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الملخص
هدددفت الد ارسددة إلددى التعددرف علددى درجددة اسددتخدام طلبددة الد ارسددات العليددا فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة
للمنصات التعليمية اإللكترونية ودرجة اتجاهاتهم نحوها ،واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،ولتحقيدق
أهددداف الد ارسددة تددم تطوي ارسددتبانةثم التأكددد مددن صدددقها وثباتهددا ،ووزعددت علددى مجموعددة مددن طلبددة الجامعددات
طالبا وطالب ًة من طلبة الدراسات العليا المسدجلين فدي الفصدل األول مدن
الخاصة وبلغت عينة الدراسة (ً )502
العام الجامعي  2019/2018تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام طلبة الدراسات العليدا فدي الجامعدات األردنيدة الخاصدة للمنصدات
أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
التعليمية اإللكترونية جاءت بدرجة مرتفعة ،كما أظهرت ً
استخدام أفراد الدراسة تعزى إلى متغير الجنس والتخصص ،ووجود فرق ذو داللة إحصائية في درجة استخدام
أفراد الدراسة تعزى إلى متغير العمر.
وأظهددرت النتددائج أن درج ددة اتجاهددات طلب ددة الد ارسددات العليددا نح ددو المنصددات التعليمي ددة اإللكترونيددة ج دداءت
إيجابيددة بدرجددة مرتفعددة ،كمددا وبينددت النتددائج وجددود فددرق ذو داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أف دراد الد ارسددة مددن
الطلبة الذكور واإلناث لصالح الطلبة الذكور ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة اتجاهدات أفدراد
الدراسة تعزى إلى متغير العمر والتخصص.
الكلمات المفتاحية :درجة الستخدام ،المنصات التعليمية اإللكترونية ،طلبة الدراسات العليا ،التجاهات.

م

The Degree of Using Electronic Educational Platforms by graduate
Students in the Private Jordanian Universities and their Attitudes
Towards them
Prepared by:
Dalia Khalil Abd-Alkarim Al-Shawarbeh
Supervisor by:
Dr. Khaleel Mahmod Al-said
Abstract
This study aims to identify the degree of using electronic educational platforms by graduate
students in the private Jordanian universities and their attitudes towards them.The descriptive
surveying approach was employed to achieve the objectives of the study, a self administered
questionnaire was developed both validity and realiability were secured and verified. The sample
of the study was (302) students enrolled in the first semester of the academic year 2018/2019.
The results of the study showed that "the degree of using post-graduate students in the
private Jordanian universities for electronic educational platforms” was high, and also showed no
statistically significant differences in the degree of use by students due to their gender and
specialization. Also there was a statistically significant difference in the degree of use by
students due to the age. In addition, the results showed that "the attitudes of graduate students
towards electronic educational platforms" was highly positive, also showed a statistically
significant difference between male and female students’ responses to male students and no
statistically significant differences in the degree students attitudes due to their.
According to the results, the study has recommended to invest the electronic educational
platforms by higher education institutions to develop the teaching and learning process.
Keywords: Degree of Using, Electronic Educational Platforms, Post-graduate Students,
Attitudes.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة
يشهد العالم حالة من التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع في المجاالت المختلفة ،إذ تميدزت العقدود
األخي درة بثددورة فددي مجددال تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت ،وأصددبح هددذا التطددور متطلب داً أساسددياً فددي كافددة
القطاعات ،وكان له أثر كبير وواضح في قطاع التعليم وتطوير العملية التعليمية وعناصرها.
ومن أبرز مظاهر التقددم التقندي االسدتعانة بشدبكة اإلنترندت ،إذ أصدبح اسدتخدامها فدي التعلديم ضدرورة لمدا
تتمتددع بدده مددن م ازيددا هامددة ،فهددي تددوفر مصددادر هائلددة مددن المعلومددات ،وترفددع مسددتوى حصدديلة المددتعلم المعرفيددة
والثقافية ،وتضيف اإلثارة والتشدويق للعمليدة التعليميدة .كمدا أدى اسدتخدامها إلدى تغييدر مظهدر النظدام التعليمدي
بمكوناتدده المختلفددة ممددا سدداعد علددى ظهددور أنمدداط تعليميددة جديدددة ،كددالتعليم اإللكترونددي والتعلديم النقددال وغيرهددا.
