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اجتاهات طلبة الرياضيات واحلاسوب
يف جامعة القدس املفتوحة-
منطقة سلفيت التعليمية -حنو استخدام
التعلم اإللكرتوني يف تعلم الرياضيات

د .ماهر نظمي قرواني

منسق تخصصي الرياضيات وأساليب تدريسها وتعليم العلوم /جامعة القدس املفتوحة.
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف اجتاهات طلبة الريا�ضيات واحلا�سوب وحتليلها يف
جامعة القد�س املفتوحة –منطقة �سلفيت التعليمية– نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين ب�أمناطه
املختلفة يف تعلم الريا�ضيات ,كما تهدف الدرا�سة �إىل معرفة �أثر متغريات الدرا�سة على اجتاهات
الطلبة ,وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،حيث تكونت من ( )33فقرة ،وبعد �أن �أُعِ ّدت ود ِّققت،
وت�أكد الباحث من �صدقها ُ ،و ِّزعت على عينة مكونة من ( )50طالب ًا وطالبة يف جامعة القد�س
تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف الف�صل الأول لعام
املفتوحة –منطقة �سلفيت التعليمية -من
ْ
. 2010/2009
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن اجتاهات الطلبة نحو التعلم االلكرتوين كانت �ضعيفة؛ �إذ بلغت
اال�ستجابة الكلية على جميع الفقرات  ،59.58%كما �أن الدرا�سة �أظهرت �أن هناك اجتاهات ايجابية
لدى طلبة الريا�ضيات نحو ا�ستخدام �أمناط التعلم االلكرتوين �أقوى منها لدى طلبة احلا�سوب ،بينما
ري ْي اجلن�س واملعدل الرتاكمي عند م�ستوى
مل يكن هناك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغ َ
وبناء على نتائج الدرا�سةُ ،ق ِّدمت التو�صيات املالئمة .
الداللة )،(α = 0.05
ً
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Abstract:
This study aimed at investigating and analyzing the attitudes of
mathematics and computer students at Alquds Open University in Salfeet
educational region towards e-learning application in mathematics, the study
also aimed to know whether the study variables have an effect upon the
attitudes of mathematics and computer students towards the application of
e-learning. The questionnaire was consisting of (33) items , and after making
sure that it was reliable and valid, it was distributed to a sample of (50) male
and female who were studying at mathematics and computer departments in
the first semester 2009/2010.
The results revealed that the attitudes of students were weak, besides this
it showed that the attitudes of mathematics students are more positive than
computer students, while there were no statistically significant differences
in the attitudes of students due to the gender and the accumulated average
variables. Based on the results of the study the researcher suggested some
appropriate recommendations.
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مقدمة:
�إن التغريات ال�رسيعة الناجمة عن الثورة العلمية يف تكنولوجيا املعلومات ،ولّدت لدى
الرتبويني رغبة غري م�سبوقة ال�ستخدام تكنولوجيا احلا�سوب يف التعليم ب�شكل وا�سع .ولعل �أهم
مظهر لهذا التطور العلمي يف تكنولوجيا املعلومات هي ال�شبكة العنكبوتية العاملية «االنرتنت»
التي جعلت العامل قرية �صغرية ،ف�أ�صبحت املعلومات جتتاز احلواجز الزمنية واملكانية ،وتتدفق
�دت ت�أتي قبل �أن ت�ؤتى؛ ف�أ�صبح لزام ًا على الرتبويني مواكبة هذه
من كل حدب و�صوب ،وغَ � ْ
التغريات ،و�إتقان ا�ستخدام الو�سائل احلديثة وا�ستنباط �أ�ساليب جديدة يف التعليم ،فالعامل املتقدم
اليوم جتاوز احلديث عن ميزات التعلم االلكرتوين ،بل �أ�صبح اجلدل دائراً حول طرحه بدي ًال للتعليم
التقليدي يف بع�ض الأحيان ،ولهذا يجب على امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية �أن ت�سارع لإدخال
تكنولوجيا التعلم االلكرتوين احلديثة يف التعليم ،و�إن مل تفع ْل ف�ستج ُد نف�سها قد تخلفت عن ركب
العملية الرتبوية ،كما �أنها �ستكون غري قادرة على التوا�صل والتفاعل مع الطلبة واملجتمع.
وقد ظهر مفهوم التعلم االلكرتوين بهذا امل�صطلح ( )E-Learningيف عام 2000م ،والذي
نعر َف ُه على �أنه التوظيف املنا�سب للحا�سوب والإنرتنت لتقدمي الدعم للمهارات والتعلم
ميكن �أن ِّ
واملعرفة باتباع نهج �شمويل ال يقت�رص على �أية مقررات �أو �أية جتهيزات تقنية معينة ،بل ين�صب
الرتكيز يف عملية التعلم على م�سارات التعلم املتكاملة التي تتغري وفق ًا للطالب وتعاونه وميوله،
واملادة العلمية للمو�ضوع ،وم�ستوى الكفاءة (هرني. )2001 ،
ففي �أواخر القرن الع�رشين� ،شهدت معظم م�ؤ�س�سات التعليم العايل حتوالً ،من منوذج التعليم
املوجه
املتمركز حول املعلم �إىل منوذج التعليم املتمركز حول املتعلم ،ومل يعد املعلم ذلك اخلبري
ّ
م�س ِّهال لعملية التعلم� ،أو
�أو «الفيل�سوف» الذي يقف على خ�شبة امل�رسح ويلقي مواعظه ،بل �أ�صبح َ
مر�شدا لها .وقد طُ ِّبقت هذه النظرية الرتبوية التي تركز على املتعلم بطريقة عملية يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل يف �أمريكا ال�شمالية اعتماداً على الدرا�سات والأبحاث التي �أُجريت خالل ال�سنوات
الثالثني الأخرية(�أجنلينا.)2008 ،
يتبو�أ مكانة عالية يف الدول املتقدمة ،فلم يعد الهدف من
ولذلك �أخذ التعلم الإلكرتوين ّ
التعليم �إك�ساب الطالب قدراً معين ًا من املعلومات فقط ،و�إمنا الهدف منه �إك�ساب الطالب املهارة
الفنية والتطبيقية ،وتدريبه على كيفية احل�صول على املعلومات من م�صادر خمتلفة؛ لذلك من
ال�رضوري تطوير الطرق والأ�ساليب التقليدية يف عملية التعليم والتعلم ،وعدم االقت�صار على
حديث املعلم يف تو�صيل املعلومات ،بل االهتمام بتدريب الطالب على اكت�ساب مهارات ا�ستخدام
م�صادر التعلم املختلفة ،ومنها التعلم الإلكرتوين القائم على احلا�سبات و�شبكات الإنرتنت التي
تدمج الن�ص بال�صورة وال�صوت واحلركة ،لي�صبح �أكرث ت�أثريا يف املجتمع(فخري .)2008 ،ومع
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هذه التغريات زادت احلاجة �إىل تطوير �أ�ساليب التعليم والتعلم ،ف�أ�صبح من امل�سلَّم بِه �رضورة
اال�ستعانة مبا يعرف بالو�سائل التعليمية والتقنيات احلديثة ذات ال�صلة بالعمل التعليمي ،لتحقيق
�أهداف التعليم على وجه �أف�ضل ،وب�أف�ضل امل�ستويات املمكنة ،ذلك ملا للو�سائل التعليمية والأداة
التقنية املنا�سبة من عالقة مبختلف احلوا�س ،وملا لها من �أثر يف ا�ستيعاب املعرفة وك�سب املهارة
واخلربة (احلذيفي.)2007 ،
ما�سة ،وبالتايل يجب على اجلامعات
�إن التعلم االلكرتوين �أ�صبح واقعاً ،و�أ�صبحت احلاجة له ّ
الفل�سطينية والعربية �أن حت�سن توظيفه ودجمه يف �أ�ساليب التعليم ،لأن من �ش�أن ذلك رفع م�ستوى
التعليم ،وجتاوز العقبات وامل�شكالت التي تواجهها مثل قلة املوارد املالية و�ضعف الإمكانات
والتجهيزات (طميزي.)2008 ،
و�إذا كان توظيف التكنولوجيا املعلوماتية �رضوري ًا يف تدري�س املقررات اجلامعية ب�شكل
عام ،ف�إن ا�ستخدامها يف تعلم الريا�ضيات ي�صبح حتمياً ،ذلك لأن الكمبيوتر واالنرتنت جتعل تعلم
الريا�ضيات حم�سو�س ًا وم�شوقاً.
وي�ؤكد ما�سك وزمال�ؤه (� )Maske, 2010أن الريا�ضيات على الرغم من كونها ماد ًة �صعبة
مهم ًا يف تطوير �أي جمتمع �صناعي �إىل جمتمع معريف،
وغري مف�ضلة لكثري من النا�س ،تبقى عام ًال ّ
وي�ضيف الباحث �أن هناك ح ًال ممكن ًا جلعل تعلم الريا�ضيات �أكرث جاذبية ،وهو ا�ستخدام تقنيات
التعلم الإلكرتوين احلديثة التي ت�سمح لبيئة العمل �أن تكون مريحة ومرنة دون التقيد بحاجز
الزمان واملكان وبعد امل�سافة .
وي�شري الباحثان (ال�سواعي ،وخ�شان� )2004 ،إىل �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف تعليم
الريا�ضيات ي�ساعد الطلبة على فهم الريا�ضيات ،ويزيد من فر�ص تعلمها وا�ستيعابها ,والتعلم
احلقيقي للريا�ضيات يت�أتى من خالل االنخراط الن�شط للمتعلمني يف تعلم املفاهيم والتعميمات
الريا�ضية الهادفة ،ولي�س من خالل حفظ ال�صيغ واملفاهيم فقط ،وت�ستطيع التكنولوجيا �أن تعزز
�إمكانية و�صول املتعلمني �إىل املفاهيم الريا�ضية والعلمية وفهمها ،و�إىل خلق بيئات تعليمية
تعني املتعلمني على تطوير مهارات التوا�صل وحل امل�شكالت الريا�ضية ,كما �أن االجتاهات نحو
التعلم الإلكرتوين من اجلوانب الأ�سا�سية التي يجب �أن يكت�سبها الطالب املتعلم ،حتى ي�ستطيع
م�سايرة التطورات التكنولوجية امل�ستحدثة التي �أُدجمت يف �شتى مراحل التعليم اجلامعي ،وقبل
اجلامعي ،فتنمية اجتاهات الطالب املعلمني يعد من اجلوانب املهمة ،التي يجب على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �أن توليها اهتمام ًا كبرياً ،فاجتاهات املعلمني الإيجابية نحو تكنولوجيا التعلم
الإلكرتوين عامة ،وتعليم الريا�ضيات خا�صة ،وتوظيف التعلم الإلكرتوين يف هذه املرحلة قد
ي�ؤثر -وب�صورة �إيجابية -على اجتاهات املتعلمني نحو ا�ستخدام التكنولوجيا يف جمال التعليم،
كذلك قد ي�ؤثر على حت�صيلهم الدرا�سي.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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وعلى �أية حال ،ف�إن الإنرتنت اليوم وامل�ؤمترات عرب الكمبيوتر وال�شبكة العاملية الوا�سعة
تزيد من فر�ص املحادثة بني الطالب واملعلمني ،كما تزيد فر�ص تبادل الأعمال والواجبات ب�شكل
�أ�رسع من ذي قبل بكثري؛ فاليوم �أ�صبح من املمكن تبادل وجهات النظر عرب و�سائل التكنولوجيا
احلديثة ب�شكل مدرو�س و�آمن� ،أكرث مما هو عليه احلال عند املواجهة املبا�رشة داخل ال�صف �أو يف
جلي �أن و�سائل التكنولوجيا احلديثة تزيد التوا�صل الكلي لدى
مكاتب املدر�سني؛ لذلك يتبني ب�شكل ّ
غالبية الطلبة ب�شكل حميم ومريح� ،أكرث مما هو عليه احلال يف حالة التوا�صل وجها لوجه مع
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،مع ما يحمله هذا من خ�شية املواجهة واخلجل الذي قد ينجم عنها(اجنلينا
.)2008،
وبالفعل �إن التعليم با�ستخدام تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية ،يتفوق على التعليم التقليدي
حيث تتوافر للطالب بيئة تفاعلية متكنه من عر�ض �أفكاره و�آرائه بي�رس دون حرج �أو خجل ،بل
على العك�س ي�شعر الطالب يف ال�صف االفرتا�ضي ب�أنه �أكرث ن�شاط ًا و�إبداعاً ،فهو ي�ستطيع �أن يواجه
امل�سائل بجر�أة و�أكرث �شجاعة مما يحفزه على التفكري؛ لإيجاد حلول مبتكرة ،والو�صول �إىل نتائج
خالّقة .
ويف ظل هذه الثورة املعلوماتية ،حر�صت اجلامعات العاملية -وبخا�صة املفتوحة ،-على
الإقبال على التعلم االلكرتوين كي تدخله يف التعلم اجلامعي و�سيل ًة تعليميةً ،بل م�صدراً رئي�س ًا
للمادة العلمية يف �شتى املجاالت .ومبا �أن التعلم الإلكرتوين يتما�شى مع فل�سفة جامعة القد�س
املفتوحة التي تقوم على �أ�سا�س نظام التعليم املفتوح ( ،)Open Educationف�إن اجلامعة بادرت
�إىل توظيف قدراتها وطاقاتها لإدخال التقنيات التكنولوجية احلديثة لدعم العملية التعلمية
قادر على مواجهة حتديات امل�ستقبل
–التعليمية ،وزيادة فعاليتها ،ولإعداد ٍ
جيل من الطلبة ٍ
املهنية واالجتماعية واالقت�صادية  ،فنظمت من خالل مركز التعليم املفتوح حمالت توعية غري
م�سبوقة ودورات تدريبية مكثفة للم�رشفني املتفرغني وغري املتفرغني والطلبة على ا�ستخدام
�أمناط التعلم االلكرتوين املختلفة.
وتقول خملوف يف درا�ستها (� )2010إن جامعة القد�س املفتوحة ما زالت ت�سري ُقدم ًا نحو �إثراء
جتربتها ومنوذجها التعليمي القائم على فل�سفة التعليم املفتوح وتعزيزها ،وتوظيف تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت احلديثة لتح�سني جودة التعليم والتعلم عرب التحول التدريجي نحو التعلم
املدمج ب�أمناطه املختلفة :ا�ستخدام الأن�شطة والتعيينات الإلكرتونية والبث التدفقي الفيديوي
وال�صفوف االفرتا�ضية والقالب الإلكرتوين والو�سائط امل َُح ْو َ�سبة .
ونظراً للأهمية الكبرية ال�ستخدام النمط االلكرتوين يف عملية التعلم والتعليم يف جامعة
القد�س املفتوحة ،واعتباره من �أهم املدخالت يف العملية التعليمية يف اجلامعة ،فانه ينبغي �أن
يحظى دائما بالدرا�سة والتحديث واالبتكار والتطوير ،لذا جاءت هذه الدرا�سة يف حماولة للتعرف
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�إىل اجتاهات طلبة الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية-
نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف درا�سة املقررات الريا�ضية ,نظراً ال�شرتاك كال التخ�ص�صني يف
تعلم بع�ض املقررات.

