال يعوق في الوقت نفسه تحرك زمالئه نحو
تحقيق أهدافهم ،أي أن الطالب يسعى إلى تحقيق نتائج مفيدة له شخصيا دون أن يؤثر سلبا أو إيجابا

على زمالئه مع استخدام الهياكل والصوت والصورة ،لشحذ كل انتباه المتعلم وجذب المتلقي عن طريق

تحفيز حاستي السمع والبصر للتفاعل مع العالم الخارجي ،وبإدراك العقل الذي يعمل على تحليل

المعلومات وتخزينها بالذاكرة؛ إذ ال يحتاج كل من المعلم والمتعلم إلى بذل جهد مضاعف مقارنة بالطرائق

التقليدية والتي تعتمد على السرد والوصف الكتابي ،والمتتبع للعملية التعليمية يدرك أهمية وسائل
اإليضاح ،سواء أكانت رسومات ،أو مجسمات أو نماذج حية أو القيام بالزيارات الميدانية ،أو متابعة

األسطوانات العلمية والطرائق الحديثة التي تسمى بالوسائل المتعددة باستعمال الحواسيب ،أو األوساط

المتعددة( ،)Multimediaوالتي تعمل الجهات المختصة على توفيرها ،وتسبقها برامج إلعداد المعلم
وتطويره الستخدام السبل الحديثة في التعليم وتحقيق جودته( .أبو لبن .)2012 ،وهنا جاءت فكرة التعليم

اإللكتروني حالً أساسياً لتطوير المستوى التعليمي في الوطن العربي والسمو به إلى أرقى المستويات
ليواكب التطور التكنولوجي الهائل والعمل على تحديد وجهة الجيل القادم نحو مجتمع ناجح فعال ،وزيادة
وعي المجتمع بمؤسساته وحكوماته ألهمية هذا التعليم كتحد تكنولوجي معاصر العقاد(.)2010
وارتباطاً بذلك لجأت جامعة القدس المفتوحة إلى االستفادة من تكنولوجيا التعليم فصممت البرامج

التي تركز على خصائص الطلبة وقدراتهم واعتبارهم محور العملية التعليمية ،واتاحة الفرصة أمام الطلبة
لدراسة بعض المقررات التعليمية بنمط التعلم الذاتي مصممة حسب سرعه تعلم كل منهم ،األمر الذي

يدفعنا دوماً إلى متابعه ما هو جديد ومعرفته وتوظيفه لالستفادة منه في إحداث التنمية المستدامة .حيث

يعد عضو هيئة التدريس داخل مواقف هذا النمط مرشداً وميس ار (منسقاً) للتعلم ومنشطا لمصادر التعلم،

والطالب يمارس األدوات إلنجاز المهام بشكل فردي بعيداً عن اآلخرين بواسطة التقنيات الحديثة المتعددة،

مع توظيف مهارات التعلم بفاعلية عالية ،مما يسهم في تطوير اإلنسان سلوكياً ومعرفياً ووجدانياً ،وتزويده
بسالح مهم يمكنه من استيعاب معطيات العصر القادم ،وهذا نمط من أنماط التعلم الفعال الذي نعلِّم فيه
الطالب كيف يتعلم ما يريد هو نفسه أن يتعلمه في كل األوقات وطوال العمر خارج الجامعة وداخلها،

وبناء على ذلك جاءت هذه الدراسة لتقويم مقررات التعلم الذاتي في
وهو ما يعرف بالتربية المستمرة.
ً
جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة وتقديم أهم المقترحات المناسبة.
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مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ما درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
والطلبة؟
ويتفرع من المشكلة الرئيسة األسئلة الفرعية اآلتية:
 .1ما درجة تقويم الطلبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على أبعاد الدراسة
المختلفة (صفحة المقرر وأقسامها الرئيسة  -محتوى المقرر  -الوسائل واألنشطة االلكترونية –
تقويم المقرر -دور المنسق  -مخرجات التعلم)؟
 .2ما درجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على أبعاد
الدراسة المختلفة (صفحة المقرر وأقسامها الرئيسة  -محتوى المقرر  -الوسائل واألنشطة

االلكترونية – تقويم المقرر -دور المنسق  -مخرجات التعلم)؟

 .3ما المعوقات التي تواجه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في دراسة المقررات بنمط التعلم الذاتي
اإللكتروني؟
 .4ما المقترحات المناسبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس؟

 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(  )Α≤ 0.05في درجة تقويم الطلبة

لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على أبعاد الدراسة المختلفة تعزى لمتغيرات (
الجنس ،الكلية  ،المقرر)؟

 .6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (  )α≤ 0.05في درجة تقويم أعضاء
هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على أبعاد الدراسة تعزى لمتغيرات
(الجنس – الكلية – المقرر – الفرع –الرتبة العلمية)؟
 .7هل هناك تباين بين درجات تحصيل الطلبة الذين درسوا المقررات قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي
اإللكتروني وبعده؟
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 .8هل يوجد اختالف في مستوى األهداف المعرفية حسب تصيف بلوم ألسئلة االمتحانات لمقررات
(تعلم كيف تتعلم  ،تاريخ القدس ،لغة عربية ( ) )1قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي اإللكتروني
وبعده؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على الواقع الفعلي لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة.

 .2التعرف على درجة تقويم الطلبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على أبعاد
الدراسة المختلفة.

 .3التعرف على درجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة
على أبعاد الدراسة المختلفة.

 .4معرفة المعوقات التي تواجه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في دراسة المقررات بنمط التعلم الذاتي
اإللكتروني.

 .5التعرف على المقترحات المناسبة لتطوير مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة بناء
على استجابات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ونتائج الد ارسة.

 .6التعرف على االختالف في درجة تقويم الطلبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة
على أبعاد الدراسة المختلفة تعزى لمتغيرات (الجنس ،الكلية  ،المقرر).

 .7التعرف على الفروق في درجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة
القدس المفتوحة على أبعاد الدراسة المختلفة تعزى لمتغيرات( الجنس ،الكلية  ،المقرر ،الرتبة

العلمية).

 .8التعرف على تباين الدرجات بين الطلبة الذين درسوا المقررات بنمط التعلم الذاتي واللقاءات
الوجاهية.

 .9معرفة مدى وجود اختالف في مستوى األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم ألسئلة االمتحانات
لمقررات (تعلم كيف تتعلم ،تاريخ القدس ،اللغة العربية ( ) )1قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي

اإللكتروني وبعده.
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أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التقويم المستمر للمقررات والمناهج الدراسية ،إذ أصبح التقويم

جزءا أساسيا من كل منهج أو مقرر دراسي ،من أجل معرفة قيمة المنهاج أو المقرر وجدواه .والوقوف
على مواطن الضعف والقوة للمساعدة في اتخاذ قـرار بـشأنه سواء أكان ذلك القرار يقضي بإلغائه أم

باالستمرار فيه وتطويره ،وعليه فإن التقويم التربوي للمقررات الدراسية يمثل حلقة مهمة وأساسية في عملية
تطوير هذه المقررات واالرتقاء بالعملية التربوية.
كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الناحيتين النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي:

من الناحية النظرية :يتوقع أن تسهم الدراسة في إثراء اإلنتاج الفكري والمعرفي في مجال تقويم مصادر
المعلومات اإللكترونية لألغراض البحثية ،وسد النقص في األبحاث العربية في مجال تقويم المقررات
اإللكترونية التي تعتمد فلسفة التعلم الذاتي .كما ستسهم الدراسة في توفير أدوات تقويم تتمتع بالصدق

والثبات يمكن استخدامها في الدراسات التي تعنى بتقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني.

أما من الناحية التطبيقية :فقد تفيد الدراسة في تقديم صورة حقيقية عن مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
في جامعة القدس المفتوحة من نواحي القوة أو الضعف ،واإلسهام فعليا في تحسين مستوى جودة هذه

المقررات وفعاليتها وبالتالي تحسين العائد والناتج التربوي؛ إذ يمكن عد هذه الدراسة مرحلة أولى لتطوير

المقررات اإللكترونية التي تدرس بنمط التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة ،وبالتالي تمكين أصحاب
القرار في الجامعة من العمل على تطوير هذه المقررات في ضوء مقترحات التحسين التي ستقدمها

الدراسة.

حدود الدراسة
تحددت حدود الدراسة في اآلتي:

 اقتصرت هذه الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مراكز الجامعة وفروعهافي الضفة والقطاع والذين يدرسون ويدرسون مقررات التعلم الذاتي :تعلم كيف تتعلم وتاريخ القدس
واللغة العربية (.)1

 اقتصرت هذه الدراسة على عينة من أدوات الدراسة وهي أدوات كمية تمثلت في استبانتيأعضاء هيئة التدريس والطلبة في مراكز الجامعة وفروعها في الضفة والقطاع والذين يدرسون
مقررات التعلم الذاتي :تعلم كيف تتعلم وتاريخ القدس واللغة العربية ( .)1واألدوات النوعية التي
تمثلت في مقابالت شخصية شبه مقننة والمقابالت شبه المقيدة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة
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في مراكز الجامعة وفروعها في الضفة والقطاع والذين يدرسون مقررات التعلم الذاتي :تعلم كيف
تتعلم وتاريخ القدس واللغة العربية (.)1

 اقتصرت هذه الدراسة في تحليل البيانات على طريقة النظرية المجذرة لتحليل بيانات المقابالتالشخصية شبه المقننة والمجموعات البؤرية.

 اقتصرت هذه الدراسة في تحليل الوثائق على معدالت تحصيل الطلبة لثالث سنوات سابقة. -اقتصرت هذه الدراسة على السنة الدراسية 2017-2016م

 اقتصرت هذه الدراسة على المنهج الكمي النوعي لمناسبتهما ألغراض الدراسة.التعريفات اإلجرائية

التقويم:

عملية التقويم تعرف بأنها إعطاء الشيء قيمته ،واصدار حكم في ضوء معايير محددة(الكياللي،
وآخرون .)2014 ،كما تعرفه دروزة ( )2005بأنها عملية تربوية تتطلب الدراسة المستفيضة ،والبحث

وبناء على ذلك تبنت الدراسة تعريف
والتطوير واإلمعان والتمحيص ،والتثمين ،للموضوع المراد تقويمه.
ً
دروزة كتعريف إجرائي لتقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة.
التعلم الذاتي اإللكتروني:
التعلم الذاتي هو أسلوب منظم ميسر يقدم لطلبة الجامعة بحيث يقوم به كل طالب بالمرور بنفسه

على إجراءات المقرر الكتساب المعلومات والمهارات ،بحيث ينتقل محور االهتمام إلى الطالب ،فيصبح
حر في دراسة المقرر متى وأين يبدأ ومتى ينتهي ،وأي وسائط يستخدمها عن طريقة االسطوانة
الطالب اً
الممغنطة أو تطبيقات األجهزة الذكية أو صفحات التواصل االجتماعي أو المودل الذي يشمل خطة

المقرر والدليل والوحدات وحلقات النقاش والمنتدى وادارة الملفات والصف االفتراضي ،بحيث يصبح
مسئوالً عن تعلمه وعن النتائج والق اررات التي يأخذها.
مقررات التعلم الذاتي:
هي مقررات تأسيسية إجبارية تطرحها جامعة القدس المفتوحة في مستوى السنة الجامعية األولى
بواقع ()18ساعة معتمدة ،تستهدف جميع الطلبة بمختلف كلياتهم وتخصصاتهم ،وتشتمل على مواضيع
ومفاهيم ومهارات نظرية وعملية أساسية يحتاج لها الطالب منذ لحظة تسجيله في الجامعة ،وخالل مسيرته

الدراسية الجامعية ،وحتى ما بعد التخرج .وطبقت الجامعة نمط التعلم اإللكتروني الذاتي على ثالثة
مقررات؛ بهدف مساعدة الطلبة على التفاعل مع المادة العلمية بأشكالها المتنوعة كالنصوص والصور
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واألفالم القصيرة وأسئلة التقويم الذاتي واجاباتها ،بحيث يمكن الطلبة من التعلم ذاتياً دون الحاجة إلى

حضور محاضرات وجاهية مع توفير الدعم والمساعدة.
جامعة القدس المفتوحة:

بدأت فكرة إنشاء الجامعة عام  ،1975وبطلب من منظمة التحرير الفلسطينية قامت منظمة

اليونسكو بإعداد دراسة الجدوى لمشروع الجامعة والتي استكملت عام  ،1980وأقرها المؤتمر العام

لليونسكو ،وفي عام  1981أقر المجلس الوطني الفلسطيني المشروع ،حيث بدأت مرحلة التنفيذ في عام
 ،1991وباشرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلسطين متخذة من مدينة القدس الشريف مق اًر رئيساً لها،

وأنشأت فروعاً ومراكز دراسية في المدن الفلسطينية الكبرى ،ضمت في البداية المئات من الطلبة ،وبدأ

العدد باالزدياد سنوياً إلى أن أصبح حوالي  56,020في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام األكاديمي
2017/2016م.وتمنح الجامعة درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية وآدابها واإلرشاد النفسي

والتربوي ،ودرجة البكالوريوس في التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ،والزراعة ،والتنمية االجتماعية واألسرية،
والعلوم اإلدارية واالقتصادية ،والعلوم التربوية ،واآلداب ،واإلعالم ()www.qou.edu
اإلطار النظري والدراسات السابقة
المقدمة:
كان نظام التعليم حتى بداية السبعينيات نظاماً تقليدياً يتم في الغرفة الصفية بوجود الطلبة وقائدهم

المعلم الموجه للعملية التعليمية ،وكان التفكير داخل الغرفة الصفية نمطياً ال يوجد فيه إبداع يرتابه الشك
في أحسن األحوال ،حتى حدوث ثورة الكمبيوتر وما تبعها من تطور نتج عنه إحدات تغيير جذري في
العملية التعليمية برمتها .في المضمون ،يعد التعليم االلكتروني عبارة عن جهاز حاسوب يستند على أداة

تعليمية أو نظام يمكن المتعلم من التعلم في المكان والزمان المناسبين ،واليوم أصبح التعليم االلكتروني
متداوالً من خالل االنترنت ،على الرغم من أنه كان في الماضي يعتمد على مزيج من األساليب تعتمد
على الكمبيوتر مثل األقراص المرنة (Epignosis LLC, 2014) .وفي العقدين الماضيين أصبح هناك

إدراك تربوي واسع ألهمية التعلم الذاتي ومصادره وأساليبه باعتباره الوسيلة إلى التعلم المستمر الذي يالزم
اإلنسان طيلة حياته ،وباعتباره كذلك مؤش اًر على القدرة على استثمار اإلمكانيات الشخصية والقدرات
العقلية ،والقدرة على االعتماد على الذات في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية (معزاوي ،الربيعي.)152:
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إضافة لذلك فإنه من الضروري البدء بأولى الخطوات التي تسهم في تطبيق منظومة التعليم

االلكتروني ،وهي العمل على نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين الوسط التربوي ،ويكون ذلك من خالل

إعداد جيل من المدرسين القادرين على استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيقها .وتكمن فعالية التعليم
االلكتروني في استخدامه في مواجهة التحديات اليومية والتي ترتكز ليس فقط على تحويل المواد التعليمية

إلى مواد الكترونية على شبكة المعلومات الدولية ،أو الجامعات والمدارس بل أيضا على تنشئة جيل من
المتعلمين قادرين على حل المشكالت .ولتحقيق ذلك ال بد من المرور في مراحل متتالية لضمان فعالية
التعليم االلكتروني؛ لمعرفة كيفية االستفادة منه في دراسة أساليب التعليم المختلفة ومدى فعالية كل منها
بانتقاء طرائق وأساليب تعليمية تراعي الفروق الفردية (العبد.)2016،
التعلم االلكتروني:
مع النمو السريع لإلنترنت والتقنيات الرقمية ،أصبحت الشبكة وسطاً ديمقراطياً واقتصادياً وتفاعلياً
وعالمياً وقوياً للتعليم والتعلم عن بعد ،وتعطي االنترنت بذلك فرصة لتطوير تقديم التعليم والتدريب
المتمركز حول المتعلمين في الوقت والمكان الذي يطلبونه .فمن خالل شبكة االنترنت أصبح التعليم
يسي ار؛ بتقديم مجموعة واسعة من الفوائد للمتعلم ،حيث أصبح بمقدور المتعلم االعتماد ليس على المواد
الدراسية التي يتم تقديمها فحسب ،بل امتد لممارسات توفر للمتعلمين المهارات والمعلومات ،وخصوصا
في الجوانب اآلتية.(Epignosis LLC, 2014) :
 مجتمع داعم A supportive community ،من خالل دعم المعلم والمؤسسة التعليمية للمتعلم
في مجتمع التعلم ،لما له من دور في دعم قدرة المتعلمين للتفاعل بعضهم مع بعض بما في ذلك
المعلم ،والموارد المتاحة ،بشكل يعزز من العملية التعليمية التعلمية.
 توقعات واضحة Clear expectations ،من خالل علم المتعلمين بما يستقبلونه من الصفوف
االفتراضية والمنصات التعليمية ،بحيث يتوجب على كال الطرفين (المعلم والمتعلم) معرفتهم
باألساليب المفضلة لالتصال والتواصل وآلية تقديم المحتوى التعليمي ،على سبيل المثال ،قد يميل
المعلم إلرسال المهام المطلوبة من المتعلمين من خالل البريد االلكتروني ،ومنهم من يستخدم
الموقع االلكتروني للمقرر ،فوضوح توقعات المتعلمين من شأنه أن يأخذ كل بند من بنود المادة
التعليمية والوقت المخصص لها.
 األنشطة المتزامنة وغير المتزامنة  ،Asynchronous and synchronous activitiesحيث
من المهم دمج األنشطة األكثر تفاعال ،كاألنشطة التي تتطلب القيام بالعصف الفكري وتبادل
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األفكار حول المقرر بطريقة أكثر عمقا ،وخاصة بوجود شبكة االنترنت التي سهلت عملية البحث
وحضور الطلبة للصفوف االفتراضية ،وتسليم جميع متطلبات المقرر سواء كان بوجد اتصال
مباشر أو بدون اتصال باإلنترنت من خالل الخوض في موضوع أو مهارة معينة تخص المقرر.
 االستخدام الفعال للموارد المتاحة  ،Effective usage of available resourcesللحصول
على أقصى استفادة من تجربة التعليم االلكتروني لكل من المعلم والطالب يتوجب االستفادة
الكاملة من الكم الهائل المتوافر على شبكة االنترنت .فهناك المئآت من الخدمات عبر الشبكة
العنكبوتية التي توفر الوصول إلى المعلومات كالويكيبيديا مثالً ،وكذلك يتوجب على المعلمين
اغتنام الفرص لتعزيز محتوى المواد مع المحتوى الموجود عبر االنترنت أو إعادة توجيه الطلبة
لمواقع الكترونية إضافية.
مما سبق نجد أنه ينظر للتعلم االلكتروني على أساس أنه طريقة إبداعية لتقديم بنية تفاعلية متمركزة