مشكلة الدراسة :
من خالل وظيفة الباحث بو�صفه م�رشف ًا �أكادميياً ,وبحكم تخ�ص�صه ،فقد الحظ �أن طلبة
اجلامعة يف منطقة �سلفيت التعليمية قد �أب َد ْوا اهتمام ًا متفاوت ًا با�ستخدام الكمبيوتر واالنرتنت
يف التعلم ،يف حني تبذل الدوائر املتخ�ص�صة يف اجلامعة جهوداً مكثفة لدمج التكنولوجيا يف
معلم امل�ستقبل مواكب ًا للتطور
التعليم مبا يتفق ومتطلبات ع�رص املعلومات الذي نعي�شه كي َ
يكون ُ
عك�س ايجاب ًا على املتعلمني يف �أدائهم املهني واالجتماعي ،يف زمن �أ�صبح
العلمي والتقني ولِي ْن َ
فيه ا�ستخدام االنرتنت حاج ًة اجتماعية وعلمية وثقافية وح�ضارية ,مما دفع الباحث ال�ستك�شاف
كي ال يبقى ت�شخي�ص امل�شكلة و�صفي ًا
ميول ه�ؤالء الطلبة واجتاهاتهم نحو التعلم االلكرتوينْ ،
قائم ًا على التخمني ,ولتحديد الواقع وتو�صيفه ب�شكل كمي ودقيق ,ومن هنا ف�إنه ميكن �صياغة
م�شكلة البحث بال�س�ؤال الآتي:

ما اجتاهات طلبة تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة القد�س املفتوحة -منطقة
�سلفيت التعليمية -نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات؟

أهداف الدراسة :
تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة اجتاهات طلبة
ْ
القد�س املفتوحة-منطقة �سلفيت التعليمية -نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات
الريا�ضيات يف �ضوء متغريات الدرا�سة :التخ�ص�ص واجلن�س واملعدل الرتاكمي.

أهمية الدراسة :
تنبع �أهمية الدرا�سة من الأمور الآتية:
● ●يعتقد الباحث(يف حدود علمه) �أن هذه قد تكون الدرا�سة الأوىل التي تتناول توظيف
التعلم االلكرتوين يف تعلم املقررات الريا�ضية يف جامعة القد�س املفتوحة.
● ●ي�أمل الباحث �أن ت�شجع هذه الدرا�سة امل�رشفني على قبول توظيف التعلم االلكرتوين يف
تعلم الريا�ضيات�،إذ �إن هناك توجه ًا يف جامعة القد�س املفتوحة لدمج التعلم االلكرتوين يف جميع
التخ�ص�صات.
● ●�إن �أهمية هذه الدرا�سة تنبع من الأهمية العظمى ال�ستخدام تكنولوجيا احلا�سوب يف تعلم
الريا�ضيات.
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حدود الدراسة :
♦ ♦احل� ّد املكاين� :أجريت ه��ذه الدرا�سة يف جامعة القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت
التعليمية.
♦ ♦احل ّد الزماين� :أجريت هذه الدرا�سة يف الف�صل الأول للعام الدرا�سي .2010-2009
♦ ♦احل ّد الب�رشي� :أجريت هذه الدرا�سة على فئة الطالب والطالبات يف تخ�ص�صي الريا�ضيات
واحلا�سوب يف منطقة �سلفيت التعليمية.

أسئلة الدراسة :
�إن هذه الدرا�سة حاولت الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
● ●ما اجتاهات طلبة تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف
تعلم مقررات الريا�ضيات ؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -تعزى ملتغري اجلن�س؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -تعزى ملتغري التخ�ص�ص؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -تعزى ملتغري الرتاكمي؟

فرضيات الدراسة :
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل فح�ص الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة تخ�ص�صي
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -تعزى ملتغري اجلن�س.
♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة تخ�ص�صي
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
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♦ ♦ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة تخ�ص�صي
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي.

مصطلحات الدراسة :
◄ ◄التعلم االلكرتوين:
هو التوظيف املنا�سب للحا�سوب وللإنرتنت ،لتقدمي الدعم للمهارات والتعلم واملعرفة،
باتباع نهج �شمويل ال يقت�رص على �أية مقررات �أو �أية جتهيزات تقنية معينة ،بل ين�صب الرتكيز
يف عملية التعلم على م�سارات التعلم املتكاملة التي تتغري وفق ًا للطالب وتعاونه وميوله واملادة
العلمية للمو�ضوع وم�ستوى الكفاءة (هرني. )2001،
و�إجرائي ًا ُ :ينظر يف جامعة القد�س املفتوحة �إىل التعلم االلكرتوين على �أنه التعلم الذي
ُي�ستخدم فيه �أحد الأمناط التقنية الآتية  :ا�ستخدام الأن�شطة والتعيينات الإلكرتونية ،والبث التدفقي
املحو َ�سبة .
الفيديوي ،وال�صفوف الإفرتا�ضية ،والقالب الإلكرتوين ،والو�سائط
ْ
◄ ◄االجتاه نحو التعلم االلكرتوين
يعرف نيتكو ( )Nitko, 2001: 450االجتاه ب�أنه «�شعور �إيجابي �أو �سلبي نحو مو�ضوع �أو
ّ
�شخ�ص� ،أو و�ضع� ،أو فكر معني» .وي�ؤكد دوران ( )Doran, 1980وجود اجتاهات فكرية و�أخرى
عاطفية تتحكم يف االجتاه العلمي لدى الطالب ،فالفكرية منها تركز على املعرفة مبو�ضوع
االجتاه� ،أما العاطفية فتتعلق برد فعل عاطفي �أو �شعوري جتاه املو�ضوع.
عرف ب�أنه درجة ا�ستجابات القبول �أو الرف�ض لدى الطالب لفقرات مقيا�س
و�إجرائي ًا ُ :ي َّ
االجتاه نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين وتوظيفه يف تعلم الريا�ضيات.