حول المتعلمين ومصممة مسبقاً بشكل جيد ،وميسرة ألي فرد ،وفي أي مكان وأي وقت باستعمال
خصائص ومصادر االنترنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ التصميم التعليمي المناسبة لبيئة التعلم

المفتوحة والمرئية (الحنان .) 18-17 :2005 ،ويفيد التعلم والتعليم االلكتروني في مراعاة الفروق الفردية
لدى المتعلمين وامكانية تنفيذه بصور متنوعة ألساليب التعلم الفردي والتعلم الذاتي ،حيث يزيد من دافعية

المتعلم ويشعره بالثقة بالنفس ويجعله نشطاً إيجابياً في عملية التعلم ويتيح له الفرصة لقيادة العملية
التعليمية التعلمية باالعتماد على الذات في ظل التدريس الفعال( .العبد.)2016،

يمكننا القول أن التعلم االلكتروني هو شكل من أشكال التعليم عن بعد ويمكن تعريفه بأنه طريقة
للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسب والشبكات والوسائط المتعددة وبوابات االنترنت من
أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية
وضبطها وقياس وتقويم أداء المتعلمين (المالح)1 :2001 ،
مزايا التعليم االلكتروني ومسوغاته وفوائده:
 زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم وبين الطلبة والجامعة.
 اإلحساس بالمساواة بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء ب أرـيه في أي وقت
ودون حرج خالفاً لقاعات التدريس التقليدية.
 سهولة الوصول إلى المعلم :وأبسطها من خالل البريد االلكتروني.
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 إمكانية تحوير طريقة التدريس ،فقد تناسب بعض الطلبة الطريقة المرئية وآخرون الطريقة
المسموعة أو المقروءة وبعضهم العملية.
 مالءمة مختلف أساليب التعليم.
 توافر المناهج طول اليوم مع االستم اررية في الوصول إلى المناهج.
 عدم االعتماد على الحضور الفعلي.
 سهولة وتعدد طرائق تقويم تطور الطالب.
 االستفادة القصوى من الزمن.
 تقليل األعباء اإلدارية للمعلم ،مع تقليل حجم العمل في المؤسسة ( المالح)76-73 :2010 ،
التعلم المدمج ( المزيج):
إن أولويات التعلم ومتطلباته تختلف من متعلم آلخر ،ولذا تفضل المنظمات والمؤسسات أن
تستخدم طرق تعلم تمزج بين استراتيجيات التعلم للحصول على المحتوى المناسب وبالشكل المالئم لألفراد
المناسبين وفي الوقت المناسب ،ويقام التعلم المدمج على سائط تقديم متعددة وأدوات التعلم المتعددة مثل
البرامج التعاونية أو االفتراضية .والمقررات االلكترونية المعتمدة على المتعلم نفسه وأنظمة دعم األداء
االلكتروني الملحقة في البيئة المبنية على مهام العمل ،وأنظمة إدارة التعلم ،ويوالف التعلم المدمج أنشطة
مختلفة تعتمد على األحداث التعليمية ،بما في ذلك الفصول التقليدية ( الوجاهية ) والتعلم االلكتروني
المباشر والتعلم الذاتي ،ويحقق هذا النوع من التعلم فوائد عدة منها :يحسن من فاعلية التعلم – يوسع مدى
الوصول – يزيد فاعلية كلفة تطوير المواد ووقته ( الخان.)344-340 :2005 ،
مفهوم التعلم الذاتي:
بدأ ظهور مفهوم التعليم الذاتي من بداية السبعينيات من القرن الماضي ،عندما بدأت كثير من

مؤسسات التعليم العالي بإدخال هذا المفهوم ضمن رسالة تلك المؤسسات .فقد وصفت )Pata, (2009
أهداف التعلم الذاتي كما يلي )1( :تعزيز قدرة المتعلمين من كبار السن نحو التوجه الذاتي في تعلمهم.

( )2تعزيز التحول نحو التعلم الذاتي في التعليم )3( .تعزيز مفهوم التحرر في التعليم والعمل االجتماعي
كجزء ال يتج أز من التعلم الذاتي .اال أن هناك العديد من االختالفات بين الكتاب والمؤلفين حول تعاريف
وأوصاف وأهداف التعليم ،فهناك مجموعة واسعة من األفكار والنماذج لكيفية تعزيز التعلم الذاتي ومدى

مناسبتها للعملية التعليمية ،فقد استخدم هذا المفهوم في البداية لتعلم كبار السن ،والتي منها مراحل التعلم

واإلدراك ،وهناك من ذهب ألكثر من ذلك في تعريفات التعلم الذاتي بتعدد المدارس التربوية والنفسية،
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وطبقاً الختالف الرؤى واألطر الفكرية للباحثين ،ورغم هذا إال أن هذه التعريفات ال تخرج عن اإلطار
العام لمفهوم التعلم الذاتي بمعناه الواسع ،فيرى  GLeosonأنه نظام تعليمي ييسر للمتعلم المرور بأنشطة

تعليمية مختلفة تساعده على تحقيق األهداف لتغير شخصي نحو مستويات أفضل من النماء واالرتقاء.

ويعرفه  Goodبأنه تنظيم المادة التعليمية بأسلوب يسمح لكل تلميذ أن يحقق التقدم الذي يناسب

إمكاناته ورغباته الشخصية وتوفير اإلرشاد التربوي ومساعدة التالميذ بما يتناسب واحتياجاتهم الشخصية.

ويعرفه زيتون بأنه " نمط من التعليم المخطط والموجه فردياً أو ذاتياً والذي يمارس فيه المتعلم

النشاطات التعليمية المقررة ُبحرية وبالمقدار وبالسرعة التي تناسبه ،مستعيناً بذلك بالتقويم الذاتي
وتوجيهات المعلم حينما يلزم األمر (معزاوي ،الربيعي2006 ،م ،ص.) 24-23 :
من هذه التعاريف نستطيع القول إن التعلم عن بعد أحد الوسائل الواعدة لتعزيز التوجيه الذاتي .فقد يؤدي

إلى زيادة فرص التفاعل بين المعلمين والطلبة ،وبين الطلبة وزمالئهم .فقد أثبتت األبحاث والدراسات أن
كبير ).Brouse (2007من هذا المنطلق
رضا الطلبة هو األعلى في المقررات التي يكون فيها التفاعل اً

نجد أن ) Moore (1993قد وضعت نظرية للتعلم عن بعد بهدف توضيح آلية عمل برامج التعلم عن
بعد بنجاح ،وهذه النظرية مبنية على ثالثة ركائز أساسية هي )1( :الحوار )2( ،هيكلية التعلم)3( ،

استقاللية المتعلم.

وبفضل التطورات الجديدة في الويب أضحى يسي ار لألفراد توفر العديد من الفرص إلضفاء طابع

شخصي على ما هو متوافر من أدوات وخدمات توفر لألفراد العديد من فرص التعلم الذاتي ضمن سياق
اجتماعي في بيئة المتعلم .فنجد أن البرامج االجتماعية أصبحت تمكن األفراد من التفكير النشط لنشر

وتبادل خبرات التعلم ،واكتساب الوعي والقدرة على مراقبة المتعلمين ،والمجتمعات والشبكات األخرى،

وامكانية تخزين األدلة والحفاظ عليها في التعلم ،واسترجاع المعلومات بشكل شخصي أو اجتماعي .مما

يتيح للمتعلمين تجميع أدوات ومواد مختلفة في بيئات التعلم الشخصية والدخول معا لمختلف أنشطة التعلم

للمقررات.
خصائص التعلم الذاتي:
 مراعاة الفروق الفردية.
 إيجابية المتعلم وتفاعله.
 حرية المتعلم في متابعة المجاالت المختلفة وفقاً لتوجهاته الذاتية.
 التقويم الذاتي للمتعلم ( جامل.) 23 :2003 ،
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وأيضاً من الخصائص المميزة للتعلم الذاتي تفاعل المعلم اإليجابي مع المحتوى التعليمي من خالل أنظمة
التغذية الراجعة والتعزيز المباشر ،إضافة إلى توفير بدائل وأنشطة تسهم في تفضيل واثراء التعلم (
معزاوي ،الربيعي2006 ،م ،ص.) 24 :
مدى االستفادة من التعلم االلكتروني:

أوال :الفوائد التي تعود على المتعلم:

 يتعلم ما يريد أن يتعلمه في الوقت الذي يختاره وبالسرعة التي تناسبه.
 يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية.
 يمكن اإلعادة واالستزادة بالقدر الذي يحتاجه.
 يجعل كماً هائالً من المعلومات في متناول يده.
ثانيا :الفوائد التي تعود على المعلم:
 ال يضطر إلى تكرار الشرح مرات ومرات.
 التركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلم فعالً.
 يركز أكثر على التغذية الراجعة للمتعلم.
ثالثا :الفوائد التي تعود على المؤسسة:
 تنمية مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة.
 خلق بيئة وثقافة مناسبة لتنمية عمالة المعرفة.
 تحقيق ذاتية التعلم وتعلم المهارات المطلوبة.
 تعليم أكبر عدد من الطلبة.
 سرعة نشر األخبار والتعليمات والثقافة الجديدة ( الغراب.)32-2003:28 ،
الدراسات السابقة:
نظ اًر ألهمية تقويم المقررات الدراسية ودوره في تطوير العملية التعليمية وتوجيهها وازدياد االهتمام في

الســنوات األخي ـرة بأنمــاط التعلــيم اإللكترونــي ،فقــد اهتمــت العديــد مــن الد ارســات والبحــوث علــى المســتويين
اإلقليمــي والعــالمي والمحلــي بتقــويم المقــررات الد ارســية التــي تــدرس بأنمــاط مختلفــة مــن التعلــيم اإللكترونــي،
ومن هذه الدراسات والبحوث ما يلي:
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دراسة العبد ()2016
هـ ــدفت إلـ ــى التعـ ــرف علـ ــى الصـ ــعوبات التـ ــي تعيـ ــق اسـ ــتخدام التعلـ ــيم االلكترونـ ــي وأسـ ــلوب تـ ــدريس

ومقترحــات لعالجهــا فــي المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة بيــت لحــم مــن وجهــة نظــر المعلمــين ،واســتخدم
المــنهج الوصــفي التحليلــي ،ومثــل مجتمــع الد ارســة جميــع المعلمــين والمعلمــات فــي المــدارس الحكوميــة فــي

محافظـة بيـت لحــم والبـال عـددهم( )2500معلمـاً ومعلمـه ،وضـمت عينــة الد ارسـة العشـوائية ( )102معلمــا
ومعلمة .وتمثلت أداة الدراسة في استبانة تم بناؤها ومكونة من أربعة مجاالت هي :البيئـة المدرسـية والبنيـة

التحتي ــة والمعلم ــون والمنه ــاج والطلب ــة ،وسـ ـؤال مقي ــد ح ــول مقترح ــات المعلم ــين والمعلم ــات للتغل ــب عل ــى

صـعوبات توظيــف التعلــيم االلكترونــي أســلوباً للتــدريس .كمــا تــم حســاب معامــل الثبــات كرونبــا ألفــا وكــان
بقيمة (941و ).وذلك وفـق برنـامج الـرزم اإلحصـائية ) )SPSSوتـم اسـتخدام اختبـار (ت) واختبـار تحليـل

التب ــاين .وق ــد أش ــارت نت ــائج الد ارس ــة إل ــى أن الص ــعوبات الت ــي تعي ــق اس ــتخدام التعل ــيم االلكترون ــي أس ــلوباً

للتدريس جاءت بدرجة كبيرة بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري ( ،)0.54كما أشـارت النتـائج إلـى
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،التخصـص ،سـنوات الخبـرة ،المؤهـل العلمـي ،مكـان

المدرســة ونــوع المدرســة ،والمدرســة .ومــن أهــم المقترحــات للعــالج تكثيــف الــدورات التدريبيــة وتــوفير أجه ـزة
الكترونية في المدارس ،وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بإلقاء الضوء على المناهج وتخفيف أعباء
المعلمين ،ونشر ثقافة التعليم االلكتروني.

دراسة ردنه ()2015
هدفت الدراسة التعرف إلى معوقات تقنيات التعليم االلكتروني وأدواتـه بمـدارس التعلـيم العـام الحكوميـة
واألهليــة للبنــين بمدينــة مكــة المكرمــة .هــدفت الد ارســة إلــى التعــرف علــى أبــرز المعوقــات والصــعوبات التــي
تواجه المعلمين عند استخدامهم تقنيات التعليم االلكتروني ،وكذلك وجهة نظـر مـديري مـدارس التعلـيم العـام

الحكوميــة واألهليــة نحــو مــدى اســتخدام أســاليب وط ارئــق التعلــيم االلكترونــي وأدواتــه .اتبــع المــنهج الوصــفي
التحليلي لوصف معوقات التعليم االلكتروني وأدواته بمدارس التعليم العام الحكومية واألهلية للبنـين وتحليـل

البيانات من الدراسة الميدانية حول محاور استبانة الد ارسـة .وقـد نفـذت األداة علـى مجتمـع الد ارسـة ()111

مدير .وأشارت النتائج إلى أن المعوقـات المتعلقـة بـالمعلمين جـاءت فـي المرتبـة االولـى ،المعوقـات اإلداريـة
اً
فــي المرتبــة الثانيــة ،والمعوقــات المتعلق ـة بالبنيــة التحتيــة والتجهي ـزات األساســية جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة.
وأوصــت الد ارســة بعقــد دورات تدريبيــة الســتخدام التعلــيم االلكترونــي وتوظيفــه بشــكل فعــال للمعلمــين والطلبــة

وكــل العــاملين فــي المدرســة .وأوصــت باتخــاذ جميــع اإلج ـراءات مــن الجهــات المعنيــة والتــي تســاعد وتيســر
للمديرين استخدام التعليم االلكتروني وأدواته المختلفة في تدريب العاملين في المدارس.
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دراسة المزين ()2015
هــدفت إلــى التعــرف علــى معوقــات تطبيــق التعلــيم االلكترونــي فــي الجامعــات الفلســطينية وســبل الحــد

منها من وجهة نظر الطلبة في ضـوء بعـض المتغيـرات .ولتحقيـق ذلـك اسـتخدم المـنهج الوصـفي التحليلـي،
واســتخدمت اســتبانة مكونــة مــن ( )48فقـرة وتــم تطبيقهــا علــى عينــة مكونــة مــن ( )281طالبـاً مــن الكليــات
اإلنسانية والتطبيقية في الجامعة اإلسالمية وجامعة األمة في محافظة غزة .وتوصلت الدراسة إلى أنه بل

متوســط درجــة االســتجابة الكلــي لجميــع مجــاالت االســتبانة لعينــة الد ارســة ( ،)3.76فــي حــين بل ـ الــوزن
النسبي لمعوق "انشغال الطلبة في مواقع ليس لها عالقة بالتعليم االلكترونـي ( ،)%84.3يليـه " كبـر حجـم

المنهاج الجامعي مما يجعل المعلم يميل إلى التعليم التقليدي ( ،)%83.6يليه " اعتقاد آخـرين بـأن التعلـيم
االلكتروني يلغي دورهم في عمليـة التـدريس ( ، )%64 .80يليـه " قلـة عـدد األجهـزة بمـا يتناسـب مـع عـدد

الطلبــة (  ،)%80.60يليــه " عــدم التعــاون بــين الجامعــات فــي تبــادل الخب ـرات لتطــوير التعلــيم االلكترونــي

( ،)%30 .79وهـي نسـب كبيـرة .وكـذلك عـدم وجــود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطات تقــديرات
عينة الدراسة حسب متغير نوع التعليم (تقليدي ،مفتوح) لصالح التعليم المفتوح ،ولم توجد فـروق ذات داللـة

حسب متغير :الجنس ،والكليـة ،والتخصـص .وقـد أوصـت الد ارسـة بتفعيـل دور اإلرشـاد األكـاديمي مـن قبـل
م اركــز التعلــيم االلكترونــي للكــادر التدريســي والطلبــة علــى الس ـواء ،وتعزيــز أواصــر التعــاون بــين الجامعــات
لتبادل الخبرات لتطوير التعليم االلكتروني.

دراسة أحمد وسعيد ( )2014هدفت هذه الدراسة إلى تقويم المقررات اإللكترونية بجامعة السودان
المفتوحة على ضوء معايير جودة المقررات اإللكترونية ،وكذلك التعرف على معايير جودة المقررات
اإللكترونية بجامعة السودان المفتوحة  ،وصوال لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها .استخدم

الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك بتصميم استبانة لجمع البيانات .وتكون مجتمع الدراسة من

المقررات اإللكترونية بجامعة السودان المفتوحة ،أما العينة فقد اختيرت بطريقة عشوائية ،تمثلت في ()32
مقر اًر إلكترونيا تقدم بكلية الدراسات العليا ،وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها :التوصل إلى

قائمة تمثل معايير جودة المقررات اإللكترونية بجامعة السودان المفتوحة جاءت في ( )5محاور رئيسة
تندرج تحت خمسة معايير ( )68مؤش ار فرعيا ،وأظهرت نتائج الدراسة تحقيق جميع معايير جودة المقررات

اإللكترونية التي تم التوصل إليها في الدراسة في المقررات اإللكترونية بجامعة السودان المفتوحة .