أنواع التعلم االلكرتوني بالنسبة للزمن:
أوال -التعلم التزامين : Synchronous E-Learning

هو التعلم على الهواء الذي يحتاج �إىل وجود املتعلمني يف نف�س الوقت �أمام �أجهزة الكمبيوتر
لإج��راء املناق�شة واملحادثة بني الطلبة �أنف�سهم ،و وبني املعلم والطلبة عرب غرف املحادثة
(� ، )Chattingأو تلقي الدرو�س من خالل الف�صول االفرتا�ضية . Virtual classroom

ثانياً -التعلم غري التزامين : Asynchronous E-Learning

هو التعلم غري املبا�رش الذي ال يحتاج �إىل وجود املتعلمني يف الوقت نف�سه� ،أو يف املكان
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نف�سه ،ويتم من خالل بع�ض تقنيات التعلم االلكرتوين مثل :الربيد االلكرتوين ،وحلقات النقا�ش غري
املتزامنة ،حيث يتم تبادل املعلومات بني الطالب �أنف�سهم ،وبينهم وبني املعلم يف �أوقات متتالية،
وينتقي فيه املتعلم الأوقات والأماكن التي تنا�سبه (.املطريي.)2007،

أمناط التعلم االلكرتوني املستخدمة يف جامعة القدس املفتوحة:
1 .1املودل وال�صف االفرتا�ضيMoodle and Virtual Classes :

عمليتي التعليم والتعلم التي تتم عرب الإنرتنت ,وهو من
املودل هو نظام افرتا�ضي لإدارة
ْ
الربامج مفتوحة امل�صدر (� .)Open Source softwareأما ال�صف االفرتا�ضي فهو تقنية تعليمية
تعلميه عرب االنرتنت تقوم على توفري بيئة �صفية تفاعلية ،ميكن من خاللها تقدمي اللقاءات ،و�إجراء
املناق�شات ،وتنفيذ الأن�شطة املنهجية والالمنهجية ،بنف�س جودة غرفة ال�صف العادية وكفاءتها،
وتتيح للدار�سني واملعلمني ح�ضور اللقاءات واال�شرتاك يف جميع �أن�شطة ال�صف االفرتا�ضي عرب
االنرتنت ،دون احلاجة للتواجد الفيزيقي يف الغرف ال�صفية(مركز التعليم املفتوح .)2009
2 .2البث الفيديوي التدفقي:Video Streaming -
�إن الطالب الذي يتعلَّم مقرر�أً بنمط البث الفيديوي التدفقي ي�ستطيع الدخول �إىل �صفحة

البث التدفقي ،وم�شاهدة املحا�رضة من خالل عر�ض الفيديو ،وكذلك تنزيل �أي من املحا�رضات
ال�سابقة� ،أو �أي تعليمات وبرامج.
3 .3املقرر االلكرتوين: E-course -

در�س بع�ض املقررات بطريقة القالب الإلكرتوين حيث ي�ستطيع الدار�س الدخول �إىل املقرر،
ُت ّ
وا�ستعرا�ض املادة التعليمية ،بال�ضغط على الرابط اخلا�ص باملقرر االلكرتوين.
4 .4التعلم الوجاهي والو�سائط املتعددة(.Face to Face and Multimedia -مركز التعليم
املفتوح . )2009

الدراسات السابقة :
أ .الدراسات العربية :
درا�سة العبد اهلل (: )2009
تعرف اجتاهات طلبة كلية الرتبية تخ�ص�ص معلم �صف ،وتخ�ص�ص مناهج
هدف البحث �إىل ّ
التعليم وتقنياته نحو ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم والتعلم يف املرحلة اجلامعية .وحتديد العالقة
وتعرف ال�صعوبات التي
بني متغريات اجلن�س والتخ�ص�ص ،وعدد �ساعات ا�ستخدام الطلبة لالنرتنتّ ,
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تواجه الطلبة املعلمني عند ا�ستخدامهم االنرتنت يف املرحلة اجلامعية .ومن ثم تقدمي مقرتحات
لتفعيل ا�ستخدام االنرتنت يف املرحلة اجلامعية .و�أظهرت نتائج البحث �أن :
 هناك اجتاهات �إيجابية لدى طلبة كلية الرتبية يف ق�سمي معلم ال�صف واملناهج وتقنيات
التعليم ،نحو ا�ستخدام االنرتنت يف عملية التعليم والتعلم ،وبالدرجة نف�سها تقريباً ,مما يعني �أن
متغري التخ�ص�ص حيادي.
 هناك اجتاهات �إيجابية لدى اجلن�سني من طلبة كلية الرتبية يف ق�سمي معلم ال�صف ,
واملناهج وتقنيات التعليم ،نحو ا�ستخدام احلا�سوب يف عملية التعليم والتعلم ،وبالدرجة نف�سها
تقريبا ،مما يعني �أن متغري اجلن�س حيادي.
 ن�سبة كبرية من الطلبة �أو�ضحت �أن ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم يزيد من دافعية الطلبة
للتعلم ،حيث بلغت هذه الن�سبة ( )60.41%لدى طلبة معلم ال�صف )68.75%( ,لدى طلبة املناهج
وتقنيات التعليم.
 ن�سبة كبرية من الطلبة �أو�ضحت �أن ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم يف املدار�س ي�ؤدي �إىل
قفزة نوعية يف التعليم ،حيث بلغت الن�سبة لدى طلبة معلم ال�صف ( ،)50%ولدى طلبة ق�سم املناهج
وتقنيات التعليم ( ،)64.58%ويف هذا دعوة كبرية �إىل ا�ستغالل تقنية االنرتنت يف التدري�س داخل
الغرف ال�صفية.
درا�سة حممد واملطري (: )2009
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتليل اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية يف
اجلامعة الها�شمية نحو تطبيقات التعلم االلكرتوين ،ومعرفة �أثر كل من املعدل الرتاكمي واخلربة
يف امل�ساقات االلكرتونية .وتبني من خالل هذه الدرا�سة �أن هناك اجتاهات ايجابية لدى الطلبة
نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف الدرا�سات العليا يف كلية العلوم الرتبوية ،بينما مل يكن هناك
فروق ذات دالالت �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف كلية الدرا�سات
العليا تعزى للمعدل الرتاكمي واخلربة يف امل�ساقات االلكرتونية.
درا�سة دروزة (:)2009
كان الهدف من هذه الدرا�سة التعرف �إىل واقع ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لدى طلبة كلية
الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية ,وفيما �إذا كان هذا اال�ستخدام يت�أثر بعوامل �أخرى ،ولتحقيق
هذا الهدف �أخذت عينة ع�شوائية من كلية الرتبية بلغت ( )100طالب وطالبة ,منهم ( )48ذكور ,و
(� )52إناث ,وو ِّزعت عليهم ا�ستبانة عك�ست فقراتها ا�ستخدامات الإنرتنت املحتملة ,وا�شتملت �أي�ضا
على �أ�سئلة �شبه مفتوحة ت�س�أل الطالب عن معلومات �شخ�صية ،و�أظهرت النتائج التي تو�صلت لها
الدرا�سة �أن ا�ستخدام طلبة كلية الرتبية يف جامعة النجاح الوطنية للإنرتنت كان �ضعيفا ,حيث
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بلغ متو�سط �إجاباتهم عن جميع فقرات اال�ستبانة التي عك�ست هذا الغر�ض بن�سبة ( .)58.2%وكانت
�أعلى هذه اال�ستخدامات يف جمال الت�سجيل للجامعة وامل�ساقات ومعرفة العالمات ,يليها جمال
الدرا�سة والبحث  .ومل يكن لعامل جن�س الطالب ,ومكان �سكنه ,والدورات التي �أخذها يف الإنرتنت,
و�صعوبة لغته الإجنليزية ,واعتقاده �أن الإنرتنت مفيد لدرا�سته اجلامعية� ,أثر ذو داللة �إح�صائية
مو�صول بالإنرتنت ,وذهابه
يف ا�ستخدام الإنرتنت ,يف حني كان لعامل امتالك الطالب حلا�سوب
ٍ
لأماكن فيها حا�سوب مو�صول بالإنرتنت ,واعتقاده ب�أن على اجلامعة توفري املزيد من جتمعات
الإنرتنت ,وتف�ضيله الإنرتنت على الكتاب ,وعدد ال�ساعات التي يق�ضيها على الإنرتنت �أثر ذو داللة
�إح�صائية على هذا اال�ستخدام على م�ستوى ) (α = 0.05ف�أح�سن .وقد �أو�صت الباحثة ب�رضورة �أن
توفر اجلامعة املزيد من جتمعات الإنرتنت ,وعقد دورات لأع�ضاء هيئة التدري�س تدربهم على
كيفية و�ضع م�ساقاتهم على �شبكة الإنرتنت ,وا�ستخدام الو�سائط املتعددة يف التدري�س ,ليتعلم
الطلبة ب�شكل �أف�ضل با�ستخدام الإنرتنت.
درا�سة �أبي مو�سى (: )2008
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم املزيج يف حت�صيل طلبة
الرتبية يف اجلامعة العربية املفتوحة فرع الأردن ،يف مقرر التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب
واجتاهاتهم نحوها .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية بني حت�صيل الطلبة
الذين در�سوا ب�إ�سرتاتيجية التعلم املزيج ،وبني حت�صيل الطلبة الذي در�سوا بطريقة املحا�رضة،
ول�صالح املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت النتائج فروق ًا ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة
نحو الإ�سرتاتيجية امل�ستخدمة ،ول�صالح املجموعة التجريبية �أي�ضا ,ولكن تبني �أن ت�شتت عالمات
املجموعة التجريبية �أعلى من ت�شتت املجموعة ال�ضابطة ،و�أو�صت الدرا�سة ب�أن تعمم �إ�سرتاتيجية
التعلم املزيج يف تدري�س امل�ساقات اجلامعية يف اجلامعة العربية املفتوحة.
درا�سة ديب (: )2008
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دور تقنيات التعليم عن بعد (حا�سوب ,انرتنت) يف دعم
التعليم العايل يف جامعة البعث بكلياتها املختارة (:الرتبية  ,الآداب و الهند�سة املدنية  ,الهند�سة
املعلوماتية)  ,والتعرف �إىل اجتاهات �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة والإداريني نحو ا�ستخدام
احلا�سوب واالنرتنت  ,واالطالع على �أهم فوائد هذه التقنية يف التعليم يف جامعة البعث.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )1088طالب ًا وطالبة من الكليات الأربع ال�سابقة ،و (� )104أع�ضاء
هيئة تدري�س و ( )77من الإداريني العاملني يف اجلامعة .و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف اجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام احلا�سوب واالنرتنت تبع ًا ملتغري اجلن�س تعود ل�صالح
الذكور ,وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح الكليات العلمية.
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�أما بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س ،فقد �أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف االجتاه نحو احلا�سوب يعود ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي ل�صالح الكليات العلمية ,كما �أظهرت
الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف االجت��اه نحو االنرتنت تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص
الأكادميي ل�صالح الكليات العلمية ,ول�صالح الذكور�.أما بالن�سبة للإداريني ،فقد �أظهرت الدرا�سة �أن
اجتاهاتهم �إيجابية نحو احلا�سوب واالنرتنت و وال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تعود ملتغري
التخ�ص�ص.
درا�سة بلبي�سي (: )2007
تعرف مدى قدرة طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف
�أجرت بلبي�سي درا�سة ( )2007هدفت �إىل ّ
منطقة �سلفيت على ا�ستخدام مهارات التعليم املفتوح وتقنياته ،تكونت عينة الدرا�سة من ()96
طالب ًا وطالبة ،وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،و�أ�شارت النتائج �إىل �ضعف قدرة الطلبة
على ا�ستخدام مهارات التعلم املفتوح وتقنياته ،وما يتعلق باالنرتنت والربيد االلكرتوين ،و�إىل
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول قدرة طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سلفيت
على ا�ستخدام مهارات التعلم املفتوح وتقنياته ،تعزى �إىل اجلن�س ،وم�ستوى الطالب الدرا�سي.
درا�سة ال�شناق (: )2006
�أجرى ال�شناق ( )2006درا�سة هدفت للتعرف �إىل واقع ا�ستخدام الو�سائط الإلكرتونية يف
تعليم العلوم بدولة الإمارات من وجهة نظر املعلمني ،ودرجة توظيف هذه الو�سائط يف التعليم،
و�أظهرت النتائج �أن احلا�سوب هو �أكرث املجاالت ا�ستخدام ًا بن�سبة  ،80.5%ويليه ا�ستخدام الإنرتنت
بن�سبة .79.9%
درا�سة الإبراهيم (: )2005