دراسة غراب وآخرين ( )2013هدفت الدراسة إلى تقويم برنامج التعليم المدمج في الكلية الجامعية للعلوم
التطبيقية من وجهة نظر المدرسين والطلبة .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )90طالبا وطالبة ممن

يدرسون ضمن برنامج التعليم المدمج و( )10مدرسين ممن يدرسون ضمن برنامج التعليم المدمج في
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الكلية الجامعية في الفصل الدراسي الثاني للعام  2013 -2012م،وقد تم اختيار عينة الطلبة بطريقة

عشوائية أما المدرسون فكانت العينة قصديه لصغر حجمها .واستخدم الباحثون استبانة تقويم برنامج
التعليم المدمج الخاصة بالطلبة واستبانة تقويم برنامج التعليم المدمج الخاصة بالمدرسين من إعدادهم ،وقد
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لمعالجة نتائج الدراسة مثل المتوسط الحسابي ،االنحراف

المعياري ،النسبة المئوية ،واختبار  .Tوكان من أهم النتائج:

فيما يتعلق بتقويم الطلبة لبرنامج التعليم المدمج :فقد حصل المحور األول والمتعلق بتقويم الطالب
للمعلم وفعاليته في برنامج التعليم المدمج على متوسط نقاط  3.83وبمعدل  ،% 76.5أما المحور الثاني
والمتعلق بتقويم الطالب للتجهيزات الخاصة بالتعليم المدمج فقد حصل على متوسط نقاط  3.38وبمعدل

، % 67.6أما المحور الثالث والمتعلق بالنتيجة المترتبة على دراسة الطالب ضمن برنامج التعليم المدمج
فقد حصل على متوسط نقاط  3.62وبمعدل  ، % 72.4أما فيما يتعلق بتقويم المدرسين لبرنامج التعليم
المدمج :فقد حصل المحور األول والمتعلق بتقويم المعلم للطالب وفعاليته في برنامج التعليم المدمج على

متوسط نقاط  2.81وبمعدل  % 56.2وهي نتيجة غير دالة إحصائيا .أما المحور الثاني والمتعلق بتقويم
المدرسين للتجهيزات الخاصة بالتعليم المدمج فقد حصل على متوسط نقاط  3.09وبمعدل  .% 61.9أما

المحور الثالث والمتعلق بالنتائج المترتبة على عمل المعلم ضمن برنامج التعليم المدمج فقد حصل على
متوسط نقاط  2.89وبمعدل  .% 57.9وفيما يتعلق بالفرق بين وجهتي نظر الطلبة والمدرسين فقد دلت

النتائج على وجود فروق ذات دالئل إحصائية عند مستوى  0.05في تقديرات الطلبة والمدرسين فيما

يتعلق بالمحور األول وكانت الفروق دالة لصالح الطلبة ،أما المحور الثاني فال توجد فروق بين وجهتي

نظر الطلبة والمدرسين ،إذ أجمعوا على عدم كفاية التجهيزات الالزمة ،كذلك المحور الثالث بينت النتائج

أن هناك فرقاً معنوياً عند مستوى الداللة  0.05بين آراء الطلبة وآراء المعلمين ،وكانت آراء الطلبة أكثر

إيجابية مقارنة بالمعلمين.

دراسة ( )Owston et al 2013دراسة قام بها "أستون" وآخرون ،وأشارت إلى أن اتجاهات الطلبة
نحو التعليم المدمج اختلفت بين الطلبة الذين حصلوا على درجات عالية ودرجات منخفضة ،فالطلبة الذين
حصلوا على درجات عالية كان لديهم اتجاهات سلبية نحو التعلم المدمج وهم الطلبة الذين ال يفضلون

العمل الذاتي واالعتماد على أنفسهم ،وبالتالي كانوا أقل رضا عن التعلم المدمج وأشاروا إلى تفضيل التعلم

في الفصول التقليدية وجها لوجه وهذا انعكس على الطلبة الذين حصلوا على درجات عالية.

دراسة ()Walsh 2013وهدفت إلى قياس أداء الطلبة الذكور في التعليم المدمج في مقرر التربية البدنية
في المدرسة الثانوية في نيوزلندا ،حيث قام بعمل مقابالت ومناقشات مع معلم الفصل ،وجاءت نتائج هذه
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المقابالت بأن جميع الطلبة لديهم االستعداد والدافعية والحماس للتعلم عبر االنترنت ،وأبدى عدد من

الطلبة تفضيلهم للتعلم عبر االنترنت بدال من التعلم وجها لوجه ،وجاءت نتائج الدراسة بأن الطلبة لديهم

دافعية للتعلم المدمج وشغف نحو المشاركة ،كما أشارت النتائج إلى زيادة وتعزيز حماس واستعداد الطلبة
للتعلم أثناء التعلم عبر االنترنت ،ففي بداية التعلم وجها لوجه انتظر الطلبة وصول المعلم ولم يقوموا بفتح

الكتب لالستعداد للتعلم ،وهذا على عكس التعلم عبر االنترنت حيث بدأ الطلبة يدخلون إلى المقرر عبر
االنترنت والبدء في ممارسة األنشطة قبل وصول المعلم.
دراسة خلف اهلل (.)2010
هدفت الدراسة للكشف عن مدى فاعلية استخدام كل من التعليم االلكتروني والمدمج في تنمية

مهارات إنتاج النماذج التعليمية لدى طالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية ،جامعة األزهر ،وقام
الباحث باختيار عينة عشوائية من طالب الفرقة األولى شعبة تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بل عددهم

 70طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين كل مجموعة ( )35طالباً ،وقد طبق الباحث (اختبار
تحصيل) و(بطاقة مالحظة) على المجموعتين للتعرف على مهارات إنتاج النماذج التعليمية قبل تطبيق
البرنامجين ،وقام الباحث بتطبيق البرنامجين التعليميين الذي أعدهما ،حيث كان البرنامج األول خاصاً

بالتعليم االلكتروني والثاني خاصاً بالتعليم المدمج على عينة الدراسة كل على حدة ,وبينت النتائج فاعلية

أسلوب التعليم االلكتروني بالمحاضرات المباشرة في زيادة التحصيل المعرفي المرتبط بالمهارات لدى

الطلبة وأظهرت كذلك فاعليته في تنمية أداء المهارات على المستوى العملي ,وكشفت النتائج أيضاً فاعلية
أسلوب التعليم المدمج في زيادة التحصيل المعرفي المرتبط بالمهارات لدى الطلبة وكذلك فاعليته في تنمية

أداء المهارات على المستوى العملي ،كما بينت الدراسة تفوق مجموعة التعليم المدمج على مجموعة

التعليم االلكتروني في التحصيل المرتبط بالمهارات ،وكذلك تفوقها على مجموعة التعليم االلكتروني في

أداء مهارات إنتاج النماذج.

دراسة دالل والجندي (:)2010
هدف البحث إلى الكشف عن االتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى معلمي ومعلمات المدارس

الثانوية في ضوء بعض المتغيرات كالجنس ,التخصص ,الخبرة في مجال العمل ,االتجاه نحو التعليم

اإللكتروني ,وقد تكونت عينة البحث من ( )462معلماً ومعلمة من معلمي المدارس الثانوية في مدينة
جدة ,وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاه معلمي التخصص العلمي ذوي الخبرة األقل من  5سنوات في مجال
العمل ,والذين يحضرون ندوات تعليمية في مجال التعيينات نحو التعليم اإللكتروني ،كانت أكثر جاذبية.

22

تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
في جامعة القدس المفتوحة

دراسة كومي ( )2009 Comy
هدفت هذه الدراسة إلى اختيار كيفية اختالف إدراك التالميذ باختالف البيئة الصفية سواء كانت بيئة

تعليم تقليدي ،أو بيئة تعلم الكتروني ،ولوحة اإلعالنات باإلضافة للطريقة التقليدية ،حيث تمت مقارنة
التغذية الراجعة من الطلبة الذين درسوا أحد المقررات بكلية المجتمع في والية ماريالند بكل الطرق

التعليمية الثالث؛ لتحديد ما إذا كانت بيئة التعليم المدمج أفضل من بيئة التعلم االلكتروني ،وبيئة التعليم

التقليدي ،وذلك بالمقارنة من خالل ست محكات ،وهي :مستويات أعلى من المشاركة ،إحساس أعلى في

التواصل مع المعلم ،إحساس أكثر إيجابية بالطبيعة التعاونية في البيئة الصفية ،إدراك أعلى بأن المقرر
يثير التفكير ،إحساس أفضل بأن المعلم أكثر دعما للطلبة ،إحساس أكثر إيجابية بأن محتويات المقرر

شرحت بوضوح .وتكونت عينة الدراسة من ( )278طالبا أخذت منهم عينة عشوائية تكونت من ()240
طالبا وزعوا بالتساوي بين مجموعات لدراسة الثالث  80طالبا انضموا لبيئة التعليم التقليدي ،و  80طالبا

انضموا لبيئة التعليم المدمج و 80طالبا انضموا لبيئة التعلم االلكتروني .أهم النتائج التي توصلت إليها

هذه الدراسة :الطلبة الذين تعلموا في بيئة التعلم المدمج توفر لديهم طابع أفضل من الذين تعلموا في بيئة

التعليم التقليدي وبيئة التعلم االلكتروني ،حيث تكونت لديهم مستويات أعلى من المشاركة ،واحساس أعلى

في التواصل مع المعلم ،واحساس أكثر إيجابية بأن محتويات المقرر شرحت بوضوح أكثر من الطلبة

الذين تعلموا في بيئة التعليم التقليدي وبيئة االلكتروني ،وذلك ألن التعلم المدمج يحقق نتائج أفضل
ويستطيع أن يخلق بيئة تعليمية أكثر إيجابية.

دراسة كنسارة (:)2009
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية التعليم باستخدام الحاسوب على التحصيل المباشر
والمؤجل لطالب مقرر تقنيات التعليم مقارنة مع الطريقة الفردية والتقليدية ,وذلك من خالل تطبيقها على

عينة تألفت من ( )90طالباً من طلبة كلية المعلمين في جامعة أم القرى وقد وزعوا على ( )3شعب

كمجموعات الدراسة الثالث حسب نوع المعالجة الخاصة بكل منها .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم

الباحث عدداً من األدوات تمثلت ببرنامج تعليمي محوسب ,واختبار المتطلبات السابقة الذي تم بناؤه لقياس
مدى ما يمتلكه الطلبة من خبرات أساسية في المقرر ،وكذلك ألجل تصنيف الطلبة في ثالثة مستويات:

منخفض ,متوسط ,مرتفع ,ومن ثم تطوير اختبار تحصيلي تم استخدامه قبل المعالجة وبعدها ،وأظهرت

النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل المباشر لطلبة مقرر تقنيات التعليم تعزى لطريقة

التدريس أو مستوى تحصيل الطالب أو التفاعل بينهما ،كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية
لصالح المجموعة الحاسوبية التعاونية مقارنة بكل من الحاسوب الفردية والتقليدية ,وكذلك لطريقة الحاسوب

الفردية مقارنة بالطريقة التقليدية ،وبينت النتائج أيضاً وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي أداء
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طلبة المجموعة الحاسوبية الفردية على االختبارين المباشر والمؤجل ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط أداء طلبة المجموعة الحاسوبية التعاونية على االختبارين المباشر والمؤجل.

دراسة ()2008 Akkoyunlu&Soylu
هدفت إلى فحص أنماط الطلبة التعليمية ووجهات نظرهم تجاه التعليم المتمازج ،وقد تم تنفيذ

هذه الدراسة على  24طالباً من جامعة هستبتي في أنقرة في تركيا وكان هناك أداتان  ( :استبانة والتي

تم تصميمها لتحديد وجهات نظر الطلبة تجاه التعليم المتمازج ونمط أسلوبه التعليمي لقياس أنماط الطلبة
التعليمية ) وهناك بيانات إضافية قد تم جمعها من عالمات تحصيل الطلبة ومن التسجيالت التي توضح

مدى قبول الطلبة لبيئة التعلم االلكتروني ،وقد كشفت النتائج عن وجهات نظر الطلبة عن عملية التعليم
المتمازج وكانت وجهاتهم كالتالي :سهولة استخدام بيئات االنترنت التعليمية والتقويم وبيئة االتصال

المباشر التقليدية وجها لوجه ،وكانت هذه النتائج تختلف تبعا ألساليبهم التعليمية ،وقد كشفت النتائج أيضا
أن معدل العالمات األعلى ينسجم مع النمط التقليدي وجها لوجه في هذه العملية عندما نأخذ بعين

االعتبار تقييم الطلبة المتعلق بتطبيق العملية التعليمية ،ومجمل النتائج كشفت عن عدم وجود فروقات
ملحوظة بين مستويات تعليم الطلبة المتعلقة بأساليبهم التعليمية.

دراسة تايلر ( ) 2007 Taylorهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعلم المدمج على درس في التربية
البدنية ،تكونت العينة من ( )100طالب وطالبة )50(،منهم مثلوا المجموعة التجريبية والتي تعلمت
باستخدام طريقة التعليم المدمج باستخدام موقع تعليمي لتدعيم الطريقة التقليدية ،و ( )50منهم مثلوا

المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة التقليدية ،من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود فروق
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في االختبارات الكتابية واألدائية.

دراسة كوهانج ()Koohang,2004

هدفت إلى استقصاء اتجاهات المتعلمين نحو التعلم اإللكتروني وأثره على ٍ
كل من الجنس والعمر

والخبرة ،أظهرت نتائج الدراسة أن الدارسين الذين يمتلكون خبرة االنترنت لديهم اتجاهات إيجابية أكثر من
نظرائهم الذين ال يملكون الخبرة فيها ،ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لجنس الدارسين

وأعمارهم.

أجرى سوروكانا ( )Sorokina,2002دراسة بعنوان "الدراسة التعاونية في الفصول االفتراضية :بعض
الممارسات في الت عليم عن بعد" عرضت هذه الدراسة نتائج تعليم الكتروني في فصلين تجريبيين حيث

عقدت في جامعة ( ) UAM-Aفي مكسيكو هدفت إلى تجريب عملية التعليم بواسطة أجهزة اإلعالم
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االلكترونية عن طريق الشبكة العالمية للمعلومات .وكان التركيز على العمل التعاوني بواسطة النماذج

التربوية الجديدة باستخدام العمل الجماعي الموجه ألداء المهام واإلجابة عن األسئلة واألهداف وحل
المشكالت .أظهرت النتائج أن بعض الطلبة قد تأثروا من غياب المعلمين وجها لوجه ،وأن هناك ضعفا

في التعاون بين بعض أفراد العينة نتيجة االختالف في السمات والشخصيات والتي عليهم أخذها باالعتبار

في الفصول الالحقة.

تعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أنها امتازت بما يلي:
 .1تناولت تقويم مقررات بنمط التعليم االلكتروني ودورها في تحسين العملية التعليمية واتجاهات
الطلبة والمعلمين نحوها.

 .2كانت عيناتها من فئة المعلمين أو أعضاء هيئات التدريس في الجامعة والطلبة.
ولقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في جوانب عدة منها ،تحديد مشكلة الدراسة ،تحديد

مصطلحات الدراسة ،بناء أداة الدراسة ،مناقشة نتائج الدراسة.

واتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في عدة جوانب ،أهمها:

 .1تناولها لمشكلة بحثية مهمة وهي تقويم مقررات التعليم االلكتروني والمدمج ودوره في تحسين
العملية التعليمية.

 .2االهتمام بفئة العاملين في مجال التعليم المدمج وااللكتروني.
 .3ولقد اتضح من نتائج الدراسات السابقة أهمية التعليم االلكتروني ودوره في تحفيز الطلبة وزيادة
تحصيلهم.

وانفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .1تناولت تقويم ثالثة مقررات دراسية تدرس بنمط التعلم الذاتي اإللكتروني في جامعة القدس

المفتوحة ،إذ تعد الدراسة األولى التي أجريت على عدة مقررات اإللكترونية حسب علم الباحثين.