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء �أثر طريقة التدري�س املدعمة باحلا�سوب على حت�صيل
طلبة ال�صف الثامن يف الريا�ضيات ،واجتاهاتهم نحو الطريقة التدري�سية .تكونت عينة الدرا�سة
من ( )115طالب ًا وطالبة من ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مدار�س تابعة ملديرية �إربد الثانية،
وق�سمت املجموعات ع�شوائي ًا �إىل جمموعتني ( :جتريبية� ،ضابطة)ُ ،د ِّر َ�ست املجموعة التجريبية
با�ستخدام الكتاب املقرر ومادة مربجمة من قبل الباحث ،يف حني در�ست املجموعة ال�ضابطة
بالطريقة االعتيادية� ،أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني متو�سطي حت�صيل
املجموعتني ،ل�صالح املجموعة التجريبية ،كما خل�صت النتائج �إىل وجود �أثر للتفاعل بني اجلن�س
وطريقة التدري�س ،ل�صالح املجموعة التجريبية ،وكذلك �أ�شارت النتائج �إىل عدم وجود فروق يف
التح�صيل تعزى للجن�س بني املجموعتني ،و�أخرياً �أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة �إح�صائية
يف اجتاهات الطلبة نحو الإ�سرتاتيجية امل�ستخدمة ،ل�صالح املجموعة التجريبية.
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درا�سة �سالمة (: )2005
تق�صي �أثر ا�ستخدام �شبكة االنرتنت على التح�صيل الدرا�سي لطلبة جامعة
هدفت الدرا�سة �إىل ّ
القد�س املفتوحة – فرع الريا�ض – يف مقرر احلا�سوب يف التعليم ،ولإجراء ذلك اختار الباحث
جمموعة �ضابطة ،و�أخرى جتريبية ب�شكل ع�شوائي ،حيث ُد ّر َ�ست املجموعة التجريبية حمتوى مقرر
احلا�سوب يف التعليم با�ستخدام �شبكة املعلومات ،يف حني ُد ّر�ست املجموعة ال�ضابطة حمتوى
املقرر نف�سه با�ستخدام الطريقة التقليدية يف التدري�س ،ثم ا�ستخدم الباحث اختباراً حت�صيلي ًا �أدا ًة
للدرا�سة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 وجود فرق ذي داللة �إح�صائية يف الو�سط احل�سابي الكلي على االختبار التح�صيلي،
ل�صالح املجموعة التجريبية .
 وجود فرق ذي داللة �إح�صائية ل�صالح التفاعل بني الطريقة وعر�ض املادة واجلن�س .
 وجود فرق ذي داللة �إح�صائية يف الو�سط احل�سابي الكلي ،ل�صالح الإناث يف التح�صيل
الدرا�سي.
درا�سة حممد و�آخرين (: )2004
كما �أجرى حممد و�آخ��رون ( )2004درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن اجتاهات طلبة م�ستوى
وتعرف
البكالوريو�س يف اجلامعة الها�شمية نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف التعلم اجلامعي،
ّ
�أثر كل من التخ�ص�ص واجلن�س واخلربة يف الإنرتنت على اجتاهات الطلبة ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة
اجتاهات �إيجابية لدى الطلبة نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف التعلم اجلامعي ،ومل تكن هناك
فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى للتخ�ص�ص ،بينما كانت هناك فروق دالة �إح�صائيا تعزى للجن�س
ل�صالح الإناث ،ف�ضال عن وجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى للخربة احلا�سوبية بني �أ�صحاب اخلربة
احلا�سوبية القليلة واملتو�سطة ل�صالح املجموعة الأخ�يرة ،ووجود فروق دالة �إح�صائيا تعزى
للخربة يف الإنرتنت ل�صالح �أ�صحاب اخلربة املتو�سطة.
درا�سة الزهراين ( (:2002
�أما الزهراين ( ،)2002فقد �أظهرت درا�سته حول �أثر ا�ستخدام �شبكة االنرتنت على التح�صيل
الدرا�سي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية املعلمني بالريا�ض ،عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05يف متو�سطات التح�صيل الدرا�سي لطالب مقرر تقنيات التعليم ،بني
املجموعة التي در�ست با�ستخدام �شبكة االنرتنت ،واملجموعة التي در�ست بالطريقة التقليدية ،
على الرغم من �أنها �أظهرت يف الوقت نف�سه وجود عالقة �إيجابية يف االجتاه نحو مقرر تقنيات
التعليم ،ودرا�سته با�ستخدام �شبكة االنرتنت .و�أو�صى الباحث ب�رضورة التو�سع يف ا�ستخدام طريقة
�شبكة االنرتنت يف التعليم ،وو�ضع خطة تنفيذية مرحلية يف �ضوء الإمكانات املادية والب�رشية
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والإدارية ،لتوفري معامل �أجهزة احلا�سب الآيل املرتبطة بال�شبكة يف مدار�س التعليم العام ،والكليات
واملعاهد واجلامعات ال�سعودية.

ب .الدراسات األجنبية :
درا�سة �أحمد وجانيري (: )2008
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد فيما �إذا كان منط التعلم املدمج -الذي ميزج بني الطريقة التقليدية
يف التعلم والتعلم با�ستخدام الربامج و�شبكة االنرتنت� -سي�ساعد الطلبة على تعلم تطبيقات
التعرف �إىل �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج
التكامل يف جامعة  UTPيف ماليزيا ،وكذلك هدفت �إىل
ّ
على اجتاهات الطلبة نحو تعلم تطبيقات التكامل .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة اب َد ْوا تفهم ًا
ايجابي ًا نحو ا�ستخدام التعلم املدمج ،كما بينت النتائج �أن  87.5%من الذين �شملتهم العينة �أ�شاروا
�إىل �أن التعلم املدمج �ساهم يف م�ساعدتهم على ا�ستيعاب الريا�ضيات ،وبخا�صة التكامل ب�شكل
�أف�ضل .وخال�صة القول �إن الطلبة �أب َد ْوا رغبتهم يف درا�سة الريا�ضيات،وبخا�صة التكامل ،مما يبني
�أن التعلم املدمج �شكّل حافزاً للطلبة نحو درا�سة الريا�ضيات .
درا�سة لوك�شيت�ش وبي�سان�سكي (: )2007
�أجرى الباحثان ال�سلوفانيان درا�سة هدفت �إىل معرفة اجتاهات الطلبة يف ق�سمي الريا�ضيات
والفيزياء ،نحو توظيف التعلم االلكرتوين يف التعلم يف جامعتي ليوبليانا يف �سلوفينيا ،و�أظهرت
الدرا�سة �أن الطلبة ال يجدون يف التعلم االلكرتوين توفرياً للوقت واجلهد ،كما �أجمع الطلبة على
اال�ستفادة من ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية يف التعلم ،فقد �أكد حوايل  70%من الطلبة دخولهم
ال�صفوف االفرتا�ضية �أ�سبوعياً ،بينما  29%منهم يدخلون يومي ًا �إليها  .وكذلك �أبدى  80%من
الطلبة الذين خ�ضعوا للدرا�سة رغبتهم يف �أن تكون املادة العلمية متوافرة على �شبكة االنرتنت،
بينما ما يقارب  43%منهم قالوا �إنهم يريدون ن�شاطات الكرتونية �أكرث (مثل االمتحانات الق�صرية
واملناق�شات وغريها) .وهذا يدل على وجود اجتاهات ايجابية عند الطلبة نحو ا�ستخدام التعلم
االلكرتوين يف التعلم اجلامعي .
درا�سة �سرتيهورن (: )strayhorn, 2007

هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى ا�ستخدام التكنولوجيا بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف التعليم
العايل يف جامعة تين�سي ب�أمريكا .وقد �شملت الدرا�سة ( )1400ع�ضو هيئة تدري�س  ,بن�سبة ()59%
من الذكور ،و ( )41%من الإناث ,وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة من �إعداده .و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
 59.4%من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف التعليم العايل ي�ستخدمون الربيد االلكرتوين  ,و( )40.6%منهم
ي�ستخدمون الربيد االلكرتوين وخدمات �أخرى على االنرتنت كت�صفح الويب .
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درا�سة باالراب ((: )Y. Balarabe )2006
وقد هدفت درا�سة� Balarabe )2006( ,إىل معرفة �أثر التعلم املختلط  Blended Learningعلى
اجتاهات الطلبة نحو الريا�ضيات واحلا�سوب ،و�أجرى الباحث هذه الدرا�سة على عينة تكونت من
�سبعني طالب ًا من ال�سنة التح�ضريية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .وقد ك�شفت نتائج
الدرا�سة �أن التعلم املدمج �ساهم يف تغيري مواقف الطالب و�آرائهم جتاه ا�ستخدام تكنولوجيا التعلم
االلكرتوين يف تعليم الريا�ضيات وتعلّمها.
درا�سة هوجن (: )Hong, 2003
�أجرى هوجن و�آخرون ( )2003درا�سة هدفت �إىل معرفة مدى جناح البيئة التعليمية الغنية
بالتكنولوجيا واالنرتنت يف بناء اجتاهات �إيجابية بني الطلبة نحو ا�ستخدام االنرتنت يف
جامعة ماليزيا �سارواك .تكونت عينة الدرا�سة من ( )88طالب ًا من طالب ال�سنة الثانية ،اختريوا
ع�شوائي ًا من بني جميع طلبة ال�سنة الثانية امل�سجلني يف كليات اجلامعة ،وقد ا�ستخدم الباحثون
ا�ستبانة لقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم ،وقد بينت النتائج �أنه كان لدى
الطلبة اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام االنرتنت �أدا ًة للتعلم ،وكان لديهم معرفة �أ�سا�سية كافية
باالنرتنت ،وقد ر�أوا بيئة االنرتنت بيئة م�شجعة ومعززة ال�ستخدامها يف التعلم .وقد �أكد الباحثون
�أن اجلامعة حققت �أهدافها يف ت�شجيع ا�ستخدام االنرتنت للأهداف التعليمية ،ومع بداية توفري
اجلامعة ملواد تدري�سية على االنرتنت ،فقد كان من الواجب كذلك �إعادة ت�صميم املواد الأ�سا�سية
يف تكنولوجيا املعلومات وذلك ،لتقييم مبادئ البيئات التعلمية القائمة على االنرتنت ،حيث يجب
�أن تقدم هذه املواد قائم ًة على االنرتنت ،وذلك لتح�ضري الطلبة للتعلم با�ستخدام هذه البيئات .وقد
بينت النتائج احلاجة ال�رصيحة لت�صميم �إ�سرتاتيجية تنظيمية مل�ؤمترات االنرتنت املتزامنة التي
ت�ستخدم �أ�سلوب حل امل�شكالت مل�ساعدة الطلبة يف �إنهاء التعلم القائم على امل�شكالت.
درا�سة ما�سي (: )Massy, 2002
هدفت هذه الدرا�سة �إىل قيا�س جودة التعلم االلكرتوين ،وقد و ِّزعت ا�ستبانة الكرتونية من
خالل االنرتنت بخم�س لغات �أوروبية ( :فرن�سية ،و�أملانية ،و�إيطالية� ،إ�سبانية ،و�إجنليزية) ،و�شملت
الدرا�سة ( ،)433وكان امل�ستجيبون من املتخ�ص�صني بالتدريب يف القطاعني العام واخلا�ص يف
االحتاد الأوروب��ي ،وقد ا�ستطلعت الدرا�سة �آراءهم ونظرتهم اجتاه جودة التعلم االلكرتوين ،وقد
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن  %61من امل�شاركني ينظرون ب�شكل �سلبي نحو جودة التعلم االلكرتوين،
يف حني �أ�شار � %1أنها ممتازة و � %5أنها جيدجداً و � 33%أنها جيدة.
درا�سة جنوين (: )Nguyen, 2002
يف هذه الدرا�سة هدف الباحث من خاللها �إىل مقارنة حت�صيل طلبة الريا�ضيات الذين
در�سوا با�ستخدام التعلم االلكرتوين املعروف با�سم « ،»WALAوبني حت�صيل الطلبة الذين در�سوا
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بالطريقة االعتيادية (حما�رضة وتقومي بالورقة والقلم) واملعروفة با�سم « »TALAا�ستغرقت عملية
بناء �أدوات الدرا�سة وجمع البيانات مدة �أكرث من �سنة ،وتكونت العينة اال�ستطالعية من ()300
طالب وطالبة من طلبة ال�صف ال�سابع والثامن من ثالث مدار�س خمتلفة ،بغر�ض الت�أكد من �صدق
الأدوات وثباتها .ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )95طالب ًا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية ،وق�سمت
العينة �إىل جمموعتني ،املجموعة التجريبية(تدر�س بنظام  )WALAواملجموعة ال�ضابطة (تدر�س
بنظام  .)TALAدر�ست كلتا املجموعتني املحتوى املعريف نف�سه املتعلق بالك�سور العادية والك�سور
الع�رشية ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة التجريبية ,كما
تبني �أن �أفراد املجموعة التجريبية قد طوروا اجتاهات ايجابية نحو الريا�ضيات وطريقة التقييم
امل�ستخدمة ،كما �أظهرت املقابالت الفردية اهتمام الطلبة بالتغذية الراجعة ،وتثمينهم لنظام
 WALAيف تنمية قدراتهم على حل امل�سالة ،وتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ،و�إدارتهم لتعلمهم .
درا�سة هاريل (: )2001
ويف درا�سة لهاريل ( )Harrel, 2001قارن خاللها �أثر نوعني من املناهج املبنية على
التكنولوجيا يف فهم الطلبة ملفهوم االقرتان (الدالة) ،ولتحقيق ذلك الهدف ق�سم الباحث عينة
الدرا�سة �إىل جمموعتني  :در�ست املجموعة الأوىل مو�ضوع االقرتان با�ستخدام الكتاب والآلة
الرا�سمة ,ودر�ست املجموعة الثانية با�ستخدام منهاج حمو�سب والآلة الرا�سمة ,اعتمد الباحث
التدري�س باملحا�رضة بالن�سبة للمجموعة الأوىل ،يف حني ا�ستخدم التعلم املحو�سب يف املجموعة
الثانية .وتكونت عينة الدرا�سة من  181طالب ًا يف  10كليات خمتلفة ,قي�س فهم الطلبة ملو�ضوع
االقرتانات بداللة قدرتهم على تطبيق املفاهيم الأ�سا�سية يف االقرتانات يف مواقف خمتلفة� .أظهرت
نتائج الدرا�سة عدم وجود فرق ذي داللة �إح�صائية يعزى لكمية التدري�س� ،أو التفاعل بني كمية
التدري�س والطريقة ,يف حني �أظهرت النتائج فرق ًا ذا داللة �إح�صائية ل�صالح املجموعة الأوىل ,كما
بينت العديد من ال�صعوبات التي واجهت الطلبة �أثناء درا�ستهم ,و�أو�صت بالرتكيز على املفاهيم،
وتوظيف التكنولوجيا لت�صبح �أداة فاعل ًة يف التدري�س ال�صفي.
درا�سة (: )schutte, 1997
وهي درا�سة جتريبية قارن فيها الباحث بني التدري�س الذي ي�ستخدم الطرق التقليدية ،وبني
التدري�س الذي يعتمد على الت�سهيالت التي يوفرها االنرتنت ,وا�ستهدفت الدرا�سة ( )33طالب ًا من
الطلبة امل�سجلني ب�أحد مقررات الإح�صاء االجتماعي ،بجامعة كاليفورنيا يف الف�صل الأول لعام
 ،1996وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة الذين ا�ستخدموا االنرتنت كان حت�صيلهم الدرا�سي
جيداً ،ونتائجهم �أف�ضل من زمالئهم الذين در�سوا املقرر نف�سه وفق الطرق التقليدية بن�سبة ,20%
و�أرجع الباحث هذه النتيجة �إىل �أن االنرتنت وبف�ضل خدمة الربيد االلكرتوين �س َّهل عملية االت�صال
بني �أفراد املجموعة الأوىل ،ودعم تعاونهم ،وهو ما �ساعدهم على تعزيز فهمهم وا�ستيعابهم ملادة
املقرر.
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التعقيب على الدراسات العربية واألجنبية
من خالل مطالعة الباحث للأدب الرتبوي يف جمال هذه الدرا�سة ،ومن خالل الدرا�سات
ال�سابقة حتديدا ً،يتبني �أن هناك عدداً كبرياً من الدرا�سات العربية والأجنبية �أُجريت يف جمال
توظيف التعلم الإلكرتوين يف التعليم ,ولكن القليل منها كان يتعلق با�ستخدام التعلم االلكرتوين
يف تعلم الريا�ضيات؛ وقد لوحظ من خالل االطالع على تلك الدرا�سات وجود اختالف يف نتائجها
 ,فقد �أ�شارت غالبيتها �إىل وجود اجتاهات �إيجابية نحو ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم االلكرتوين
يف التدري�س ،و�أكدت على فاعلية ا�ستخدام تقنية التعلم االلكرتوين ،كما �أن لها دوراً �إيجابي ًا يف
حت�سني االجتاه العام نحو التعليم ،وكذلك لها نتائج �إيجابية �إىل حد ما يف التح�صيل املعريف,
فقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل تف�ضيل الطلبة لإ�سرتاتيجية التعلم االلكرتوين مقارن ًة بالطرق
التقليدية يف التعليم ،مثل درا�سة �أحمد و�شايف وجانيري ( ،)2008ودرا�سة لوك�شيت�ش وبي�سان�سكي
( ،)2007ودرا�سة العبد اهلل ( )2009وغريها ،وميكن �أن تعزى هذه االجتاهات الإيجابية نحو التعلم
االلكرتوين �إىل توفر البنية التحتية والكوادر الفنية واحلزم الربجمية ،التي جتعل تعلم الريا�ضيات
م�سلي ًا وحم�سو�ساً ،مما يزيد من دافعية الطالب نحو هذا النمط من التعلم .
�إال �أن نتائج بع�ضها �أ�شارت �إىل �أن اجتاهات الطلبة كانت �ضعيفة نحو التعلم االلكرتوين
واالنرتنت ب�شكل عام ،مثل درا�سة دروزة ( )2009حيث بلغت ن�سبة اال�ستجابة على جميع فقرات
اال�ستمارة .58.2%

�أما بالن�سبة للجن�س ،ف�إن هناك تباين ًا يف نتائج هذه الدرا�سات ,فبع�ضها ي�شري �إىل عدم
وجود فروق بني اجلن�سني يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف التدري�س ,مثل درا�سة بلبي�سي (،)2007
وقد ع َز ْت البلبي�سي تلك النتيجة �إىل عدم وجود معوقات لقدرة الطالب �أو الطالبة على ا�ستخدام
مهارات التعلم الإلكرتوين وتقنياته ,وهذا يتفق مع الدرا�سة احلالية ،بينما ت�شري درا�سات �أخرى
�إىل وجود فروق يف التفاعل بني اجلن�سني وطريقة التدري�س امل�ستخدمة مثل درا�سة �سالمة (،)2005
التي بينّ الباحث فيها �أن نتيجة االختبار التح�صيلي لطلبة الدرا�سة كانت ل�صالح االناث ،وقد عزا
�سالمة ذلك �إىل الظروف االجتماعية يف اململكة العربية ال�سعودية التي حتظر على املر�أة اخلروج
يف �أي وقت دون مرافق� ،إ�ضافة �إىل طبيعة الفتاة التي ت�سعى �إىل �إثبات وجودها و�إر�ضاء ويل
�أمرها .كل ذلك يجعلها تق�ضي وقتها جميعه �أو معظمه يف الدرا�سة ،والدخول �إىل مواقع االنرتنت
خا�صة� ،إذا توافرت هذه اخلدمة يف املنازل يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية اجليدة يف اململكة.
لقد تو�صلت معظم الدرا�سات �إىل �أن ا�ستخدام التعلم االلكرتوين �ساهم يف زيادة حت�صيل
الطلبة ،كما �ساعد على بناء اجتاهات �إيجابية ،وخا�صة يف درا�سة املقررات الريا�ضية مثل درا�سة
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( ,Balarabe )2006وقد تو�صلت بع�ض الدرا�سات �إىل عدم وجود �أي اثر ال�ستخدام تقنيات التعلم
االلكرتوين ،ومنها ا�ستخدام �صفحات ال�شبكة العنكبوتية على التح�صيل الدرا�سي للطلبة ،مثل
درا�سة الزهراين ( ،)2002وكذلك يف الدرا�سة احلالية كانت ن�سبة اال�ستجابة على الفقرة املتعلقة
ب�أثر التعلم االلكرتوين على التح�صيل الدرا�سي قليلة ،حيث بلغت  ،%50.80وقد تعزى هذه النتيجة
�إىل عدم ت�أقلم الطلبة َبع ُد مع هذا النمط من التعلم .