 .2الدراسة الحالية دراسة تقويمية لم تتطرق لموضوعها الدراسات السابقة وخاصة انها استخدمت
أدوات نوعية وكمية واتسمت بتعدد المنهجيات المستخدمة فيها.
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الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
انطالقًا من طبيعة البحث والمعلومات المراد الحصول عليها من أجل تقويم مقررات التعلم الذاتي
في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،فقد استخدم فريق البحث
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج النوعي لمناسبته ألغراض الدراسة ،من خالل استخدام منهج االستقصاء
النوعي الذي يجعل من الممكن أن يزودنا بالعديد من المداخل الواعدة؛ لفهم الحياة بطريقة تأخذ باالعتبار

اتجاهات خبرات الناس الذين يعيشونها .إضافة إلى أن هذا المنهج يقوم على مالحظة الظاهرة ثم وصفها،
وكميا ،فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح
يفيا
ًا
ثم تحليلها وتفسيرها ،ويعبر عنها
ً
تعبير ك ً
خصائصها ،أما التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات

ارتباطها مع الظواهر األخرى ،كما أن المنهج الوصفي يدرس العالقة بين المتغيرات ،ويصف درجة

العالقة بين هذه المتغيرات وصفاً كمياً وذلك باستخدام مقاييس كمية .لهذا فقد رأى فريق البحث أن المنهج

الوصفي التحليلي باستخدام أدوات كمية ونوعية هو األنسب لهذه الدراسة ،ويحقق أهدافها بالشكل الذي
يضمن الدقة والموضوعية(غباري وآخرون.)2011 ،

مجتمع الدراسة :
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين لمقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (تعلم كيف
تتعلم ،تاريخ القدس ،اللغة العربية ( ) )1في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2017\2016م

في جميع فروع جامعة القدس المفتوحة ومراكزها في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والبال عددها تسعة عشر
فرعا ومرك از ،حيث بل عددهم (  )20278طالباً وطالبة ،منهم ( )7484مسجلون في مقرر اللغة العربية

( )12804( ،)1مسجلون في مقرر تاريخ القدس و(  )10.336مسجلون في مقرر تعلم كيف تتعلم،
علما بأن عدداً من هؤالء الطلبة كانوا مسجلين في أكثر من مقرر دراسي من المقررات التي شملتها

الدراسة في الفصل الذي طبقت فيه الدراسة.
عينة الدراسة:

تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة المسجلين لمقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (تعلم كيف تتعلم ،تاريخ

القدس ،اللغة العربية ( ) )1وقد بل عدد االستبانات المستردة الكترونيا من المبحوثين ( ،)4941في حين
بل عدد االستبانات التي قام المبحوثين بتعبئتها كاملة ( )1067وهي التي تم إجراء التحليل اإلحصائي
عليها .كما تم اختيار عينة من أعضاء هيئة التدريس الذي أشرفوا على هذه المقررات خالل الفصل
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الدراسي األول من العام الجامعي 2017\2016م ،وبل عددهم ( )20عضو هيئة تدريس والجداول()1،2
توضح توزيع عينة الدراسة لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بحسب متغيراتها الديمغرافية.
جدول ( :)1توزيع عينة الطلبة بحسب متغيرات الدراسة

المتغير
جنس الطالب

العدد

النسبة

مستوياته
إناث

712

%66.9

ذكور

352

%33.1

1064

%100

كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

104

%9.8

كلية العلوم التربوية

244

%22.9

كلية التنمية االجتماعية واألسرية

119

%11.2

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

446

%41.9

كلية اآلداب

139

%13.1

كلية اإلعالم

9

%0.8

كلية الزراعة

3

%0.3

1064

% 100

تعلم كيف تتعلم

567

%53.3

تاريخ القدس

339

%31.9

اللغة العربية ()1

158

%14.8

المجموع

1064

%100

فرع القدس

28

2.6

مركز خدمات العيزرية الدراسي

9

.8

فرع نابلس

115

10.8

فرع قلقيلية

47

4.4

فرع سلفيت

10

.9

مركز خدمات بديا الدراسي

10

.9

فرع طوباس

15

1.4

فرع رام اهلل والبيرة

136

12.8

فرع اريحا

8

.8

فرع بيت لحم

96

9.0

فرع الخليل

99

9.3

فرع دو ار

44

4.1

المجموع

الكلية

المجموع

المقرر الد ارسي

الفرع

27

تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
في جامعة القدس المفتوحة

العدد

النسبة

مستوياته

المتغير
فرع يطا

18

1.7

فرع غزة

83

7.8

فرع الوسطى

32

3.0

فرع جنين

100

9.4

فرع طولكرم

32

3.0

فرع خان يونس

69

6.5

فرع رفح

52

4.9

فرع شمال غزة

61

5.7

1064

%100

المجموع

جدول ( :)2توزيع عينة أعضاء هيئة التدريس بحسب متغيرات الدراسة
المتغير
الجنس

الكلية

المقرر الدراسي

العدد

النسبة

مستوياته
أنثى

8

40.0

ذكر

12

60.0

المجموع

20

100 %

العلوم اإلدارية واالقتصادية

2

%10.0

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

0

0

العلوم التربوية

13

%65.0

التنمية االجتماعية واألسرية

0

0

اآلداب

5

%25.0

المجموع

20

%100

تعلم كيف تتعلم

8

40.0

تاريخ القدس

8

40.0

اللغة العربية ()1

4

20.0

20

%100

مدرس

4

20.0

محاضر

3

15.0

استاذ مساعد

9

45.0

المجموع
الرتبة
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العدد

النسبة

مستوياته

المتغير
استاذ مشارك

2

10.0

استاذ دكتور

2

10.0

20

%100

المجموع

أدوات الدراسة:
جمعت بيانات الدراسة من خالل أسلوبي المنهج الكمي (استبانتي الدراسة) والمنهج الكيفي (المجموعات

البؤرية والمقابالت شبه المقننة) ،وحسب اآلتي:

أ) استبانتي الدراسة:

بني ألغراض جمع بيانات الدراسة الكمية استبانتان ،إحداهما تخص الطلبة واألخرى تخص

أعضاء هيئة التدريس ،استناداً إلى األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة غ ارب والخالدي (،)2013
وحسب اآلتي:

أوالً :األداة الخاصة بالطلبة
بنيت استبانة مكونة من ثالثة أجزاء ،الجزء األول يشتمل على معلومات عامة حول الطلبة،

تشمل :الجنس ،الكلية  ،اسم المقرر ،الفرع ،باعتبارها متغيرات مستقلة .أما الجزء الثاني ،فيضم عدداً من
المجاالت الخاصة بتقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة وهي موجهة للطلبة ،بحيث

يشمل كل مجال عدداً من الفقرات التي تقيس جانباً من جوانب تقويم مقررات التعلم الذاتي في هذا

المجال.

جدول ( :)3توزيع الفقرات على مجاالت مقياس الطلبة
عدد الفقرات

الرقم

المجال

)1

تقويم صفحة المقرر واالقسام الرئيسة

12

)2

تقويم محتوى المقرر

16

)3

تقويم الوسائل واألنشطة اإللكترونية للمقرر

11

)4

تقويم المقرر

10

)5

دور المنسق

8

)6

تقويم مخرجات التعلم-مقرر تعلم كيف تتعلم

10

)7

تقويم مخرجات التعلم-مقرر تاريخ القدس

10

)8

تقويم مخرجات التعلم-مقرر اللغة العربية))1

10
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الرقم

عدد الفقرات

المجال

)9

تقويم دور عضو هيئة التدريس في مقرر تاريخ القدس

10

)10

دور عضو هيئة تدريس مقرر اللغة العربية ()1

10
116

المجموع

واستخدم مقياس ليكرت الخماسي بحيث تم إعطاء وزن  5لدرجة الموافقة عالية جداً 4 ،للعالية3 ،

للمتوسطة 2 ،للمتدنية 1 ،لدرجة الموافقة المتدنية جداً.

وتضمن الجزء الثالث أسئلة مقالية سمح للمبحوث أن يجيب عنها بثالثة أسطر فقط وهي:
السؤال األول :ما المعوقات التي اعترضت طريق دراستك للمقرر بنمط التعلم الذاتي؟
السؤال الثاني :ما المقترحات المناسبة لك لدراسة المقرر بنمط التعلم الذاتي؟
ثانياً :األداة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس:

بنيت استبانة خاصة بأعضاء هيئة التدريس مكونة من ثالثة أجزاء ،الجزء األول يشتمل على

معلومات عامة حول أعضاء هيئة التدريس ،تشمل :الجنس ،الكلية ،اسم المقرر ،الرتبة األكاديمية ،الفرع،
باعتبارها متغيرات مستقلة .أما الجزء الثاني ،فقد ضم عدداً من المجاالت الخاصة بتقويم مقررات التعلم

الذاتي في جامعة القدس المفتوحة وهي موجهة ألعضاء هيئة التدريس ،بحيث يشمل كل مجال عدداً من

الفقرات التي تقييس جانباً من جوانب تقويم مقررات التعلم الذاتي في هذا المجال.

جدول ( :)4توزيع الفقرات على مجاالت مقياس أعضاء هيئة التدريس
الرقم

عدد الفقرات

المجال

)1

تقويم صفحة المقرر واألقسام الرئيسة

13

)2

تقويم محتوى المقرر

14

)3

تقويم الوسائل واألنشطة اإللكترونية للمقرر

15

)4

تقويم المقرر

14

)5

تقويم دور المنسق

11

)6

تقويم مخرجات التعلم-مقرر تعلم كيف تتعلم

10

)7

تقويم مخرجات التعلم-مقرر تاريخ القدس

10

)8

تقويم مخرجات التعلم-مقرر اللغة العربية))1

10
97

المجموع
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واستخدم مقياس ليكرت الخماسي بحيث تم إعطاء وزن  5لدرجة الموافقة عالية جداً 4 ،للعالية3 ،

للمتوسطة 2 ،للمتدنية 1 ،لدرجة الموافقة المتدنية جداً.

وتضمن الجزء الثالث أسئلة مقالية سمح للمبحوث أن يجيب عنها بثالثة أسطر فقط وهي:
السؤال األول :ما المعوقات التي اعترضت طريق إشرافك أو متابعتك للمقرر بنمط التعلم الذاتي؟
السؤال الثاني :ما المقترحات المناسبة لك لإلشراف على المقرر بنمط التعلم الذاتي؟
ثالثاً :المجموعات البؤرية للطلبة

اختير أفراد المجموعة البؤرية الواحدة عشوائيا وتم تجميعهم لمناقشة موضوع البحث والتعليق عليه

اعتماداً على تبادل الخبرات الشخصية وطرح اآلراء والتعبير عن المشاعر واالتجاهات .وهدفت إلى

اإلجابة عن أسئلة حول الكيفية التي ينظر الطلبة فيها إلى موضوع الدراسة وأيضا يمكنهم إيضاح العديد
من الجوانب الهادفة للموضوع وللتفاعل اإلنساني وربطها بالسياق الذي تظهر فيه .حيث أدير النقاش
حول أسئلة وأهداف وال يوجد فرضيات معدة سلفا بل أسئلة تتعلق بفهم بموضوع البحث واالنخراط في

دراسة ومالحظة موضوع البحث ،ومن ثم الحقا تكوين الفرضيات المصاغة أثناء معايشة موضوع

الدراسة .والحقا سيتم وصف المشكلة من خالل الصفات والنعوت ألن الحديث يدور حول أشياء لها جذور
حتى نجسد االعتقاد العام حول المشكلة؛ ليتم الحصول على الفرضيات ونتائجها من الواقع الطبيعي ،بدال

من تكوين فرضيات مسبقا والعمل على اختبارها وللوصول إلى الحقيقة من مصادر متعددة .وكان ال بد

من فهم الحلول والموقف التعليمي من خالل وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من خالل السياق
الذي تجري فيه العملية التعليمية بهدف توصيل المعنى والذي قد يأخذ شكل التفسيرات المتعددة والنسبية.

ووجهت المناقشة فيها بعدد من األسئلة المحددة التي تركز على موضوعات عدة ،الغاية منها

الحصول على فهم أعمق لوجهات نظر المشاركين وخبراتهم ومفاهيمهم وادراكهم ومعتقداتهم ومواقفهم إزاء
المواضيع قيد المناقشة ،وفي خالل مدة تتراوح من  60-40دقيقة ،حتى الوصول إلى حالة اإلشباع.
وقد تمثلت األسئلة لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في اآلتي:

أسئلة الطلبة:

 -1ما المعيقات التي واجهتك في دراسة المقرر بنمط التعلم الذاتي؟
 -2ما المقترحات التي تراها مناسبة لك لدراسة المقرر؟
أسئلة أعضاء هيئة التدريس للمقابالت الفردية:

 -1ما المعيقات التي واجهتك في تدريس المقرر بنمط التعلم الذاتي؟
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 -2ما المقترحات التي تراها مناسبة لك لتدرس المقرر بشكل أفضل؟
رابعاً :المقابالت شبه المقننة
تم بناء أسئلة المقابلة من خالل توجيه سؤالين مقيدين وليسا مفتوحين إلى مختصين في التربية
وتم االطالع على األدب التربوي المتعلق بهذا الموضوع لبناء أسئلة المقابلة حيث تم جمع البيانات

باستخدام المجموعات البؤرية والمقابالت شبه المقننة (  .)Simi- Structures Interviewsوأجرى

فريق البحث هذه المقابالت شبه المقننة وادارة المجموعات البؤرية للتعرف على اتجاهات أفراد العينة

نحو التعلم باستخدام نمط التعلم الذاتي ،وكذلك التعرف على المعوقات التي تواجه هذا النمط من التعلم
والمقترحات بخصوص استخدام التعلم الذاتي كنمط تعلم حديث.

صدق أدوات الدراسة:
لتحقيق صدق أدوات الدراسة ،عرضت األداتان (استبانة الطلبة واستبانة أعضاء هيئة التدريس)
في صورتهما األولية على ثمانية من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم التربوية،

ومناهج وطرائق التدريس ،وتكنولوجيا التعليم ،وذلك بهدف تحكيم األداتين ،والتأكد من أنهما تقيسان ما
وضعتا لقياسه ،وقد عدلت بعض الفقرات ،وحذفت الفقرات التي كانت درجة االتفاق عليها أدنى من

(.)%80

وتم التأكد من صدق المقابلة شبه المقننة من خالل عرض األسئلة على مجموعة من التربويين

وذوي االختصاص وأعضاء هيئة تدريس إلبداء الرأي حول مالءمة أسئلة المقابلة ومناسبتها من الناحية

اللغوية وأية مالحظات أخرى تتعلق بالحذف أو باإلضافة أو التعديل على أسئلة المقابلة .وأجريت
التعديالت في ضوء المالحظات حيث انحصرت في سؤالين رئيسين للطلبة وألعضاء هيئة التدريس.

أما بخصوص المجموعات البؤرية ،وبعد اكتمال جمع البيانات فقد ركز فريق البحث قبل البدء

بتحليل البيانات على بناء الحقائق كما هي موجودة في بيانات الباحث المسجلة ،وتحديد عالقة األجزاء
بالكل قبل البدء بالتفسيرات ،وتم تجميع البيانات النوعية وتفريغها مباشرة بعد االنتهاء من تجميعها.

وركز فريق البحث أيضاً على مصداقية البيانات التي جمعت ،ومن خالل الطرائق اآلتية للتحقق

من مصداقية البيانات في المقابلة مع المجموعات البؤرية:

 .1القيام بمسح الشواهد المؤيدة للبيانات والمعلومات التي تم التوصل إليها من خالل المقارنة مع
نتائج دراسات أخرى ذات عالقة ،والمقارنة مع بيانات ناتجة من استخدام أدوات أخرى.

 .2فحص فريق البحث لخبراته مع خبرات المشاركين (األفراد) من خالل إجراء نقاش حول حقائق
محددة.
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 .3قيام فريق البحث بتفسير البيانات وتقديمها لألفراد المشاركين وسؤالهم إذا كان هذا التفسير يعبر
عما في أذهانهم أو عن خبراتهم.

 .4الحاالت السلبية أو البيانات المتعارضة – موقف أو وجهة نظر مشارك في البحث تتعارض مع
النمط المتفق عليه.-

خامساً :الرجوع إلى الوثائق المتعلقة بتحصيل الطلبة لمقارنة عالمات الطلبة في المقررات الثالثة على
مدى ثالث سنوات مع النتائج بعد استخدام نمط التعلم الذاتي .واعتمد منهج الثليث في جزئية البحث

النوعي .

ثبات أدوات الدراسة:
تم التأكد من ثبات أدوات الدراسة الكمية من خالل طريقة االتساق الداخلي ،وذلك بقياس ثبات كل

من األداتين من خالل معادلة كرونبا ألفا التي تشير إلى التجانس الداخلي لكل مجال من مجاالت األداة

ولألداة بشكل عام ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلي الستبانة الطلبة ( ،)0.98بينما كانت قيمة معامل

الثبات الستبانة أعضاء هيئة التدريس ( .)0.75وقد اعتبرت هذه القيم كافية ومناسبة العتبار كل من
األداتين تتمتع بقدر ٍ
عال من الثبات.
وتم التأكد من ثبات أدوات الدراسة النوعية بمدى ارتباط ثبات أداة المقابلة للمقابالت الفردية

والمجموعات البؤرية بالحصول على النتائج نفسها في حال استخدامها مرة ثانية .وتم تطبيقها على عينة

استطالعية من خارج عينة الدراسة وأعيد التطبيق بعد أسبوعين  ،وبعد جمع البيانات وتصنيفها ومالحظة
استجابات العينة االستطالعية بين المرة األولى والثانية .واألخذ باالعتبار التنسيق المسبق مع أفراد العينة

االستطالعية واختيار الوقت والمكان المناسبين إلجراء المقابالت لتحقيق المصداقية والثبات ومن ثم توفير

المنا المناسب إلجراء المقابالت.
إجراءات تحليل المقابالت والمجموعات البؤرية:
استخدم منهج التحليل النوعي متمثال بالنظرية المجذرة (إبراهيم) Grounded Theory( )1989،

()Glaser, and Strauss, 1967)& )Miles& Huberman,1994
حيث اتبعت الخطوات اآلتية:

 تجميع استجابات أفراد العينة وتفريغها على أوراق منفصلة. -تدقيق إجابات أفراد العينة واعادة القراءة بدقة.

 ترميز استجابات أفراد العينة ( .( Categories33

تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
في جامعة القدس المفتوحة

 تصنيف االستجابات بحيث وضعت األفكار المتشابهة في تصنيفات فرعية( .(Sub- Categories

 -تجميع التصنيفات الفرعية في مجموعات رئيسة ( )Main- Categories

 -ولتحقيق ثبات التحليل تم االستعانة بمصحح آخر ذي خبرة في التحليل ،والحقا تم حساب معامل

الثبات باستخدام معادلة التوافق.
ثبات تصحيح األداة

للتأكد من ثبات تصحيح األداة تم االستعانة بأحد الزمالء للتصحيح بعد توضيح طريقة التصحيح

ومعاييرها المحددة ،وتم حساب معامل االتفاق بين تصحيح الباحثة وتصحيح المصحح اآلخر باستخدام
معامل االتفاق كما ورد في إبراهيم (:)1989

معامل االتفاق= عدد مرات االتفاق بين المصحح األول والمصحح الثاني

___________________________________%100 x
عدد مرات االتفاق +عدد مرات االختالف

وقد بلغ معامل (االتفاق)ثبات تصحيح األداة ( )0.94وهي قيمة مرتفعة ومناسبة ألغ ارض الدراسة

الحالية.

إجراءات الدراسة:
أجريت الدراسة وفق الخطوات اآلتية:
 .1تحديد مجاالت تقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة ،فقد تعددت المصادر في
تحديد هذه المجاالت .ونفذت اإلجراءات اآلتية لالستدالل على مجاالت تقويم مقررات التعلم

الذاتي لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

 .2تحديد مشكلة الدراسة

 .3مسح األدبيات التربوية المرتبطة بتحديد مجاالت تقويم مقررات التعلم الذاتي ،من خالل االطالع
على دراسات سابقة في هذا المجال.

 .4بناء الصورة األولية ألداتي الدراسة المتعلقة بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
 .5صياغة األسئلة التي ستشكل محور النقاش في المجموعات البؤرية والمقابالت لكل من الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس.
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 .6لتحقيق هدف الدراسة جمعت البيانات باستخدام المقابالت الشخصية شبه المقننة ألعضاء هيئة
التدريس والطلبة من معلمين ودارسين لمقررات التعلم الذاتي تعلم كيف تتعلم وتاريخ القدس واللغة

العربية ( )1خالل العام الدراسي  2017-2016حيث استخدم هنا المنهج النوعي.