�إن الدرا�سة احلالية ت�شكل دعم ًا للدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستك�شاف اجتاهات الطلبة نحو
ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف التعليم ،ولعل هذه الدرا�سة ت�ضيف نتائج علمية يف جمال التعلم
االلكرتوين ،وت�سهم يف بيان �أهمية توظيف تقنية التعلم االلكرتوين يف التعليم ،وخا�صة يف املواد
التي حتتاج �إىل برامج متطورة مثل :الريا�ضيات والفيزياء والعلوم الأخرى ,وبذلك قد يجد القادة
الإداريون يف نتائجها ما يدعم قراراتهم للتحول التدريجي نحو تقنية التعلم االلكرتوين يف العديد
من التخ�ص�صات اجلامعية مبا يتالءم مع الظروف اخلا�صة بواقع التعليم يف جمتمعاتنا العربية
عامة ،واملجتمع الفل�سطيني خا�صة .

الطريقة واإلجراءات :
منهج الدراسة :
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
باعتباره املنهج املنا�سب للدرا�سات التي تهدف �إىل و�صف الظاهرة ،كما هي يف الواقع ،ثم حتليلها
وتف�سريها وربطها بالظواهر الأخرى .

جمتمع الدراسة :
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة –منطقة �سلفيت التعليمية -الذين
طالب وطالبة .
يدر�سون الريا�ضيات و احلا�سوب وعددهم ()100
ٍ

عينة الدراسة :
تكونت عينة الدرا�سة من ( )50طالب ًا وطالبة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة-منطقة �سلفيت
التعليمية -من تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف الف�صل الأول للعام الدرا�سي ,2010/2009
ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص.
وقد اختريوا با�ستخدام الطريقة الطبقية الع�شوائية بالن�سبة
ْ
ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع العينة ح�سب متغري اجلن�س.
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اجلدول (:)1
توزيع العينة ح�سب متغري اجلن�س
اجلنس
ذكر
أنثى
اجملموع

العدد

النسبة

17
33
50

34%
66%
100%

�أما توزيع العينة ح�سب متغري التخ�ص�ص فيبينه اجلدول (.)2

اجلدول (:)2

توزيع العينة ح�سب متغري التخ�ص�ص
التخصص
رياضيات
حاسوب
اجملموع

العدد

النسبة

30
20
50

60%
40%
100%

�أما توزيع العينة ح�سب متغري املعدل الرتاكمي فيبينه اجلدول (.)3
اجلدول (: )3
توزيع العينة ح�سب متغري املعدل الرتاكمي

املعدل التراكمي
من 69.99-60
من 79.99 70-
 80فأعلى
اجملموع

العدد

النسبة

18
25
7
50

36%
50%
14%
100%

أداة الدراسة :
وطورها بنف�سه بعد االطالع على الأدب الرتبوي
�أع ّد الباحث �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) َّ
املت�صل بها والدرا�سات ذات العالقة ,وقد اعتمد الباحث على اال�ستبانة يف التو�صل �إىل نتائج
وبناء على املعلومات التي توافرت لدى الباحث ،وقد بلغ عدد الفقرات فيها ()33
الدرا�سة احلالية،
ً
فقرة .وقد ُد ِّرجت اال�ستبانة ب�شكل خما�سي ح�سب نظام (ليكرت) اخلما�سي ،حيث وزعت الدرجات
على الفقرات كالآتي:
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�أوافق ب�شدة (  5درجات).
�أوافق ( 4درجات).
حمايد ( 3درجات).
معار�ض ( 2درجات ).
معار�ض ب�شدة ( 1درجة).

صدق األداة :
ُعر�ضت الأداة بعد بنائها من قبل الباحث على عدد من املتخ�ص�صني واملدققني .و�أخذ
بناء على ر�أي املحكمني -باملالحظات والتعديالت لفقرات اال�ستبانة� ،سواء من حيث
الباحثً -
ال�صياغة اللغوية� ،أو حذف بع�ض الفقرات �أو تعديلها .واعتمد الباحث على ر�أي املحكمني و�إجماعهم
كم�ؤ�رش على �صدق حمتوى اال�ستبانة .وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني و�آرائهم� ،أُع ّدت اال�ستبانة
ب�شكلها النهائي ،وقد �أ�صبح عدد فقراتها ( )33فقرة .وامللحق رقم ( )1يو�ضح فقرات اال�ستبانة يف
�صورتها النهائية.

ثبات األداة :
بعد تطبيق �أداة الدرا�سة على العينةُ ،ح�سِ ب معامل الثبات للأداة عن طريق ا�ستخدام معادلة
(كرونباخ �ألفا) لالت�ساق الداخلي ،حيث بلغت قيمة معامل الثبات للأداة ( ،)%81وهذه القيمة
مقبولة تربوي ًا ملعامل االت�ساق الداخلي يف حدود �أغرا�ض هذه الدرا�سة وطبيعتها.

إجراءات التطبيق وخطواته:
�أجرى الباحث الدرا�سة وفق الإجراءات واخلطوات الآتية:
♦ ♦االط�لاع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ،واالط�لاع على املراجع املتعلقة
مبو�ضوع الدرا�سة املطبوعة والإلكرتونية.
♦ ♦بناء �أداة الدرا�سة وت�صميمها من جانب الباحث ،و�صياغة فقراتها.
♦ ♦�إيجاد ال�صدق للأداة من خالل عر�ضها على املحكمني املتخ�ص�صني ،حيث د ِّققت وت�أكد
الباحث من �صحتها.
♦ ♦توزيع الأداة على عينة الدرا�سة ،حيث كان عدد اال�ستبيانات التي و ّزعت ( )50و�أ�صبح
العدد النهائي القابل للتحليل ( )50ا�ستبانة.
♦ ♦ح�ساب معامل الثبات لأداة الدرا�سة.
♦ ♦حتليل البيانات با�ستخدام احلا�سوب لإيجاد النتائج.
اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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متغريات الدراسة :
1 .1املتغريات امل�ستقلة وت�شتمل على الأتي:

أ .أمتغري اجلن�س ،وله م�ستويان هما:
 �أنثى			
 ذكر
 .بمتغري التخ�ص�ص وله م�ستويان:
 احلا�سوب		
 الريا�ضيات
 .تمتغري املعدل الرتاكمي وله �أربع م�ستويات هن:
 70 - 79.99		
 من 69.99 - 60 اقل من 60
  80ف�أعلى .4 .4املتغري التابع اجتاهات طلبة تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة القد�س
املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات،
ويقا�س مبجموع متو�سطات درجات مقيا�س االجتاهات نحو ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين.

املعاجلة اإلحصائية :
ا�ستخدم الباحث الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSمن �أجل معاجلة البيانات
�إح�صائياً ،وذلك با�ستخدام املعاجلات الآتية:
♦ ♦املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على اال�ستبانة ككل ،وعلى كل فقرةٍ من فقراتها .
♦ ♦اختبار (ت) للمجموعتني امل�ستقلتني ()T-test Independent
♦ ♦اختبار حتليل التباين الأحادي ()One Way ANOVA
♦ ♦معادلة (كرونباخ �ألفا) حل�ساب الثبات.

نتائج الدراسة :
هدفت هذه الدرا�سة �إىل «التعرف �إىل اجتاهات طلبة الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة
القد�س املفتوحة -منطقة �سلفيت التعليمية -نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين ب�أمناطه املختلفة
يف تعليم الريا�ضيات» .وبعد �إجراء عمليات التحليل الإح�صائي الالزمة وتطبيق �إجراءات الدرا�سة
على �إ�ستبانة �أعدها الباحث مكونة من ( )33فقرة ،فقد ح�صل الباحث على النتائج الآتية:

النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والرئي�س للدرا�سة:

وين�ص ال�س�ؤال الرئي�س على الآتي :ما اجتاهات طلبة تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب
نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات؟
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للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية لكل فقرة ،وعلى الدرجة الكلية
للأداة عند العينة واجلدول ( )4يبني ذلك.
ومن �أجل تف�سري النتائج اعتمد املتو�سطات احل�سابية الآتية املعتمدة تربوي ًا ()Likert, 1932
واخلا�صة باال�ستجابة على الفقرات كالآتي:
 ( )80%ف�أكرث ،درجة املوافقة كبرية جداً.
 (من  ،) 79.99%-%70درجة املوافقة كبرية.
 (من  ،)69.99%-60%درجة املوافقة متو�سطة.
 (من  ،)59.99%-50%درجة املوافقة قليلة.
 (�أقل من  ،)50%درجة املوافقة قليلة جداً.
اجلدول (:)4
املتو�سطات احل�سابية ،ودرجة املوافقة للفقرات ،والدرجة الكلية الجتاهات طلبة تخ�ص�صي
الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات.

الرقم

الفقرات

نسبة
االنحراف متوسط
املعياري االستجابة االستجابة

1

أرى أن يستخدم التعلم االلكتروني وسيل ًة مساعدة
في تدريس املقررات الرياضية

1.32

3.08

61.60%

متوسطة

2

استخدام التعلم االلكتروني في تدريس مقررات
الرياضيات يزيد من حتصيلي.

1.11

2.54

50.80%

قليلة

3

استخدام التعلم االلكتروني في تدريس املقررات
الرياضية يعيق تعلمها

1.24

3.34

66.80%

متوسطة

4

أشعر باحلرج عندما أتعلم املقررات الرياضية
باستخدام التعلم االلكتروني

1.21

2.51

50.20%

قليلة

5

أحبذ تعلم املفاهيم واملهارات الرياضية باستخدام
إستراتيجية التعلم االلكتروني

1.21

2.74

54.80%

قليلة

6

إن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني في تعلم
املقررات الرياضية غير مجدي

1.32

3.18

63.60%

متوسطة

7

أرى أن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني
حتسن فهمي للمقررات الرياضية

1.17

2.68

53.60%

قليلة

8

أرى أن التعلم االلكتروني ملقررات رياضية يرفع من
لدي
مستوى املهارات العليا ّ

1.26

3.04

60.80%

متوسطة

اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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الرقم

الفقرات

9

أرى أن تعلم املقررات الرياضية باستخدام إستراتيجية
التعلم االلكتروني يساعدني أكثر على تنظيم الوقت

1.26

3.28

65.60%

متوسطة

10

أحس بأنني أستطيع فهم املقررات الرياضية
باستخدام التعلم االلكتروني

1.16

2.64

52.80%

قليلة

11

أرى أن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني في
تعلم الرياضيات عملية مثيرة

1.24

3.32

66.40%

متوسطة

12

أرى انه يجب إقرار إستراتيجية التعلم االلكتروني في
اجلامعة لتدريس معظم املقررات

1.26

2.6

52.00%

قليلة

13

أشعر باخلوف والرهبة من استخدام احلاسوب في
تعلم املقررات الرياضية

1.22

2.3

46.00%

قليلة جدا ً

14

أستمتع في تعلم املقررات الرياضية باستخدام
طريقة التعلم االلكتروني

1.23

3.2

64.00%

متوسطة

15

أرى أن استخدام التعلم االلكتروني في تعلم املقررات
الرياضية يضعف ذاكرتي

1.18

2.42

48.40%

قليلة جدا ً

16

أشعر بثقة بالنفس عند تعلم املقررات الرياضية
باستخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني

1.09

3.48

69.60%

متوسطة

17

أشعر بالتعب أثناء تعلم املقرر باستخدام
إستراتيجية التعلم االلكتروني .

1.27

2.78

55.60%

قليلة

18

أشعر أن الوقت ميضي سريعا ً عند تعلم املقررات
الرياضية باستخدام التعلم االلكتروني

1.02

3.39

67.80%

متوسطة

0.84

3.54

70.80%

كبيرة

1.25

2.6

52.00%

قليلة

1.3

3.56

71.20%

كبيرة

1.33

3.12

62.40%

متوسطة

1.27

3.94

78.80%

كبيرة

19
20
21
22
23

24

نسبة
االنحراف متوسط
املعياري االستجابة االستجابة

درجة
املوافقة

درست سابقا مساقات الكترونية
أفضل استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني في
تدريس الرياضيات
أشعر باالنعزالية عند تعلم املقرر باستخدام هذه
اإلستراتيجية
أشعر أن تعلم املقررات الرياضية باستخدام
إستراتيجية التعلم االلكتروني يتطلب مني جهدا ً
يفوق طاقتي
تعلم املقررات الرياضية باستخدام التعلم االلكتروني
يضعف العالقة التفاعلية بيني وبني معلمي
162

اجمللةالفلسطينية للتعليم املفتوح

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol3/iss6/5

?????? ???? ?? ?????????? ?????? ??????? ??? oana: ??????? ???? ????????? ???????? ?? ????? ????? ????????- ????? ????? ?????????-
د .ماهر قرواني

الرقم
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

الفقرات
أفضل تعلم املقررات باستخدام التعلم االلكتروني
ألنها تعزّز قدرتي على اإلبداع
إن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني لتعلم
املقررات الرياضية يضعف شخصيتي
إن استخدام إستراتيجية التعلم االلكتروني في
تدريس املقررات الرياضية أفضل من طريقة احملاضرة
تتوفر في اجلامعة اخملتبرات الكافية للتعلم االلكتروني
علي
إن التعلم االلكتروني يزيد من العبء املادي ِّ
أرى أن هنالك صعوبة لدى املد ّرس في كتابة اإلجابات
على األسئلة بشكل كامل
إن هناك صعوبة لد ِّي في إجناز املهام املطلوبة
الكترونيا ً
فعال
أجد صعوبة في استخدام احلاسوب بشكل ّ
إن التعلم االلكتروني يوفر لي فرصة اإلطالع على
احملاضرة التي لم أمتكن من حضورها وجاهيا ً
أُفضل أن تكون املناقشة عبر احلاسوب بدال ً من
املناقشة الوجاهية
الدرجة الكلية جلميع فقرات األداة

نسبة
االنحراف متوسط
املعياري االستجابة االستجابة

درجة
املوافقة

1.24

3.12

62.40%

متوسطة

1.17

2.24

44.80%

قليلة جدا ً

1.17

2.18

43.60%

قليلة جدا ً

1.18
1.15

2.8
3.22

56.00%
64.40%

قليلة
متوسطة

1.04

3.3

66.00%

متوسطة

1.16

3.1

62.00%

متوسطة

1.24

2.36

47.20%

قليلة جدا ً

0.86

4.3

86.00%

كبيرة جدا ً

1.22

2.46

49.20%

قليلة جدا ً

0.262

2.9792

59.58%

قليلة

أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

النتائج املتعلقة بالدرجة الكلية للفقرات ً
كافة :
يظهر من اجلدول ال�سابق (� )4أن متو�سط اال�ستجابة كان كبرياً جداً على الفقرة  32حيث بلغ
متو�سط اال�ستجابة عليها  ،86%كما كان متو�سط اال�ستجابة كبرياً على الفقرات  ،19-21-23حيث
تراوح متو�سط اال�ستجابة عليها ما بني  .78.8% - 70.8%كما �أن متو�سط اال�ستجابة كانت متو�سطة
على الفقرات ،8-1-30-24-22-6-14-28-9-29-11-3-18-16 :حيث تراوح متو�سط اال�ستجابة عليها ما
بني  ،69.60% - 60.80%كما �أن متو�سط اال�ستجابة كانت قليلة على الفقرات-20-12-10-7-5-17-27 :
 ،4-2حيث تراوح متو�سط اال�ستجابة عليها ما بني  .56% - 50.2%كما �أن متو�سط اال�ستجابة كانت
قليلة جداً على الفقرات  26-25-13-31-15-33 :حيث تراوح متو�سط اال�ستجابة عليها ما بني 43.6%
  .49.2%وكانت ن�سبة اال�ستجابة على الدرجة الكلية جلميع فقرات الأداة قليلة ًوبلغت (.)59.58%اجمللد الثالث ،العدد السادس ،كانون ثاني 2012
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النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:
وتن�ص الفر�ضية الأوىل كالآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين
يف تعلم مقررات الريا�ضيات تعزى ملتغري اجلن�س».
لفح�ص الفر�ضية الأوىل ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ( )T-testملجموعتني م�ستقلتني لداللة
الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س .كما يو�ضحه اجلدول (.)5
اجلدول (: )5
نتائج اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق
على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري اجلن�س

الدرجة الكلية لألداة

أنثى
ذكر
املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف
0.183- 0.258
2.9844 0.275 2.9697
(ت)

دال إحصائياً عند مستوى ).(α = 0.05

الداللة
0.855

يت�ضح من اجلدول ( )5ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α = 0.05على الدرجة الكلية للدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:
وتن�ص الفر�ضية الثانية على« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة القد�س املفتوحة،منطقة
) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة
ْ
�سلفيت التعليمية ،نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات ،تعزى ملتغري
التخ�ص�ص».
لفح�ص الفر�ضية الثانية ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ( )T-testملجموعتني م�ستقلتني لداللة
الفروق على الدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص كما يو�ضحه اجلدول (.)6
اجلدول (:)6
نتائج اختبار (ت) ملجموعتني م�ستقلتني لداللة الفروق على الدرجة الكلية
لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري التخ�ص�ص

الدرجة الكلية لألداة

حاسوب
رياضيات
املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف
0.269
2.8864
0.239
3.0455

دال إحصائياً عند مستوى )(α = 0.05
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يت�ضح من اجل��دول ( )6ال�سابق وج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
) (α = 0.05على الدرجة الكلية للدرا�سة تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص ،وذلك ل�صالح تخ�ص�ص طلبة مادة
الريا�ضيات.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
وتن�ص الفر�ضية الثالثة كالآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
تخ�ص�صي الريا�ضيات واحلا�سوب يف جامعة القد�س املفتوحة،منطقة
) (α = 0.05يف اجتاهات طلبة
ْ
�سلفيت التعليمية ،نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم مقررات الريا�ضيات ،تعزى ملتغري
املعدل الرتاكمي».
لفح�ص الفر�ضية الثالثة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لأداة الدرا�سة
تبع ًا ملتغري املعدل الرتاكمي .كما يو�ضحه اجلدول (.)7
اجلدول (:)7
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لأداة الدرا�سة تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي
الدرجة الكلية لألداة

60-69.99

70-79.99

أعلى من 80

3.0053

2.9861

2.8918

و�أُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي (� )ANOVAأي�ضاً ،ال�ستخراج داللة الفروق على الدرجة
الكلية للأداة تبع ًا ملتغري املعدل الرتاكمي عند العينة .واجلدول ( )8يبني ذلك.
اجلدول (:)8
نتائج حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج داللة الفروق
على الدرجة الكلية للأداة تبعاً ملتغري املعدل الرتاكمي عند العينة

مصدر التباين
بني اجملموعات

الدرجة
الكلية لألداة داخل اجملموعات
اجملموع

مجموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات
0.066

2

0.033

3.161

45

0.070

3.227

47

ف

مستوى الداللة

0.471

0.626

دال إحصائياً عند مستوى )(α = 0.05
يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة )(α = 0.05