 .7ولتحليل البيانات تم استخدام النظرية المجذرة  Grounded Theoryحيث أظهرت النتائج
خمسة أسباب رئيسة التجاهات العينة نحو مواد التعلم الذاتي ،وكان أولها اللقاءات الوجاهية
وتالها المادة المطبوعة وكان آخرها وجود المعوقات ،وقد تم حساب التك اررات والنسب المئوية.

 .8التحقق من صدق وثبات األدوات

 .9التطبيق على العينة االستطالعية وعينة الدراسة.

 .10تفري البيانات النوعية للمقابالت والمجموعات البؤرية والتي تمت فور االنتهاء من جمع البيانات
وبالطريقة نفسها التي نطقت بها من قبل أفراد العينة ،وتمت مراجعتها وتدقيقها وتصنيفها

وترميزها.

 .11مناقشة النتائج وتقديم التوصيات.
متغيرات الدراسة:

أوالً :المتغيرات المستقلة الجنس :ذكر /أنثى ،الكلية ،الدرجة العلمية  ،الفرع أو المركز الدراسي
ثانياً :المتغيرات التابعة :وقد تمثلت في اآلتي:

متوسط استجابة عينة الدراسة على فقرات االستبانة لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. -نتائج المقابالت للطلبة وللمجموعات البؤرية.

 نتائج تحليل الوثائق (أسئلة االمتحانات ،ونتائج تحصيل الطلبة).المعالجة اإلحصائية:
بعد استرجاع استجابات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على أداتي الدراسة ،قام فريق البحث
باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSلفحص فرضيات الدراسة ،واستخدمت في ذلك
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لتحديد درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي في

جامعة القدس المفتوحة لكل فقرة وكل مجال لألداة بشكل عام ،ومن خالل استخدام اختيار (ت) (t-

 ،)testواختبار تحليل التباين الثالثي ( )3 Way ANOVAالختبار الفرضيات .وداللة هذه الفروق،
وليتسنى التعليق والتفسير الشمولي على نتائج الدراسة.

وتم تحليل البيانات النوعية على طريقة النظرية المجذرة لتحليل بيانات المقابالت الشخصية شبه

المقننة والمجموعات البؤرية ،واستخدمت النسب المئوية والتك اررات ومعادلة التوافق.
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
إجابةةة السةؤال األول :مةةا درجةةة تقةةويم مقةةررات الةةتعلم الةةذاتي فةةي جامعةةة القةةدس المفتوحةةة مةةن وجهةةة نظةةر

الطلبة؟

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لتقويم

األبعاد والفقرات التي تقيس درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر
الطلبة ،وتوضح الجداول من ( )7-5نتائج كل بعد من أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة
القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة وترتيبها حسب درجة التقويم للمدخالت والمخرجات ،ومن أجل

تفسير النتائج  ،اعتمدت المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية التقديرية ،وذلك باالعتماد على تصنيف (
القاسم  ) 2008 ،كما هو موضح في الجدول اآلتي:
المتوسط الحسابي()5-1

الوزن بالنسبة المئوية

درجة التقويم

أقل من2.5

أقل من %50

ضعيف جدا

من 2.9-2.5

من%59.9-50

ضعيف

من3.4- 3

من % 69.9-60

متوسط

من 3.9-3.5

79.9- %70

مرتفع

 4فما فوق

 %80فما فوق

مرتفع جدا

أوالً  :تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (المدخالت)

جدول( )5المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية التقديرية وترتيب أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني والدرجة
الكلية للتقويم (المدخالت)
النسبة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

تقويم المقرر

83.55

4.1773

0.7555

مرتفعة

2

تقويم صفحة المقرر واالقسام الرئيسة

81.19

4.0594

0.7345

مرتفعة

3

دور المنسق

81.07

4.0535

0.7511

مرتفعة

4

تقويم محتوى المقرر

80.97

4.0486

0.7076

مرتفعة

5

تقويم الوسائل واألنشطة اإللكترونية للمقرر

80.29

4.0145

0.7380

مرتفعة

81.41

4.0707

المجاالت

الرقم

المئوية

التقديرية

الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي
اإللكتروني (المدخالت)
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0.671
8

درجة التقويم

مرتفعة
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يتضــح مــن خــالل الجــدول ( )5أن متوســط الدرجــة الكليــة لتقــويم مقــررات الــتعلم الــذاتي اإللكترونــي
(المــدخالت) علــى جميــع أبعــاد تقــويم مقــررات الــتعلم الــذاتي اإللكترونــي ككــل بل ـ ( )4.07وبنســبة مئويــة

تقديرية بلغت(، )%81.4وهذا يدلل على أن درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (المدخالت) من
وجهــة نظــر الطلبــة قــد جــاءت بدرجــة مرتفعــة .وحصــل مجــال تقــويم المقــرر علــى المرتبــة األولــى بمتوســط

حسابي بل ( )4.17وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%83.5وبدرجة مرتفعة ،ويعزو فريـق البحـث ذلـك إلـى
احتواء مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني على تقويم نهائي ذاتي يلبي احتياجات الطلبة ،فقد حصلت الفقرة

التي تعبر عن هذا المعنى علـى درجـة مرتفعـة فـي هـذا المحـور وبنسـبة مئويـة بلغـت ( ، )%84.6كمـا أن

تضــمين الوحــدات الد ارســية الختبــارات ذاتيــة يجيــب عنهــا الطالــب بعــد االنتهــاء مــن د ارســة كــل موضــوع قــد

ســاعد الطلبــة فــي الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة الفوريــة واالعتمــاد علــى أنفســهم فــي عمليــة الــتعلم ،وكمــا
يتضــح مــن الجــدول نفســه أن مجــال تقــويم صــفحة المقــرر واألقســام الرئيســة قــد حصــل علــى المرتبــة الثانيــة

بمتوسط حسابي بل ( )4.05وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%81.1وبدرجة مرتفعة ،مما يعكـس المسـتوى
المهن ــي والفن ــي إلع ــداد ص ــفحات ه ــذه المق ــررات .وم ــا يفس ــر ذل ــك حص ــول الفقـ ـرة الت ــي نص ــها (البيان ــات
المتعلقــة بــالمقرر واضــحة لــي علــى البوابــة) وحصــولها علــى أعلــى درجــة فــي هــذا المجــال بمتوســط
حسابي بل ( )4.18وبنسبة مئوية تقديرية بلغت(.)%83.6

ويتض ــح م ــن الج ــدول ك ــذلك أن مج ــال دور المنس ــق احت ــل المرتب ــة الثالث ــة بمتوس ــط حس ــابي بلـ ـ

( )4.05وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%81وهي درجـة مرتفعـة ،وهـذا يـدلل علـى فعاليـة دور المنسـق مـن
وجهة نظر الطلبة ،أما مجـال تقـويم محتـوى المقـرر فقـد حصـل علـى المرتبـة الرابعـة بمتوسـط حسـابي بلـ

( )4.04وبنســبة مئويــة تقديريــة بلغــت( )%80.9وبدرجــة مرتفعــة ،وجــاء فــي المرتبــة األخيـرة مجــال تقــويم
الوسـ ـ ـ ــائل واألنشـ ـ ـ ــطة اإللكترونيـ ـ ـ ــة للمقـ ـ ـ ــرر بمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي بل ـ ـ ـ ـ ( )4.01وبنسـ ـ ـ ــبة مئويـ ـ ـ ــة تقديريـ ـ ـ ــة
بلغت(.)%80.2

وبشــكل عــام تظهــر النتيجــة أن مقــررات الــتعلم الــذاتي اإللكترونــي قــد حقق ـت أهــدافها المتعلقــة بتطــوير

مهارات الطلبة المختلفة وعـادت علـيهم بالفائـدة العلميـة والعمليـة .وتـأتى هـذه النتيجـة متفقـة مـع مـا توصـلت إليـه

د ارسـة أحمـد وسـعيد ( ، )2014خلـف اهلل ( ، )Owston et al 2013( ، )2010غـراب وآخـرون ()2013
ود ارســة دالل والجن ــدي ( )2010حي ــث أش ــارت نتــائج جمي ــع ه ــذه الد ارس ــات إلــى فاعلي ــة المق ــررات اإللكتروني ــة
بأنماطها المختلفة وأثرها اإليجابي على عمليـة الـتعلم ،ولكنهـا اختلفـت مـع نتـائج د ارسـة ( )Walsh 2013التـي

وردت في نتائجها أن الطلبة مرتفعي التحصيل كانت اتجاهاتهم سلبية نحو التعليم اإللكتروني.
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شكل رقم ( )1يوضح المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية التقديرية وترتيب أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي
اإللكتروني والدرجة الكلية للتقويم (المدخالت)

ثانيا :تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (المخرجات)
جدول( )6المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية التقديرية وترتيب أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني والدرجة
الكلية للتقويم (المخرجات)
النسبة

المجاالت

الرقم

المئوية

المتوسط

االنحراف

درجة التقويم

الحسابي

المعياري

1

تقويم مخرجات التعلم-مقرر تاريخ القدس

84.57

4.2285

0.7155

مرتفعة

2

تقويم مخرجات التعلم-مقرر تعلم كيف تتعلم

83.76

4.1878

0.7083

مرتفعة

81.28

4.0640

0.7715

مرتفعة

84.15

4.2077

3

التقديرية

تقويم مخرجات التعلم-مقرر اللغة العربية
()1
الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي
اإللكتروني (المخرجات))

0.657
3

مرتفعة

يتضح من خالل الجدول ( )6أن متوسط الدرجة الكلية لتقويم مخرجات التعلم لمقررات التعلم
الذاتي اإللكتروني لجميع مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (تاريخ القدس ،تعلم كيف تتعلم ،اللغة العربية
( ))1قد بل ( )4.20وبنسبة مئوية تقديرية بلغت(، )%84.1وهذا يدلل على أن درجة تقويم مخرجات
مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة قد جاءت مرتفعة جدا .وحصل مقرر تاريخ القدس
على المرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )4.22وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%84.5وبدرجة مرتفعة
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جدا ،ويعزو فريق البحث ذلك إلى احتواء المقرر اإللكتروني على تقويم نهائي ذاتي يلبي احتياجات
الطلبة ،وعلى الصور وأفالم الفيديو التي مكنت الطلبة من معرفة تاريخ القدس عبر العصور ،فقد حصلت
الفقرة التي تعبر عن هذا المعنى على درجة مرتفعة لهذا وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%87.2وجاء مقرر
تعلم كيف تتعلم بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي بل ( )4.18وبنسبة مئوية تقديرية بلغت()%83.7
وبدرجة مرتفعة جدا ،وجاء مقرر اللغة العربية ( )1بالنسبة لمخرجات التعلم من وجهة نظر الطلبة
بمتوسط حسابي بل ( )4.06وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%81.2وبدرجة مرتفعة جدا ،والشكل رقم ()2
يوضح ذلك:

شكل رقم ( )2المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية التقديرية وترتيب أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
والدرجة الكلية للتقويم (المخرجات)

ثالثا :تقويم دور عضو هيئة التدريس
جدول( )7المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية التقديرية وترتيب أبعاد تقويم دور عضو هيئة التدريس

الرقم

المجاالت

1
2

النسبة المئوية

المتوسط

الحسابي

المعياري

80.30

4.0150

0.8049

مرتفعة جدا

79.06

3.9528

0.8435

مرتفعة

التقديرية

تقويم دور عضو هيئة التدريس في مقرر تاريخ
القدس
دور عضو هيئة تدريس مقرر اللغة العربية ()1
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الرقم

المجاالت

النسبة المئوية

المتوسط

الحسابي

المعياري

79.31

3.9653

0.8078

التقديرية

الدرجة الكلية لتقويم دور عضو هيئة التدريس

االنحراف

درجة التقويم
مرتفعة

يتضح من خالل الجدول ( )7أن متوسط الدرجة الكلية لتقويم عضو هيئة التدريس لمقرري(تاريخ
القدس ،مقرر اللغة العربية ( ))1قد بل ( )3.96وبنسبة مئوية تقديرية بلغت ( ،)%79.3وهذا يدلل على
أن درجة تقويم دور عضو هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة قد جاءت بدرجة مرتفعة .وحصل مقرر
تاريخ القدس على المرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )4.01وبنسبة مئوية تقديرية بلغت()%80.3
وبدرجة مرتفعة جدا ،وجاء مقرر اللغة العربية ( )1في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بل ( )3.95وبنسبة
مئوية تقديرية بلغت( )%79.3وبدرجة مرتفعة ،ويستخلص فريق البحث من خالل النتائج السابقة أهمية
دور عضو هيئة التدريس لهذا النمط من المقررات ،وهذا ما أكدته نتائج تحليل المجموعات البؤرية
واألسئلة المفتوحة التي وجهت للطلبة.
إجابة السؤال الثةاني  :مةا درجةة تقةويم مقةررات الةتعلم الةذاتي فةي جامعةة القةدس المفتوحةة مةن وجهةة نظةر
أعضاء هيئة التدريس.

لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي
لتقويم األبعاد والفقرات التي تقيس درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتوضح الجداول من ( )11-8نتائج كل بعد من أبعاد تقويم مقررات التعلم
الذاتي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وترتيبها حسب درجة التقويم:
أوال :تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (المدخالت) من وجهة نظر عضو هيئة التدريس:
جدول( ) 8المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية التقديرية وترتيب أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني والدرجة
الكلية للتقويم (المدخالت)
النسبة
المجاالت

الرقم

المئوية

المتوسط

االنحراف

درجة

التقويم

الحسابي

المعياري

1

تقويم المقرر

85.07

4.2536

0.7464

مرتفعة

2

تقويم دور المنسق

83.64

4.1818

0.9099

مرتفعة

التقديرية
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النسبة

درجة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3

تقويم صفحة المقرر واقسامها الرئيسة

79.92

3.9962

0.6483

مرتفعة

4

تقويم محتوى المقرر

77.33

3.8667

0.7057

مرتفعة

5

تقويم الوسائل واألنشطة اإللكترونية للمقرر

76.67

3.8333

0.7346

مرتفعة

الدرجة الكلية للتقويم

80.53

4.0263

61420.

مرتفعة

المجاالت

الرقم

المئوية
التقديرية

التقويم

يتضح من خالل الجدول ( )8أن متوسط الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
(المدخالت) على جميع أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس قد بل ( )4.02وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( ،)%80.5وقد جاءت هذه النتيجة متقاربة جدا مع
نتيجة تقويم الطلبة لهذه المقررات ،ويعني ذلك أن درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
(المدخالت) من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس قد جاءت مرتفعة جدا .وحصل مجال تقويم
المقرر على المرتبة األولى بمتوسط حسابي بل ( )4.25وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%85وبدرجة
مرتفعة جدا ،فقد حصلت الفقرة التي نصها( :تحتوي موضوعات الوحدات على تقويم للوحدة) على درجة
مرتفعة جدا في هذا المحور وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%91كما حصلت الفقرة التي تنص على(:يتمكن
الطالب من إعادة االختبار الذاتي بالضغط على زر إعادة االختبار) على درجة مرتفعة جدا وبنسبة مئوية
بلغت ( )%90وكما يتضح من الجدول نفسه أن مجال دور المنسق احتل المرتبة الثانية بمتوسط حسابي
بل ( )4.18وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%83.6وهي درجة مرتفعة جدا ،أما مجال تقويم صفحة
المقرر واالقسام الرئيسة فقد حصل على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بل ( )3.99وبنسبة مئوية تقديرية
بلغت( )%79.9وبدرجة مرتفعة ،أما مجال تقويم محتوى المقرر فقد حصل على المرتبة الرابعة بمتوسط
حسابي بل ( )3.86وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( )%77.3وبدرجة مرتفعة ،وجاء في المرتبة األخيرة
مجال تقويم الوسائل واألنشطة اإللكترونية للمقرر بمتوسط حسابي بل ( )3.83وبنسبة مئوية تقديرية
بلغت(،)%76.6
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وتأتى هذه النتيجة متفقة مع ما توصلت إليه دراسة غراب وآخرين ( )2013ولكنها اختلفت مع
النتائج التي توصلت إليها دراسة دالل والجندي ( )2010حيث جاءت نتائج تقويم أعضاء هيئة التدريس
للمقررات الدراسية بنمط التعلم المدمج أقل بكثير من نتائج تقويم الطلبة.
والشكل رقم ( )3يوضح النتائج السابقة.

تقويم دور المن

86
84

82

تقويم المقرر

تقويم محتو المقرر

تقويم الو ا وا ن
اإللكترونية للمقرر

الدرجة الكلية

80
78

76

ة

74
72

شكل رقم ( )3يوضح تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (المدخالت) من وجهة نظر عضو هيئة التدريس

ثانيا :تقويم مخرجات التعلم من وجهة نظر عضو هيئة التدريس لمقرر تاريخ القدس
جدول ( ) 9المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي إلجابات أفراد عينة الدراسة من الطلبة تبعا لمجال
تقويم مخرجات التعلم من وجهة نظر عضو هيئة التدريس

الوزن

الحسابي

المعياري

1

يعرف المقرر الطالب تاريخ بناء قبة الصخرة والمسجد األقصى وأسباب ذلك
ِّ

4.38

0.518

87.60

2

تمكن دراسة المقرر الطالب من التعرف على تاريخ القدس عبر العصور

4.13

0.991

82.60

4.00

1.069

80.00

4.00

0.926

80.00

التسلسل

المتوسط

االنحراف

3
4

الفقرة

يعرف المقرر الطالب أوضاع المدينة( االجتماعية ،واالقتصادية ،والعمرانية،
ِّ
والثقافية) أثناء حكم الممالك المختلفة التي مرت عليها

عرف المقرر الطالب الحضارات التي قامت على أرض القدس منذ العصور
ُي ِّ
الحجرية ،لتثبيت الهوية العربية للمدينة من خالل أسمائها وداللتها
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التسلسل
5
6
7
8
9
10

الفقرة
يمكن المقرر الطالب من التعرف على مصادر المياه في المدينة إلبراز أهمية
المكان في فهم الحدث التاريخي
يعرف المقرر الطالب الموقف الشعبي والرسمي من التغلغل األجنبي كالحركة
ِّ
الصهيونية.

يمكن المقرر الطالب من تبين أهمية الموقع الجغرافي للقدس من حيث  :توضيح
الخصائص الطبيعية والجغرافية
يمكن المقرر الطالب من التعرف على تاريخ بناء مدينة القدس على أنها أقدم
المدن التاريخية في العالم
يمكن المقرر الطالب من التعرف على وصف للمستوطنات في القدس من حيث:
تاريخ تأسيسها واألراضي القائمة عليها
يعرف المقرر الطالب الدور الذي جسدته الحركة الوطنية الفلسطينية في الدفاع عن
ِّ
مدينة القدس

تقويم مخرجات التعلم-تاريخ القدس

الوزن

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.88

1.246

77.60

3.75

1.165

75.00

3.75

1.165

75.00

3.62

1.061

72.40

3.00

1.291

60.00

2.50

1.852

50.00

3.716

0.8690

74.33

النسبي
%

ملحوظة :البيانات المتوافرة لمقرري تعلم كيف تتعلم واللغة العربية ( )1كانت غير كافية إلجراء التحليل
بسبب قلة عدد االستجابات.
يتضح من خالل الجدول ( )9أن متوسط الدرجة الكلية لتقويم مخرجات التعلم لمقرر تاريخ القدس
على جميع الفقرات من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس قد بل

( )3.71وبنسبة مئوية تقديرية

بلغت( ،)%74.3وقد جاءت هذه النتيجة متقاربة مع نتيجة لمخرجات هذا المقرر ،وقد حصلت الفقرة رقم
(يعرف المقرر الطالب تاريخ بناء قبة الصخرة والمسجد األقصى وأسباب ذلك)
( )1والتي تنص علىِّ :
على أعلى درجة بمتوسط حسابي بل ( )4.38وبنسبة مئوية بلغت ( )%87.6أما الفقرة رقم ( )10فقد
حصلت على أدنى درجة حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لالستجابة عليها ( )2.5وبنسبة مئوية
بلغت( )%50األمر الذي يعني حاجة المقرر إلغناء المحتوى فيما يتعلق بدور الحركة الوطنية الفلسطينية
في الدفاع عن مدينة القدس.
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إجابة السؤال الثالث :ما المعوقات التي تواجه الطلبة في دراسة المقررات بنمط التعلم الذاتي من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة ؟

من خالل إجابات الطلبة عن السؤال المفتوح الخاص بالمعوقات التي تواجه الطلبة وأعضاء هيئة
التدريس في دراسة المقررات بنمط التعلم الذاتي ،فقد اختار فريق البحث أكثر المعوقات تك ار ار وكانت على
النحو الموضح في الجدول رقم (:)10
جدول ( )10المعوقات األكثر تك ار ار التي تواجه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في دراسة المقررات بنمط التعلم الذاتي
الطلبة

التسلسل

أعضاء هيئة التدريس

المعوقات

التكرار

%

المعوقات

التكرار

%

1

مادة ال cdمختزله وأجزاء منها ال

77

97.5

اعتماد الطلبة بشكل أساسي على الملخصات

15

%75

14

%70

12

%60

10

%50

9

%45

الورقية الجاهزة وترك ال CDالخاص بالمقرر

تفتح

2

غياب االمتحان النصفي

76

96.2

3

كبر حجم المادة المطبوعة في

75

93.7

المادة العلمية مقتضبة جداً ،وال تتيح للطالب

88.8

عدم التزام الطلبة بحضور ورشات العمل

4

قلة عدد اللقاءات الوجاهية حيث ال تتناسب
كمية المادة مع عدد المحاضرات المقررة

الكتاب
عدم وضوح آلية ونوعية

70

االمتحانات

شروحاً

المعلنة في الوقت المحدد

5

قلة االمثلة التوضيحية

69

87.3

لجوء الطلبة إلى طباعة المادة على الورق
األمر الذي أسهم في رفع التكاليف على
الطلبة وزيادة المرابحة في المكتبات

6

غياب /قلة اللقاءات

67

84.8

عدم وجود قاعة متوافرة بشكل ثابت مما أدى

7

%35

7

عدم ثبات مواعيد اللقاءات

62

78.5

عدم توافر حاسوب أو انترنت عند كثيرين من

6

%30

8

تأخر مواعيد اللقاءات

60

75.9

5

%25

9

صعوبة المادة الدراسية

57

72.2

10

غياب االنترنت

27

34.2

لبعض التأخير في بدء بعض اللقاءات
الطلبة

ضعف الطلبة بالتكنولوجيا واستخداماتها وأن
هذا النمط جديد عليهم فكانوا يلحون احيانا
بطلب نسخ ورقية
طلبة تعلم معظمهم جدد وال يعرفون شيئا عن

5

%25

4

%20

نظام الجامعة ونحن نفاجئهم بهذا النظام....
عدم فهم الطلبة فكرة الترتيب الزمني
للمحاضرات وعدم تقبلهم فكرة الدراسة من
خالل صفحات إلكترونية
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الطلبة

التسلسل

أعضاء هيئة التدريس

المعوقات

التكرار

%

المعوقات

التكرار

%

11

عدم وضوح آلية اللقاءات

19

21.1

ارجاء دراسة المقرر للفترة التي تسبق

4

%20

12

انقطاع التيار الكهربائي

15

19.0

المختبرات ال تتسع إلعداد الطلبة

3

%15

13

عدم االعالن المسبق بوقت كاف

11

13.9

ضعف االنترنت وتقطع الكهرباء باستمرار

3

%15

14

عدم وفرة جهاز الحاسوب او

7

08.9

ال يشاهد معظم الطلبة الفيديوهات الشارحة

3

%15

15

غياب المادة المطبوعة

6

7.6

عدد ليس قليل من الطلبة ال يملك أجهزة

3

%15

االمتحان النهائي

عن موعد تغيير اللقاء
النقال

للمقرر

حاسوب أو موبايالت حديثة.

يتضح من خالل نتائج الجدول ( )10أن أكثر المعوقات تك ار ار عند لطلبة أن المادة العلمية

الخاصة بمقررات التعلم الذاتي المخزنة على القرص المرن ( )CDمختزله وأن أجزاء منها ال تفتح ،تالها
عدم وجود امتحان نصفي لهذه المقررات ،ثم كبر حجم المادة المطبوعة في الكتاب ،وعدم وضوح آلية

ونوعية االمتحانات ،وقلة األمثلة التوضيحية في المادة المعروضة على الصفحات الخاصة بهذه
المقررات.

ثم قلة عدد اللقاءات الوجاهية واالفتراضية الخاصة بهذه المقررات ،وقد جاءت المعوقات الخاصة

بأعضاء هيئة التدريس متفقة إلى حد كبير مع المعوقات الخاصة بالطلبة ،فقد كانت أكثر المعوقات تك ار ار
عند أعضاء هيئة التدريس :اعتماد الطلبة بشكل اساسي على الملخصات الورقية الجاهزة وترك الـ CD
الخاص بالمقرر ،ومن الواضح أن هناك مشكلة فنية في هذه األقراص كما أكد الطلبة بأن جزءاً من هذه

المادة ال يفتح ،وأن المادة نفسها مختصرة جدا وال تشمل المادة العلمية للمقرر ،وقد جاء في المرتبة الثانية

من ا لمعوقات كما عبر عنها أعضاء هيئة التدريس قلة عدد اللقاءات الوجاهية حيث ال تتناسب كمية
المادة مع عدد المحاضرات المقررة ،وهذا ما عبر عنه الطلبة بقولهم أن عدد اللقاءات الوجاهية قليل،

وجاء في المرتبة الثالثة المعوق المتعلق بالمادة العلمية لهذه المقررات وأنها مقتضبة جداً ،وال تتيح للطالب

شروحاً وأمثلة توضيحية كافية ،وهذا أيضا ما عبر عنه الطلبة بوضوح .كما اتفق الطلبة وأعضاء هيئة

التدريس على وجود معوقات تتعلق باالحتياجات الرئيسة لبيئة التعلم الذاتي اإللكتروني مثل :عدم وفرة

جهاز الحاسوب أو النقال لدى العديد من الطلبة واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في قطاع
غزة ،وعدم توافر خدمة االنترنت لدى عدد ليس بقليل من الطلبة أو ضعف االنترنت أحيانا.

إجابة السؤال الرابع :ما المقترحات المناسبة لتطوير مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة

من وجهة نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ؟
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من خالل استجابة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على السؤال المفتوح الخاص بالمقترحات المناسبة
لتطوير مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة ،فقد اختار فريق البحث أكثر المقترحات تك ار ار
وكانت على النحو اآلتي كما هي موضحة في الجدول رقم (:) 11
جدول ( )11المقترحات األكثر تك ار ار لتطوير مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة من وجهة نظر الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس

التسلسل
1

الطلبة
المقترحات
توفير خدمة االنترنت في فروع الجامعة

أعضاء هيئة التدريس
التكرار

%

المقترحات

التكرار

%

تزويد الطلبة بملخص المادة من الجامعة
76

96.2

بشكل رسمي وليس االعتماد على منشورات

17

%85

72

91.1

زيادة عدد اللقاءات الوجاهية

16

%80

73

92.4

15

%75

72

91.1

14

%70

71

89.9

12

%60

71

89.9

12

%60

68

86.1

11

%55

22

27.8

9

زيادة عدد اللقاءات

20

25.3

10

تكون مواعيد اللقاءات مبكرة

15

19.0

11

تحديد مواعيد اللقاءات

12

15.2

2
3
4
5
6
7
8

ومراكزها بشكل مفتوح
عقد االمتحان النصفي
توضيح آلية ونوعية االمتحانات وتنويع
انماطها
توفير ملخص شامل ورقي للمادة
العلمية إضافة إلى الcd
استخدام مختبرات الجامعة/االنتقال
للجامعة

زيادة األمثلة التوضيحية حسب حاجة
المقرر
االهتمام بالجانب التطبيقي حسب حاجة
المقرر
اإلعالن المسبق بوقت كاف عن تغيير
مواعيد اللقاءات

المكتبات الخاصة

توفير قاعات خاصة لإلشراف على المقررات
بنمط التعلم الذاتي.
توفير مقرر دراسي لكي يدرسه الطلبة
اعتماد االختبارات اإللكترونية مثل امتحان
المستوى

أن يكون االمتحان النهائي على غرار
االمتحان النصفي.
عقد ندوات وورشات عمل للطالب وتشجيعهم
على هذا النمط من التعليم
أن يتم تدريس مقرر تعلم كيف تتعلم بنمط
التعليم المدمج ( لقاءات وجاهية ولقاءات

7

%35

6

%30

6

%30

افتراضية)
التركيز على الورش التدريبية واعتماها ضمن
النصاب األكاديمي للمقرر
توفير مختبرات تتسع ألعداد الطلبة
إعداد نماذج تقويم للمقرر وآلليات التعامل
معه ،توزع بشكل مسبق على المدرسين
للتعامل معها شهرياً.
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الطلبة

التسلسل

أعضاء هيئة التدريس

المقترحات

التكرار

%

المقترحات

التكرار

%

12

توضيح آلية عقد اللقاءات

9

11.4

زيادة عدد أجهزة العرض في قاعات التدريس.

5

%25

13

زيارات ميدانية حسب حاجة المقرر

7

08.9

5

3.7

إعطاء الطالب نسخة عن ورقة إجابة فارغة،
لكي يتسنى لهم معرفة تعبئة البيانات،
ولتخفيف العبء عن المراقبين في

5

%25

االمتحانات.

14

عقد ندوات ومحاضرات من خبراء من
خارج الجامعة

تقليل التشعبات والعناوين الفرعية في المقرر

4

يتضح من خالل نتائج الجدول ( )11أن أكثر االقتراحات تك ار ار كانت بالنسبة للطلبة توفير خدمة
االنترنت في فروع الجامعة ومراكزها بشكل مفتوح ،تالها عقد االمتحان النصفي لمقررات التعلم الذاتي ،ثم

توضيح آلية ونوعية االمتحانات وتنويع انماطها ،ثم توفير ملخص شامل ورقي للمادة العلمية إضافة إلى

ال ،CDوتمكين الطلبة من استخدام مختبرات الجامعة/االنتقال للجامعة ،ثم زيادة األمثلة التوضيحية
حسب حاجة المقرر واالهتمام بالجانب التطبيقي حسب حاجة المقرر.
أما المقترحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ،فقد كانت أكثر المقترحات تك ار ار بالنسبة ألعضاء

هيئة التدريس :ضرورة تزويد الطلبة بملخص شامل للمادة العلمية من الجامعة بشكل رسمي وليس
االعتماد على منشورات المكتبات الخاصة ،ثم زيادة عدد اللقاءات الوجهية ،توفير قاعات خاصة لإلشراف

على المقررات بنمط التعلم الذاتي ،ثم توفير مقرر د ارسي لكي يدرس عليه الطلبة واعتماد االختبارات

اإللكترونية مثل امتحان المستوى.
إجابة السؤال الخامس:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α≤ 0.05في درجة تقويم الطلبة لمقررات

التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على أبعاد الدراسة المختلفة (صفحة المقرر وأقسامها الرئيسة -

محتوى المقرر  -الوسائل واألنشطة االلكترونية – تقويم المقرر  -دور المنسق  -مخرجات التعلم تعزى
لمتغيرات (الجنس – الكلية – المقرر – الفرع)؟

لإلجابة عن السـؤال الخـامس حسـبت المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة ،والجـدول ( )12يوضـح

ذلك.
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جدول ( :)12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقويم مقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة
على أبعاد الدراسة المتعلقة (صفحة المقرر وأقسامها الرئيسة -محتوى المقرر -الوسائل واألنشطة االلكترونية–تقويم
المقرر-دور المنسق -مخرجات التعلم تعزى لمتغيرات ( الجنس – الكلية – المقرر – الفرع)؟
الدرجة
المتغير

الكلية

مستوياته

لمدخالت
التعلم

التعلم

مقررات التعلم الذات

المتوسط

4.0352

4.2105

االنحراف

0.76816

0.70021

0.76158

المتوسط

4.0882

4.2065

4.1042

االنحراف

0.61853

.63773

0.62739

المتوسط

3.9612

4.1934

3.9964

االنحراف

0.83030

0.71051

0.78223

المتوسط

4.0650

4.1515

4.0701

االنحراف

.55700

0.66885

0.59745

كلية التنمية االجتماعية

المتوسط

4.0424

4.2296

4.0633

واألسرية

االنحراف

0.78789

0.69584

0.76840

كلية العلوم اإلدارية

المتوسط

4.0892

4.2287

4.1138

واالقتصادية

االنحراف

0.64839

0.63857

0.65826

المتوسط

4.1074

4.2380

4.1113

االنحراف

0.70460

0.61546

0.69248

المتوسط

4.4868

4.5377

4.5227

االنحراف

0.32709

0.35320

0.29854

المتوسط

3.7437

3.2185

3.4811

االنحراف

0.24968

0.90815

0.57576

المتوسط

4.1127

4.2276

4.1223

االنحراف

0.63172

0.65043

0.65121

المتوسط

4.0595

4.2214

4.1018

االنحراف

0.69134

0.61575

0.64461

المتوسط

3.9439

4.0973

3.9352

االنحراف

0.75203

0.76313

0.79452

الجنس
أنثى
كلية التكنولوجيا والعلوم
التطبيقية

كلية العلوم التربوية

كلية اآلداب
كلية اإلعالم
كلية الزراعة
تعلم كيف تتعلم
المقرر

لمخرجات

الدرجة الكلية لتقويم

4.0552

ذكر

الكلية

الدرجة الكلية

تاريخ القدس
اللغة العربية ()1
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يظهر من الجدول ( )12أن هناك فروقاً ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة

عن مجاالت الدراسة تبعاً لمتغيرات (الجنس ،الكلية  ،المقرر ) ،ولمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق

استخدم تحليل التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAعلى األداة ككل تبعاً لمتغيرات الدراسة ،والجدول

( )12يوضح ذلك.

جدول ( :)12نتائج تحليل التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAعلى األداة ككل تبعاً لمتغيرات الدراسة
المتغير

درجات

مجموع المربعات

الحرية

متوسط

المربعات

F

الداللة

اإلحصائية

الجنس

.424

1

0.424

0.942

0.33

الكلية

المقرر

4.852
5.089

6

0.809

1.797

0.09

الخطأ

474.229

1054

0.450

18265.330

1064

المجموع

2

2.545

5.656

**0.00

أظهرت نتائج التحليل في الجدول ( )12أن قيمة ( )Fللدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي

تبعاً لمتغير الجنس بلغت ( )0.94وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( ،)α≥ 0.05وهذا

يدلل على عدم وجود اختالف في درجة تقويم الطلبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة
تبعا لمتغير الجنس.

كما أظهرت نتائج التحليل في الجدول ( )12أن قيمة ( )Fللدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم

الذاتي تبعاً لمتغير (الكلية) بلغت ( )1.79وهي غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة (، )α≥ 0.05
وهذا يدلل على عدم وجود اختالف في درجة تقويم الطلبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس

المفتوحة تبعا لمتغير الكلية.

وأظهرت النتائج أن قيمة ( )Fللدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي تبعاً لمتغير (المقرر) قد

بلغت ( )5.65وهي دالة إحصائية عند مستوى الداللة ( ، )α≥ 0.05وهذا يدلل على وجود اختالف في
درجة تقويم الطلبة لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة تبعا لمتغير الكلية.