على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري املعدل الرتاكمي.
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تفسري نتائج الدراسة :
ميكن من خالل البيانات التي جمعت بو�ساطة �أداة الدرا�سة ا�ستخال�ص النتائج الآتية:
يالحظ عموم ًا وجود اجتاهات تف�ضيلية لدى الطلبة الذين �شاركوا يف الدرا�سة نحو
1 .1مل َ
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلم االلكرتوين� ،إذ كانت اال�ستجابة الكلية على جميع الفقرات �ضعيفة،
فبلغت الن�سبة  .59,58%وهذا قد يعزى �إىل �أن الطلبة مل يعتادوا على التعلم االلكرتوين َب ْعد ،وما
زالوا مت�أثرين بالنمط التقليدي ،فلم ي�ألفوا ح ّل الن�شاطات والتعيينات مبا�رشة على االنرتنت،
بالإ�ضافة �إىل �أنه قد ال يتوافر جهاز حا�سوب مو�صول باالنرتنت عند جميع الطلبة .
2 .2من النتائج ال�سابقة تبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة يف
جامعة القد�س املفتوحة نحو تطبيقات التعلم الإلكرتوين تعزى للجن�س ،وميكن �إرجاع ذلك �إىل
تكاف�ؤ الطلبة والطالبات يف القدرة على امتالك املهارات التعليمية الالزمة لهذا النمط من التعلم،
كما ميكن �أن يعزى ذلك �إىل تعر�ضهم ل�صعوبات التعلم الإلكرتوين ومعوقاته بالدرجة نف�سها.
�3 .3إن اجتاهات طلبة الريا�ضيات نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين كانت �أقوى ن�سبي ًا من
اجتاهات طلبة احلا�سوب� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي لطلبة الريا�ضيات  ،3.0455بينما املتو�سط
احل�سابي لطلبة احلا�سوب  ، 2.8864وميكن �أن يعزى ذلك �إىل �أن معظم طلبة الريا�ضيات يف الثانوية
العلمي ،بينما ن�سبة معينة من طلبة احلا�سوب قد يكون تخ�ص�صهم �أدبياً؛ �إذ
العامة من التخ�ص�ص
ّ
� َّإن قوانني اجلامعة ت�سمح بذلك بعد �أن يجتازوا امتحانات عالجية.
4 .4من النتائج ال�سابقة تبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطلبة
يف جامعة القد�س املفتوحة نحو تطبيقات التعلم الإلكرتوين تعزى للمعدل الرتاكمي ،وقد يعزى
ذلك لأن الطلبة جميعهم يدر�سون امل�ساقات الإلكرتونية نف�سها ،دون متييزهم ح�سب معدالتهم
الرتاكمية ،كما ميكن �إرج��اع ذلك �إىل حداثة عهد الطلبة مع التعلم الإلكرتوين دون النظر �إىل
معدالتهم الرتاكمية ،مما دفع الطلبة �إىل �إبداء درجة اال�ستجابة نف�سها نحو التعلم الإلكرتوين .
�5 .5إن التعلم االلكرتوين يوفر للطالب فر�صة االطالع على املحا�رضة التي مل يتمكنوا من
ح�ضورها وجاهياً ،فقد بلغت ن�سبة اال�ستجابة الكلية على هذه الفقرة � ، 86%إذ �إنه يف اجلامعة
يوجد خمترب الو�سائط الذي يزود الطلبة باملحا�رضات الفائتة على �أقرا�ص مدجمة.
�6 .6إن تعلم املقررات الريا�ضية با�ستخدام التعلم االلكرتوين ي�ضعف العالقة التفاعلية بني
املعلم واملتعلم وي�شعره باالنعزالية ،فكانت ن�سبة اال�ستجابة على الفقرتني املتعلقتني بذلك
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كبرية ،وقد يعزى ذلك �إىل �أن الطلبة قد اعتادوا على منط التعلم التقليدي الذي ين�شط فيه التفاعل
مع املدر�س .
�7 .7إن معظم الطلبة يجيدون التعامل مع احلا�سوب ،وال ي�شعرون باخلوف والرهبة� ،أو احلرج
ب�شة �إذ �إنها جتعل الباب
من ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم الريا�ضيات ،وهذه نتيجة ُم ِرّ َ
مفتوح ًا �أمام تعزيز اجتاهات الطلبة نحو التعلم االلكرتوين.
�8 .8إن ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم الريا�ضيات مل ي�ساعد كثرياً على زيادة حت�صيل
الطالب يف هذه املرحلة ،وميكن �أن يكون هذا عائداً للأ�سباب التي ذكرت �أعاله يف النتيجتني ()1
و (.)6
9 .9هناك من يرى من الطلبة امل�ستهدفني بالدرا�سة �أن تعلم املقررات الريا�ضية با�ستخدام
�إ�سرتاتيجية التعلم االلكرتوين ي�ساعده �أكرث على تنظيم وقته ،وهذا قد يكون عائداً �إىل �أن التعلم
االلكرتوين �أكرث مرونة من حيث موعد املحا�رضات� ،أو ت�سليم الن�شاطات والتعيينات .

1010ال تتوافر يف اجلامعة -من وجهة نظر الطلبة -املختربات الكافية للتعلم االلكرتوين،
وقد تكون هذه هي من �أهم ال�صعوبات التي تواجه الطلبة عند درا�سة املقرر با�ستخدام �إ�سرتاتيجية
التعلم االلكرتوين ،لأنه من ال�رضوري-ح�سب ر�أي الباحث� -أن تكون هناك خمتربات جاهزة كافية
ال�ستقبال الطلبة خالل الدوام الر�سمي .

التوصيات :
يف �ضوء النتائج التي ح�صل عليها الباحث يف هذه الدرا�سة انبثقت التو�صيات الآتية:
1 .1االهتمام باجتاهات الطلبة نحو ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف تعلم الريا�ضيات
وتعليمها ،وحماولة تعزيز االجتاهات ,وبناء اجتاهات ايجابية نحو ا�ستخدام هذه الإ�سرتاتيجية،
وذلك با�ستخدام و�سائل وو�سائط متنوعة ،جتعل من التعلم االلكرتوين �أكرث متع ًة وت�شويقاً.
�2 .2رضورة احلر�ص على توفري البنية التحتية لهذا النوع من التعليم ،وتتمثل يف توفري
املراكز واملختربات املجهزة باحلزم الربجمية املنا�سبة للمقررات الريا�ضية ،وكذلك �إعداد الكوادر
الب�رشية املدربة.
3 .3و�ضع برامج لتدريب الطلبة لال�ستفادة الق�صوى من هذه التقنية� ,إ�ضافة �إىل عقد
املحا�رضات والندوات ملناق�شة واقع ا�ستخدام التعلم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة ب�شكل
دوري.
ّ
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية :
1 .1الإبراهيم ،حممد (� .)2005أثر طريقة التدري�س املدعمة با�ستخدام احلا�سوب يف حت�صيل
طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف الريا�ضيات واجتاهاتهم نحو الريا�ضيات وا�ستخدام احلا�سوب يف
تدري�سها .ر�سالة دكتوراه ،غري من�شورة ،جامعة عمان العربية ،عمان ،الأردن.
�2 .2أبو مو�سى ,مفيد ( :)2008اثر ا�ستخدام التعليم املزيج على حت�صيل طلبة الرتبية يف
اجلامعة العربية املفتوحة يف مقرر التدري�س مب�ساعدة احلا�سوب واجتاهاتهم نحوها,اجلامعة
العربية املفتوحة,عمان,الأردن.
3 .3البلبي�سي ،منى (:)2007فاعلية طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف منطقة �سلفيت التعليمية
يف ا�ستخدام مهارات وتقنيات التعلم عن بعد،املجلة الفل�سطينية للرتبية املفتوحة عن بعد،ع ،1م,1.
. 402-356
4 .4العبد اهلل ،فواز ( :)2009اجتاهات طلبة كلية الرتبية نحو ا�ستخدام االنرتنت يف التعليم
والتعلم يف �ضوء جمموعة من املتغريات ،م�ؤمتر دم�شق الرتبوي و النف�سي (. 10 )27-25

�5 .5إطميزي ،جميل �أحمد ( ،)2008دمج التعلم االلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية :متطلباته
وكيفيته وفوائده ،جملة العلوم الإن�سانية،ال�سنة ال�ساد�سة :العدد �.2008، :38ص . 17تاريخ الدخول
http://www.ulum.nl/Itmeizi.pdf 2010/11/3

6 .6احلذيفي ,خالد فهد 2007(.م)� .أثر ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين على م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي والقدرات العقلية واالجتاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ املرحلة املتو�سطة.جملة جامعة
امللك �سعود .العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية جملد (�.)20ص .35-5

7 .7الزهراين ،عماد بن جمعان� .)2002( .أثر ا�ستخدام �شبكة االنرتنت على التح�صيل الدرا�سي
لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية املعلمني بالريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية،
جامعة امللك �سعود� ،ص.2:
8 .8ال�سواعي،عثمان وخ�شان �أمين ( .)2004ا�ستخدام التكنولوجيا يف املدر�سة املتو�سطة
(مرتجم عن اللغة االجنليزية) دار الكالم ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.

9 .9ال�شناق ،ق�سيم حممد .)2006( .واقع ا�ستخدام الو�سائط التعليمية الإلكرتونية يف تعليم
العلوم بدولة الإم��ارات العربية املتحدة من وجهة نظر املعلمني .م�ؤمتر الإ�صالح املدر�سي :
حتديات وطموحات ،الإمارات.

30

168

اجمللةالفلسطينية للتعليم املفتوح

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol3/iss6/5

?????? ???? ?? ?????????? ?????? ??????? ??? oana: ??????? ???? ????????? ???????? ?? ????? ????? ????????- ????? ????? ?????????-
د .ماهر قرواني

1010املطريي،عواطف ( )2007مقارنة بني التعليم التقليدي وااللكرتوين،جملة العلوم
الإن�سانية ،العدد  :35خريف �،2007آخر تاريخ تاريخ للدخول http://www.ulum.nl/ 2010/10/27
1111دروزه� ،أفنان نظري  2009( .م) .درجة ا�ستخدام طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
النجاح الوطنية ل�شبكة الإنرتنت .بحث ن�رش يف جملة جامعة النجاح للعلوم الإن�سانية ,)3(23,
.835-807
1212ديب  ,رمي ( :)2008دور تقنيات التعليم عن بعد (حا�سوب  ,انرتنت) يف دعم التعليم العايل
يف جامعة البعث  ,ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,جامعة دم�شق .
1313فخري�،أحمد (� )2008أثر التعليم الإلكرتوين على التح�صيل والأداء املهاري والإجناز
التكنولوجي يف مادة احلا�سب الآيل لدى تالميذ ال�صف الثالث الإعدادي ،كلية الرتبية ،جامعة
املنوفية �.http://homeeconomics.mountada.biz/montada-f19/topic-t490.htm#3619آخرتاريخ
للدخول 2010/10/29
1414حممد ،جربين عطية واملطري،رمي عمر ( :)2010حتليل اجتاهات طلبة الدرا�سات العليا
يف اجلامعة الها�شمية نحو تطبيقات التعلم االلكرتوين  ،م�ؤمتر الرتبية يف عامل متغري ،الزرقاء-
الأردن �آخرتاريخ للدخول http://hu.edu.jo/ecwc/paper.htm 2011/11/3
1515حممد ،جربين عطية والقراعني ،خليل عزمي والق�ضاة ،خالد يو�سف .)2008( .اجتاهات
طلبة اجلامعة الها�شمية نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف التعليم اجلامعي .املجلة الرتبوية-
جامعة الكويت.)22( 88 ،
1616خملوف�،شادية ( )2010معايري اجل��ودة يف التعلم املدمج جامعة القد�س املفتوحة
منوذجاً،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات،عدد �.20ص .335-291
1717مركز التعلم املفتوح ( :)2009ن�رشة �إر�شادية للدار�س (امل�شارك يف اجلل�سة الإفرتا�ضية)
تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية ،جامعة القد�س املفتوحة.
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