وقد استخدم تحليل التباين المتعدد على مجاالت تقويم مقررات التعلم الذاتي تبعاً لمتغير (المقرر)،

والجدول ( )13يوضح ذلك.
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جدول ( :)13نتائج تحليل التباين األحادي على مجاالت تقويم مقررات التعلم الذاتي تبعاً لمتغيرات المقرر الدراسي:
المجاالت

مصدر التباين

مجموع مربع

درجات الحرية

متوسط

تقويم مدخالت

اإلنحراف

المحسو

الداللة

بين المجموعات

3.582

2

1.791

3.990

**0.01

الذاتي اإللكتروني

داخل المجموعات

476.211

1061

.449

المجموع

479.793

1063

تقويم مخرجات

بين المجموعات

1.688

2

.844

الذاتي اإللكتروني

داخل المجموعات

371.620

862

.431

المجموع

373.308

864

الدرجة الكلية

بين المجموعات

4.422

2

2.211

للتقويم

داخل المجموعات

479.583

1061

.452

المجموع

484.005

1063

مقررات التعلم

مقررات التعلم

اإلنحرافات

ف

مستوى

بة

1.957

4.892

0.142

**0.00

يظهر من الجدول رقم ( )13أن قيمة ( )Fبلغت على مجال (تقويم مخرجات مقررات التعلم الذاتي
اإللكتروني) تبعاً لمتغير المقرر ()1.95وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ()α≥ 0.05

أما بالنسبة لمجال (تقويم مدخالت مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني) والدرجة الكلية لتقويم المقررات ،فقد

بلغت قيمة ( )Fعلى التوالي (  )4.89 ،3.99وهي قيم دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (،)α≥ 0.05
ولتحديد مصدر االختالف في مستوى تقويم مدخالت مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني والدرجة الكلية

للتقويم تبعاً لمتغير المقرر على هذه المجاالت ،تم استخدام اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية ،ونتائج

الجداول ( )14توضح ذلك:

جدول رقم  : 14نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات لتقويم مقررات التعلم الذاتي تبعاً لمتغير المقرر

المجاالت

الدرجة الكلية لتقويم مقررات
التعلم الذاتي اإللكتروني
(المدخالت)

المقرر )أ(
تعلم كيف
تتعلم

تاريخ القدس

المقرر )ب(

الفرق في المتوسط (أ-ب)

مستوى الداللة

تاريخ القدس

0.05316

0.248

اللغة العربية
()1
تعلم كيف
تتعلم
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المجاالت

المقرر )أ(

الفرق في المتوسط (أ-ب)

مستوى الداللة

المقرر )ب(

.11561

0.074

*-0.16877

0.005

تاريخ القدس

-0.11561

0.074

تاريخ القدس

0.02049

0.657

اللغة العربية
()1
اللغة العربية
()1

تعلم كيف
تتعلم

تعلم كيف
تتعلم

اللغة العربية
()1
تعلم كيف

الدرجة الكلية للتقويم

تاريخ القدس

تتعلم

اللغة العربية
()1

اللغة العربية
()1

تعلم كيف
تتعلم
تاريخ القدس

*0.18714

0.002

-.02049

0.657

*0.16665

0.010

*-0.18714

0.002

*-0.16665

0.010

يتضح من خالل الجدول ( )14ما يلي:
 .1مجال تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني (المدخالت) :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )α≥ 0.05في درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي بين مقرر اللغة العربية ()1
وبين مقرر تعلم كيف تتعلم لصالح الفئة الثانية.

 .2الدرجة الكلية لتقويم المقررات :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05
≥ )αفي درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي بين مقرر اللغة العربية ( )1وبين مقرر تعلم كيف

تتعلم لصالح الفئة الثانية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≥ 0.05

في درجة تقويم مقررات التعلم الذاتي بين مقرر اللغة العربية ( )1وبين مقرر تاريخ القدس لصالح
الفئة الثانية.
إجابة السؤال السادس:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )α≤ 0.05في درجة تقويم أعضاء هيئة
التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة على مجاالت الدراسة المتعلقة (صفحة المقرر

51

تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني
في جامعة القدس المفتوحة

وأقسامها الرئيسة -محتوى المقرر -الوسائل واألنشطة االلكترونية– تقويم المقرر -دور المنسق -

مخرجات التعلم تعزى لمتغيرات ( الجنس – الكلية – المقرر – الفرع–الرتبة العلمية )؟

لإلجابة عن السـؤال الخـامس حسـبت المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة ،والجـدول ( )15يوضـح

ذلك.

جدول ( :)15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في
جامعة القدس المفتوحة على مجاالت الدراسة المتعلقة (صفحة المقرر وأقسامها الرئيسة -محتوى المقرر -الوسائل
واألنشطة االلكترونية–تقويم المقرر-دور المنسق -مخرجات التعلم تعزى لمتغيرات ( الجنس – الكلية – المقرر –
الفرع-الرتبة العلمية)

المتغير

مستوياته
المتوسط

4.0685

االنحراف

0.58381

المتوسط

3.9982

االنحراف

0.65739

المتوسط

3.4213

االنحراف

.35091

كلية التنمية االجتماعية

المتوسط

3.9887

واألسرية

االنحراف

0.61937

المتوسط

4.3662

االنحراف

0.52650

المتوسط

3.9192

االنحراف

0.65908

المتوسط

4.0879

االنحراف

0.66204

المتوسط

4.1175

االنحراف

0.54745

االنحراف

4.0282

المتوسط

0.63970

االنحراف

3.6809

المتوسط

0.44299

االنحراف

4.0793

أنثى
الجنس
ذكر
كلية التكنولوجيا والعلوم
التطبيقية

الكلية

كلية اآلداب
تعلم كيف تتعلم
المقرر

تاريخ القدس
اللغة العربية ()1
مدرس

الرتبة العلمية

الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذات

محاضر
أستاذ مساعد
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المتغير

مستوياته

أستاذ مشارك
أستاذ دكتور

الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذات
المتوسط

0.74100

االنحراف

4.1418

المتوسط

0.18415

االنحراف

4.1868

المتوسط

0.80955

يظهر من الجدول ()15أن هناك فروقاً ظاهرية بين المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة

عن الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذات تبعاً لمتغيرات (الجنس ،الكلية  ،المقرر ،الرتبة العلمية)،

ولمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق استخدم تحليل التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAعلى األداة

ككل تبعاً لمتغيرات الدراسة ،والجدول ( )16يوضح ذلك.
جدول ( :)16نتائج تحليل التباين الثالثي ( )3-Way ANOVAعلى األداة ككل تبعاً لمتغيرات الدراسة
المتغير

مجموع المربعات

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

F

الداللة

اإلحصائية

الجنس

.465

1

.465

1.073

0.325

الكلية

.709

2

.354

.818

0.469

المقرر

1.470

2

.735

1.696

0.232

الرتبة

1.171

4

.293

.676

0.624

الخطأ

4.334

10

.433

331.387

20

المجموع

أظهرت نتائج التحليل في الجدول ( )16أن قيمة ( )Fللدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغيرات(الجنس ،الكلية  ،المقرر ،الرتبة العلمية) بلغت على

التوالي ( )0.62 ،0.23 ،0.46 ،0.32وهي قيم غير دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (0.05

≥،)αوهذا يدلل على عدم وجود اختالف في درجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في
جامعة القدس المفتوحة تبعا لهذه المتغيرات.
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إجابة السؤال السابع :هل يوجد اختالف في مستوى األهداف المعرفية حسب تصنيف بلوم ألسئلة
االمتحانات لمقررات (تعلم كيف تتعلم ،تاريخ القدس ،لغة عربية ( ))1قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي
اإللكتروني وبعده.

لإلجابة عن السؤال الخامس تم تحليل محتوى أسئلة االمتحانات النهائية لمقررات (تعلم كيف

تتعلم  ،تاريخ القدس ،لغة عربية ( ) )1قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي اإللكتروني وبعده ،والجدول رقم

( ) 17يوضح ذلك:

جدول رقم ( )17يوضح مجموع الدرجات واألوزان النسبية لالختبارات القبلية والبعدية لمقرر تعلم كيف تتعلم وتاريخ
القدس واللغة العربية ()1

المقرر
تعلم كيف

االختبار الدرجات واألوزان
القبلية

تتعلم

البعدية
تاريخ القدس

القبلية
البعدية

اللغة العربية1

القبلية
البعدية

مستويات األهداف

النسبية

التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

التقويم

مجموع الدرجات

205.5

66.5

10

18

-

-

الوزن النسبي

68.50

22.17

3.33

6.00

-

-

مجموع الدرجات

268

6

26

-

-

-

الوزن النسبي

89.33

2.00

8.67

-

-

-

مجموع الدرجات

202

86

-

12

-

-

الوزن النسبي

67.33

28.67

-

4.00

-

-

مجموع الدرجات

232

58

-

10

-

-

الوزن النسبي

77.33

19.33

-

3.33

-

-

مجموع الدرجات

130

60

110

-

-

-

الوزن النسبي

43.33

20.00

36.67

-

-

-

مجموع الدرجات

148

105

47

-

-

-

الوزن النسبي

49.33

35.00

15.67

-

-

-

يتضح من خالل تحليل محتوى االختبارات الخاصة بمقررات التعلم الذاتي أن االختبارات التي
أجريت قبل تحويل المقررات الى نظام التعلم الذاتي كانت أكثر شمولية لألهداف المعرفية من االختبا ارت
التي أجريت بعد تحويل المقررات ،كما تضمنت أهدافاً في مستويات عليا بنسبة أكبر حيث بلغت االوزان
النسبية ألهداف مستوى التذكر في االختبارات القبلية لمقرر تعلم كيف تتعلم  68.50والفهم 22.17

والتطبيق  3.33والتحليل  6.00بالمقارنة مع االختبارات البعدية حيث بلغت مستوى التذكر 89.33

ومستوى الفهم  2.00ومستوى التطبيق  8.67ومستوى التحليل (.)0.0
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أما في مقرر تاريخ القدس فنالحظ أن الوزن النسبي لألهداف التي تقع في مستوى التذكر في

االختبارات القبلية بلغت ( )67.33ومستوى الفهم ( )28.67ومستوى التحليل(  ) 4.00في حين بلغت
األوزان النسبية في االختبارات البعدية ( )77.33لمستوى التذكر و ( )19.33لمستوى الفهم و ()3.33

لمستوى التحليل.

أما مقرر اللغة العربية فيالحظ أن األوزان النسبية لمستويات األهداف المعرفية القبلية بلغت

لمستوى التذكر ( )43.33والفهم ( )20.00والتطبيق ( )36.67أما لالختبارات البعدية فبلغت ()49.33
والفهم ( )35و ( )15.67لمستوى التطبيق.

وهذا يدل على أن االختبارات البعدية في المقررات الثالثة ركزت على األهداف التي تقع ضمن

مستوى التذكر بنسبة أكبر من االختبارات القبلية التي ركزت على األهداف التي تقع ضمن مستوى
التطبيق والتحليل بنسبة أكبر من االختبارات البعدية ،كما أن االختبارات القبلية تضمنت أهدافاً في مستوى

التحليل بنسبة أكبر من االختبارات القبلية ،حيث يشير ذلك إلى أن االختبارات القبلية أكثر شمولية

لمستويات األهداف المعرفية وأكثر تركي اًز على مستويات التطبيق والتحليل من االختبارات البعدية.

إجابة السؤال الثامن :هل هناك تباين بين درجات تحصيل الطلبة الذين درسوا المقررات بنمط التعلم
الذاتي واللقاءات الوجاهية لمقرري اللغة العربية ( )1وتاريخ القدس ؟

لإلجابةةةةة عةةةةن السـ ـؤال الث ــامن ،ت ــم إجـ ـراء اختب ــار ( (t-testللمجموع ــات المس ــتقلة وحس ــاب المتوس ــطات
الحسابية واالنح ارفـات المعياريـة لنتـائج الطلبـة النهائيـة فـي المقـررات الد ارسـية قبـل وبعـد تطبيـق نمـط الـتعلم

الذاتي االلكتروني لمقرري اللغة العربية ( )1وتاريخ القدس ونتائج الجدول رقم ( ) 18توضح ذلك:

جدول ( )18المتوسطات واالنحرافات المعيارية  ،قيم ( )tوالدالالت اإلحصائية لنتائج الطلبة النهائية في المقررات
الدراسية قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي االلكتروني وبعده

المقرر الدراسي

العدد
قبل

قبل

التطبيق(الفصل)1152
بعد

اللغة العربية ()1

1311

6173

تاريخ القدس

6694

6100

بعد التطبيق الفصل()1161

قيمةt

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

66.26

13.81242

66.7695

12.8054

-

7

1.276

12.3553

-

2

42.69

5
72.38

12.06213

7

81.6089

3
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المقرر الدراسي

العدد
قبل

تعلم كيف تتعلم

قبل

التطبيق(الفصل)1152

بعد التطبيق الفصل()1161

بعد

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

13498 13758

75.58

13.7873

12.5413

66.0344

8

2

2

قيمةt

59.81

مستوى
الداللة

0.00

3

ملحوظةةة :مقةةرر تعلةةم كيةةف تةةتعلم تمةةت المقارنةةة مةةا بةةين الفصةةول ( )1151 ،1142قبةةل التطبيةةق والفصةةول (،1152
 )1161بعد التطبيق.

يبين الجدول ( )18عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات تحصيل الطلبة الذين درسـوا

المقــررات بــنمط الــتعلم الــذاتي واللقــاءات الوجاهيــة لمقــرر اللغــة العربيــة (، )1فقــد بل ـ المتوســط الحســابي
لتحصــيل الطلبــة فــي الفصــل ( )1152أي قبــل تطبيــق نمــط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي ( )66.2والمتوســط

الحســابي لتحصــيل الطلبــة فــي الفصــل ( )1161بعــد تطبيــق نمــط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي ( )66.7وهــو

فــرق غيــر دال إحصــائيا عنــد مســتوى الداللــة ( ،)α≥0.05ممــا يعنــي تقــارب معــدالت تحصــيل الطلبــة قبــل
وبعد التطبيق بنمط التعلم الذاتي االلكتروني مع فارق بسيط لصالح الطلبة الذين درسوا بنمط التعلم الـذاتي
االلكترونــي ،وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي درجــات تحصــيل الطلبــة الــذين درس ـوا
المقررات بنمط التعلم الذاتي واللقاءات الوجاهية لمقرر تـاريخ القـدس ،فقـد بلـ المتوسـط الحسـابي لتحصـيل

الطلب ـة فــي الفصــل ( )1152أي قبــل تطبيــق نمــط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي ( )72.3والمتوســط الحســابي
لتحصيل الطلبة في الفصل ( )1161أي بعد تطبيق نمط التعلم الذاتي االلكتروني ( )81.6وهو فرق دال
إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α≥0.05حيث بل الفرق بـين متوسـطي التحصـيل ( )9.2وهـو فـرق كبيـر

لصالح نمط التعلم الذاتي االلكتروني.

أم ــا مق ــرر تعل ــم كي ــف ت ــتعلم فق ــد أظه ــرت النت ــائج وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ف ــي درج ــات

تحصيل الطلبة الـذين درسـوا المقـررات بـنمط الـتعلم الـذاتي واللقـاءات الوجاهيـة ،فقـد بلـ المتوسـط الحسـابي

لتحصــيل الطلبــة فــي الفصــول ( )1151 ،1142أي قبــل تطبيــق نمــط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي ()75.5
والمتوس ــط الحس ــابي لتحص ــيل الطلب ــة ف ــي الفص ــول ()1161 ،1152أي بع ــد تطبي ــق نم ــط ال ــتعلم ال ــذاتي

االلكتروني ( )66وهو فـرق دال إحصـائيا عنـد مسـتوى الداللـة ( )α≥0.05حيـث بلـ الفـرق بـين متوسـطي

التحصيل ( )9.5أي أن مستوى التحصيل في مقرر تعلم كيف تتعلم قد انخفـض بصـورة كبيـرة بعـد تطبيـق
نمط التعلم الذاتي االلكتروني على هذا المقرر.

من هذه النتائج يستنتج فريق البحث أن التشابه في نتائج تحصيل الطلبة في مقرري اللغـة العربيـة

( )1وتاريخ القدس قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي االلكتروني وبعده قـد يعـود للحصـيلة العلميـة التـي ادخرهـا
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الطلبة أثناء الدراسة قبل الجامعية ،حيث تعد هذه المقررات استكماليه لمعلومـات سـبق وتعـرض لهـا الطلبـة

في مراحل المدرسة المختلفة سواء كان ذلك من خالل مقررات اللغـة العربيـة أو مـن خـالل مقـررات التـاريخ
ـرر
التي يدرسها الطلبة عبر سنوات مختلفة من مراحل الحياة المدرسية ،أما مقرر تعلم كيـف تـتعلم فيعـد مق اً

جديــداً بنمطــه ومعلوماتــه للطلبــة الجــدد .وهــذا يســتدعي مــن الطلبــة د ارســة المقــرر لتــذكر وحفــظ مــا بــه مــن
معلومات في غالبتها جديدة لهـم ،وبمـا أن الطلبـة الجـدد غيـر معتـادين علـى نمـط الـتعلم الـذاتي االلكترونـي
في المدارس ،فقد كانت النتائج وفق النمط الجديد في تراجع ،فالطالب معتاد علـى حفـظ المعلومـة واإلجابـة

عنهـا بشـكل نقـاط وأسـئلة وأجوبـة قصـيرة .خاصـة أن أســئلة االختيـار مـن متعـدد ليسـت بالسـهلة فهـي مبنيــة

وفق هرم بلـوم الخماسـي ،وفيهـا أسـئلة قـد تربـك الطلبـة فـي اختيـار اإلجابـة الصـحيحة وخاصـة فـي األسـئلة
التي فيها تغيير في صياغتها عن ما هو موجود في الكتاب المقرر ،لهذا كانـت العالمـات أفضـل فـي نمـط

مباشر من الكتاب ،يتذكره الطالب ويجيب عنه ،بعكس أسئلة االختيار
األسئلة االنشائية كون السؤال يكون
اً

من متعدد .إضافة لذلك في مقرري تـاريخ القـدس ومقـرر اللغـة العربيـة ( )1يوجـد لكـل مقـرر أربعـة لقـاءات
وجاهية تعقد في الحرم الجامعي بما يشكل  %50من عدد اللقاءات الكلي ألي مقـرر يـدرس فـي الجامعـة،

أما مقرر تعلم كيف تتعلم فيفتقد هذه الميزة حيث ال توجد أية لقاءات وجاهية تعقد في الحرم الجامعي.
نتائج التحليل النوعي (المجموعات البؤرية والمقابالت):
أظهرت نتائج تحليل البيانات النوعية للمجموعات البؤرية للطلبة النتائج اآلتية كما في الجداول التالية:
جدول رقم ( ) 19يبين نتائج المجموعة البؤرية للطلبة في المقررات :تعلم كيف تتعلم ،تاريخ القدس ،اللغة العربية()1
المجموعة

اللقاءات الوجاهية

البؤرية لمقرر
تعلم

 -كلية

التكنولوجيا
والعلوم

التطبيقية
البؤرية للطلبة
مقرر تاريخ

الجنس

المعيقات

المقترحا

المادة المطبوعة

البنية التحتية
المعيقا

المقترح

المعيقا

المقترحا

المعيقا

المقترح

0%

4%

0%

0%

0%

40%

13%

24%

0%

0%

المعيقات

المقترحات

ذكور

0%

0%

0%

0%

0%

اناث

60%

50%

14%

40%

38%

ت

اللقاءات الوجاهية

المادة المطبوعة
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االمتحانات

المعوقات

ت

ات

البنية التحتية

ت

ت

االمتحانات

ت

ات

معوقات
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المعيقا

المقترحا

ت

ت

ذكور

0%

17%

0%

اناث

50%

67%

100%

القدس
كلية العلوم
التربوية

اللقاءات الوجاهية

البؤرية للطلبة
مقرر اللغة العربية

المعيقا

()1

ت

المعيقات

المقتر

المع

المقتر

المقترح المعيقا
ات

ت

حات

ت

حات

يقات

حات

0%

0%

0%

19%

9%

0%

0%

67%

33%

40%

19%

42%

0%

33%
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المقتر المعيقا

البنية التحتية

االمتحانات

المقترحا

المعيقا

ت

ت

حات

0%

0%

0%

22%

13%

10%

المقترحات

المعيقات

كلية العلوم اإلدارية

ذكور

0%

0%

0%

0%

واالقتصادية

اناث

0%

0%

50%

60%

المقتر المعيقا

معوقات

المقتر

المع

المقتر

ت

حات

يقات

حات

0%

0%

0%

10%

0%

0%

أظهرت نتائج التحليل النوعي للمجموعات البؤرية لطلبة مقرر تعلم كيف تتعلم

أن

أكثر

المعوقات تك ار ار كانت تلك المتعلقة بغياب اللقاءات الوجاهية ،وهي لإلناث من كلية التكنولوجيا والعلوم
التطبيقية ،وبنسبة مئوية بلغت  ،%60بينما كانت أكثر األقتراحات تك ار ار لدى اإلناث من كلية التكنولوجيا
والعلوم التطبيقية ،تلك المتعلقة بضرورة وجدود لقاءات وجاهية ،وبنسبة مئوية بلغت  ،%50وقد يعزى

ذلك إ لى اعتياد الطلبة في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية على اللقاءات الوجاهية لطبيعة التخصص
وما يتطلبه من ضرورة حضور ومتابعة المقررات من خالل اللقاءات الوجاهية سواء في الغرف الدراسية

أم في مختبرات الحاسوب لخصوصية تلك المقررات .وأشارت إحدى الطالبات إلى اآلتي ":احنا بنحب
نحضر كل المحاضرات عشان نفهم أحسن واذا ما في لقاء ما في دراسة" ،بينما قالت أخرى ":احنا

متعودين في تخصصنا نحضر كل المحاضرات وال بنفهمش العلوم يحتاج إلى وجود استاذ ومحاضر".

وقالت أخرى ":المادة جديدة علينا مش مثل المواد الثانية بدنا محاضرات لنفهمها"  ،وقد بلغت النسبة

المئوية الكلية  %84.8لمعوق عدم وجود لقاءات وجاهية ،وقد يعود ذلك لعدم وجود خلفية مسبقة لدى

الطلبة عن هذه المقررات.

وأظهرت نتائج التحليل للمجموعات البؤرية لطلبة مقرر تاريخ القدس أن أكثر المعوقات لدى طلبة

كلية العلوم التربوية كانت تلك المتعلقة بغياب المادة المطبوعة للمقرر ،وبنسبة مئوية بلغت ، %100
بينما أكثر المقترحات تك ار ار لدى الطالبات من كلية العلوم التربوية تلك المتعلقة بضرورة توافر مادة
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علمية مطبوعة للمقرر وبنسبة مئوية بلغت  .%67وقد يعزى ذلك إلى اعتياد الطلبة على الرجوع إلى
مادة مطبوعة ،وكونهم طلبة جدداً وغير معتادين على الدراسة بالتعلم الذاتي االلكتروني ،فقد ذكرت

إحدى الطالبات ":احنا مش متعودين ندرس بدون كتاب وطول عمرنا بندرس من الكتاب" ،بينما قالت

أخرى ":الكتاب اهم اشي عمرنا ما درسنا من الكمبيوتر" وقالت اخرى " :بدون كتاب كيف بدنا ندرس اول
شي عملناه رحنا اشترينا الدوسية للمواد كلها مشكلة فش كتاب" .وقد تعزى زيادة نسبة المقترحات عن

المعيقات إلى الرغبة الكبيرة لدى الطالبات في التأكيد على أهمية المادة المطبوعة للمقرر.

وأظهرت نتائج التحليل للمجموعات البؤرية للطلبة لمقرر اللغة العربية( )1أن أكثر المعوقات

تك ار ار كانت تلك المتعلقة بعدم توافر المادة المطبوعة بنسبة  %55للطلبة الذكور واإلناث من كلية

العلوم اإلدارية واالقتصادية ،بينما كانت أكثر المقترحات تك ار ار لدى الطالبات من كلية العلوم اإلدارية
واالقتصادية تلك المتعلقة بضرورة وجود مادة علمية مطبوعة للمقرر وبنسبة مئوية بلغت  .%60وتتفق
هذه النتيجة مع النتيجة المتلعقة بمقرر تاريخ القدس في التركيز على المادة المطبوعة كمعيق ،وقد يعزى

ذلك إلى حاجة الطالبات تحديدا للمادة المطبوعة أكثر من اللقاءات الوجاهية بسبب ظروفهن االجتماعية
واألسرية التي تحول أحيانا دون حضورهن للقاءات الوجاهية ،وقد يعزى ذلك أيضا إلى طبيعة هذه

المقررات من حيث احتياج الطلبة إلى مرجع للرجوع إليه يكون واضحا ومعينا لهم  .فقد قالت إحدى

الطالبات ":في العربي صعب ندرس على الكمبيوتر في نحو وصرف كيف بدنا نفهمه بدنا حدى يفهمنا

اياه والشرح مهم حتى نفهم" .وقالت طالبة أخرى " :مشكلة كل المشاكل انه ما في كتاب ،بهمني يحلوا

مشكلة الكتاب بدون الكتاب ما بنعرف ندرس والكتاب اسهل من الكمبيوتر"  ،وقالت أخرى" :احنا بدنا
كتاب وال دوسيه مش مشكلة بدنا اشي نمسكه بأيدينا ونتحرك فيه بسهوله ما يربطنا بقعده والدنا ما بخلونا

نقعد شوي ندرس" ،وقد بلغت النسبة المئوية الكلية لهذا المعوق  %84.8وهي نسبة مرتفعة جدا.

وتلتقي هذه النتائج مع نتائج الدراسة الكمية بوجود فروق دالة إحصائيا في درجات تحصيل بين

الطلبة الذين درسوا المقررات بنمط التعلم الذاتي وأولئك الذين درسوا من خالل اللقاءات الوجاهية والمادة

العلمية المطبوعة لمقرر تعلم كيف تتعلم حيث أظهرت النتائج تراجعا كبي ار في درجات تحصيل الطلبة بعد
تطبيق نمط التعلم الذاتي اإللكتروني بل حجمه ( )9.5درجة ،وكذلك جاءت نتائج التحليل الكمي والنوعي
للدراسة مؤكدة على العديد من المعوقات التي توافق عليها وبنسبة كبيرة أعضاء هيئة التدريس والطلبة

ومن أهمها :أن المادة العلمية لهذه المقررات المتوافرة للطلبة والمخزنة إلكترونيا على األقراص المرنة
مختصرة جدا وغير كافية ،إضافة إلى تلف أجزاء من هذه األقراص وعدم تمكن الطلبة من الوصول إلى
مادتها العلمية ،وقلة عدد اللقاءات الوجاهية واالفتراضية الخاصة بهذه المقررات ،إضافة إلى أهمية

اللقاءات الوجاهية واالفتراضية لهذه المقررات كما ظهرت في الفروق في تحصيل الطلبة قبل تدريس

المقررات المستهدفة بنمط التعلم الذاتي وبعده.
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االستنتاجات:

في ضوء النتائج الكمية والنوعية للدراسة ،وبعد مناقشة هذه النتائج ،فقد تم التوصل إلى االستنتاجات

اآلتية:

أوال :تقويم مدخالت ومخرجات عملية التعلم لمقررات التعلم الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة:

أكدت نتائج الدراسة الكمية والنوعية ارتفاع الدرجة الكلية لتقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني على
جميع أبعاد تقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني وبنسبة مئوية تقديرية بلغت( ،)%81.4مما يؤكد تقبل

الطلبة لهذا النمط من التعليم اإللكتروني ،األمر الذي يعكس أهمية هذا النمط من التعلم وايجابية استمرار
استخدامه في العملية التعليمية .وقد أظهرت النتائج أن مقرر تاريخ القدس قد حصل على المرتبة األولى

من حيث درجة التقويم وذلك بحسب -رأي فريق البحث -الحتواء صفحة المقرر ومادته العلمية على

الصور وأفالم الفيديو وعلى األمثلة التوضيحية التي تربط المفاهيم والمادة العلمية بالواقع ،إضافة إلى
تضمنه تقويم نهائي ذاتي يلبي احتياجات الطلبة.

ثانيا :تقويم مدخالت ومخرجات عملية التعلم لمقررات التعلم الذاتي اإللكتروني من وجهة أعضاء هيئة

التدريس :جاءت نتائج تقويم أعضاء هيئة التدريس لمدخالت ومخرجات عملية التعلم لمقررات التعلم
الذاتي اإللكتروني متقاربة جدا مع نتيجة تقويم الطلبة حيث بلغت النسبة المئوية التقديرية للدرجة الكلية
لتقويم مقررات التعلم الذاتي اإللكتروني على جميع األبعاد ( )%80.5وهي درجة مرتفعة جدا تبعا لمعيار
تفسير النتائج المستخدم في الدراسة وهذا يدلل على وعي أعضاء هيئة التدريس بأهمية هذا النمط من

التعلم اإللكتروني.

ثالثا:المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطلبة في المقررات المطروحة بنمط التعلم الذاتي:
جاءت نتائج التحليل الكمي والنوعي للدراسة مؤكدة على العديد من المعوقات التي توافق عليها

وبنسبة كبيرة أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومن أهمها :أن المادة العملية لهذه المقررات المتوافرة للطلبة

والمخزنة إلكترونيا على األقراص المرنة مختصرة جدا وغير كافية ،إضافة إلى تلف أجزاء من هذه
األقراص وعدم تمكن الطلبة من الوصول إلى مادتها العلمية ،وقلة عدد اللقاءات الوجاهية واالفتراضية

الخاصة بهذه المقررات ،وعدم وجود امتحان نصفي لبعض هذه المقررات إضافة لعدم وضوح آلية

االمتحانات ونوعيتها وقلة األمثلة التوضيحية في المادة المعروضة على الصفحات الخاصة بهذه

المقررات ،وخصوصا مقرر تعلم كيف تتعلم ومقرر اللغة العربية ( .)1إضافة إلى المعوقات المتعلقة

باالحتياجات الرئيسة لبيئة التعلم الذاتي اإللكتروني مثل :عدم توافر جهاز الحاسوب او النقال لدى العديد

من الطلبة واالنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في قطاع غزة ،وعدم توافر خدمة االنترنت لدى

عدد ليس بقليل من الطلبة أو ضعف االنترنت أحيانا أو تأخر مواعيد اللقاءات.
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رابعا :أظهرت نتائج الدراسة الكمية وجود فروق جوهرية بين الطلبة في درجة تقويم مقررات التعلم
الذاتي اإللكتروني بين مقرري اللغة العربية ( )1تعلم كيف تتعلم لصالح مقرر تعلم كيف تتعلم ،وبين

مقررات اللغة العربية ( )1وتعلم كيف تتعلم ومقرر تاريخ القدس لصالح مقرر تاريخ القدس .وقد توافقت

هذه النتيجة مع نتائج التحليل النوعي للدراسة مما يؤكد تميز مقرر تاريخ القدس وجودة تصميمه ،وتلبيته

الحتياجات الطلبة المعرفية والوجدانية ،وقد يستفاد من هذه النتيجة باعتبار مقرر تاريخ القدس أنموذجا

يمكن تطويره والبناء عليه في عملية تصميم المقررات الدراسية األخرى تبعا لهذا النمط.

خامسا:أظهرت نتائج الدراسة الكمية عدم وجود فروق جوهرية بين الطلبة في درجة تقويم مقررات التعلم
الذاتي اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً للمتغيرات الديمغرافية ،مما يدلل على عدم
وجود اختالف في درجة تقويم أعضاء هيئة التدريس لمقررات التعلم الذاتي في جامعة القدس المفتوحة

تبعا لهذه المتغيرات.
سادسا :تحليل مواصفات أسئلة االمتحانات حسب تصنيف بلوم قبل تطبيق نمط التعلم الذاتي

اإللكتروني وبعده :أظهرت نتائج تحليل محتوى االختبارات الخاصة بمقررات التعلم الذاتي أن االختبارات
التي أجريت قبل تحويل المقررات إلى نظام التعلم الذاتي كانت أكثر شمولية لألهداف المعرفية من
االختبارات التي أجريت بعد تحويل المقررات ،كما تضمنت أهدافاً من المستويات العليا بنسبة أكبر ،وقد

كان تركيز االختبارات البعدية في المقررات الثالثة على األهداف التي تقع ضمن مستوى التذكر ،وأن

االختبارات القبلية ركزت على األهداف التي تقع ضمن مستوى التطبيق والتحليل بنسبة أكبر من

االختبارات البعدية.

سابعا:الفروق في تحصيل الطلبة قبل تدريس المقررات المستهدفة بنمط التعلم الذاتي وبعده:
أظهـرت النتــائج عــدم وجـود فــروق ذات داللــة إحصــائية فـي درجــات تحصــيل الطلبـة الــذين درسـوا المقــررات
بــنمط الــتعلم الــذاتي واللقــاءات الوجاهيــة لمقــرر اللغــة العربيــة ( ،)1فقــد كــان هنــاك تقــارب فــي معــدالت

تحصــيل الطلبــة قبــل التطبيــق بــنمط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي وبعــده مــع فــارق بســيط لصــالح الطلبــة الــذين
درس ـوا بــنمط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي ،وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي درجــات تحصــيل
الطلبــة الــذين درس ـوا المقــررات بــنمط الــتعلم الــذاتي واللقــاءات الوجاهيــة لمقـرر تــاريخ القــدس ،لصــالح الــذين

درسـوا بــنمط الــتعلم الــذاتي االلكترونــي وبفــارق كبيــر وصــل ( ،)9.2وفــي مقــرر تعلــم كيــف تــتعلم أظهــرت
النتــائج تراجعــا كبي ـ ار فــي درجــات تحصــيل الطلبــة بعــد تطبيــق نمــط الــتعلم الــذاتي اإللكترونــي بل ـ حجمــه
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( )9.5درجــة ،ويســتخلص مــن ذلــك وجــود ت ارجــع واضــح فــي مســتوى تحصــيل الطلبــة فــي مقــرر تعلــم كيــف

تتعلم مما يستدعي إعادة النظر في تصميم المقرر واغناء مادته العلمية واعادة النظر في بنـاء االختبـارات

الخاصة لتشمل أنواع األسئلة والمستويات المعرفية كافة ،إضافة إلى أهمية اللقاءات الوجاهيـة واالفت ارضـية

لهذه المقررات.
المقترحات:

 -1ضرورة توفير مادة علمية مطبوعة لمقررات التعلم الذاتي إضافة إلى القرص المرن الذي يتم توفيره
للطلبة.

-2زيادة عدد اللقاءات الوجاهية واالفتراضية الخاصة بالمقررات التي تدرس بنط التعلم الذاتي اإللكتروني.
-3إعادة النظر في تصميم مقرري تعلم كيف تتعلم واللغة العربية ( )1واثراء المحتوى التعليمي بالمزيد من
الوسائط المتعددة ،ودعمه باألمثلة التوضيحية التي تربط المفاهيم والمادة العلمية بالواقع.

-4إعادة النظر في بناء االختبارات التحصيلية للمقررات التي تدرس بنط التعلم الذاتي اإللكتروني بحيث
تراعي التنوع في أنواع األسئلة والمستويات المعرفية كافة.

 -5توفير مختبرات حرة للطلبة الستخدامها في عملية التعلم الذاتي.
-6تخصيص قاعات صفية مجهزة بالتقنيات الالزمة لتدريس التعلم الذاتي اإللكتروني في فروع الجامعة
ومراكزها.

-7توفير خدمة إنترنت مجانية وبجودة عالية متاحة الستخدام الطلبة في فروع الجامعة ومراكزها.
-8إعادة االمتحان النصفي لهذه المقررات أو االستعاضة عنه بامتحان مستوى.

-9عقد االتفاقيات مع شركات االتصاالت الهادفة إلى توفير أجهزة الحاسوب واجهزة الهاتف النقال الذكية
للطلبة بأسعار مخفضة وبالتقسيط المريح.

-10تنظيم وترتيب مواعيد عقد اللقاءات الوجاهية واالفتراضية واإلعالن عنها للطلبة ،وفي حالة حدوث
أي تغيير في مواعيد هذه اللقاءات إبالغ الطلبة بذلك قبل عقدها بوقت كاف وتجنب تأخير مواعيد

المحاضرات.
التوصيات:
-1ضرورة تعزيز وعي أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى دافعيتهم نحو مقررات التعلم الذاتي من خالل
الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي تستهدفهم.

-2وضع نظام للحوافز والمكافآت يستهدف أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تدريس وادارة ومتابعة هذه
المقررات.
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-3االستفادة من نتائج هذه الدراسة في تطوير المقررات التي تدرس حاليا بنمط التعلم الذاتي ،والمقررات
التي سيتم إضافتها الحقا للتدريس بهذا النمط.

-4حث أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون هذه المقررات وتشجيعهم للمشاركة في المؤتمرات الدولية
والعربية والمحلية في مجال التعليم اإللكتروني لتطوير قدراتهم ولالستفادة من خبرات اآلخرين وتجاربهم في

هذا الميدان.

 -5تطوير أساليب التقويم المستخدمة في التعليم الجامعي ،وتضمينها أدوات تقويم تشجع على التوجه نحو
التعلم الذاتي.
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