وتبنت هذه األنماط مؤسسات تعليمية مختلفة حول العالم ،فانتشرت الجامعدات المفتوحدة فدي عددة دول متقدمدة
بشددكل واض ددح ،و ارفددق ه ددذا التغييددر ظه ددور مسددتحدثات تكنولوجي ددة ،ومفدداهيم تربويد دة عديدددة ك ددالتعليم المس ددتمر
والتعليم الذاتي(القطب.)2008،
وتددرى البددارودي( )2013أن التعلدديم اإللكترونددي أحدددأهم التطبيقددات التكنولوجيددة الحديثددة فددي قطدداع التعلدديم
ومجاالته ،حيث أنه يمثل نموذجاً جديدداً يغيدر مدن شدكل التعلديم فدي المؤسسدات التعليميدة ،ويسداهم فدي التعلديم
المسددتمر والتعلديم الجمدداعي العددالمي .ولهددذا يعدد كثيددر مددن التربددويين الددتعلم اإللكترونددي ثددورة حديثددة فددي تقنيددات
دداء مدن اسدتخدام الوسدائل التكنولوجيدة المختلفدة فدي العمليدة التعليميدة ،إلدى اعتمداده
وأساليب التعلم الجديددة ،إبت ً
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عل ددى ال ددتعلم الف ددردي ،وامت ددداده إل ددى الفص ددول االفت ارض ددية الت ددي تمك ددن المتعلم ددين م ددن الحض ددور والتفاع ددل م ددع
المحاضرات والدروس في أي مكان في العالم ،عن طريق شدبكة اإلنترندت والتطبيقدات التكنولوجيدة ،وقدد يكدون
هذا التعلم متزامنا أو غير متزامن(العريني.)2003 ،
وق ددد أشد ددار العدي ددد مد ددن الترب ددويين إلد ددى أن الس ددمتان األبد ددرز للتعل دديم فدددي العص ددر الح ددديث هم ددا االنفتد دداح
تكتم دا عليهددا ،ففددي
والمشدداركة ،فددالتعليم هددو عمليددة نقددل للمعرفددة ومشدداركتها ولدديس احتكد ًا
دار أو اسددتحوا ًذا لهددا أو ً
بدايددة القددرن الحددالي ظهددر توجدده جديددد بنددي علددى العديددد مددن المح داوالت لددبعض المؤسسددات التعليميددة لتسددهيل
وتيسير عملية الحصول على المعرفدة لمدن يرغدب بدذل  ،أال وهدو المدوارد التعليميدة المفتوحدة (شدقور.)2015،
حيددث تتددوفر حالًيددا مئددات المؤسسددات التعليميددة والمواقددع الجامعيددة التددي تح دوي آالف الم دوارد التعليميددة مثددل:
المن داهج الد ارسددية والكتددب الد ارسددية والمحاض درات واالمتحانددات والمجددالت العلميددةا إللكترونيددة ،باإلضددافة إلددى
مجاندا لمدن يريدددها علدى أال يددتم اسدتغاللها ألغد ار
مدواد أخدرى تدددعم العمليدة التعليميددة التعلميدة ،وهددي متاحدة ً
تجارية .وهذا التوجه الجديد للتعليم بكل جوانبه ،ترعاه أعرق المؤسسدات العالميدة والجامعدات المهتمدة بدالتعليم،
مثل :جامعة هارفارد األمريكية ،وجامعة باريس التقنية ،وجامعة كيو اليابانية ،وجامعة كيب الغربية في جنوب
إفريقيا (التل.)2012،
وتش ددير العن ددزي( )2011إل ددى أن تفاع ددل المتعلم ددين يك ددون بدرج ددة أكب ددر ف ددي المد دواد التعليمي ددة والمس دداقات
والمقررات التي تقدم من خالل شبكة اإلنترنت ،وأن التعلم القائم على اإلنترنت سيكون أقل وقت وجهدد وتكلفدة
على المدى البعيد ،كما ويمكن للمتعلمين الحصول على موارد تعليمية متنوعدة وعديددة ،وعددم االقتصدار علدى
المعلم كمصدر وحيد لها.
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هذه الموارد التعليمية المفتوحة وضعت بين أيدي العالم خبرات المؤسسات التعليميدة والمعاهدد والجامعدات
ال ارئدددة فددي تصددميم وبندداء المندداهج والمقددررات التعليميددة مجانداً ،وهددذا يسددتدعي أن تددتم االسددتفادة منهددا ومحاولددة
مجددا ارة هددذه المؤسسددات(الخليفة .)2009،وم ددع زيددادة التواصددل عب در الش ددبكات يسددتخدم آالف الطلبددة المواق ددع
التعليمية وهي تتباين في مجاالتها واستراتيجية التدريس المتبعة واللغة التي يتم التدريس بها.
وتغطددي الم دوارد التعليميددة المفتوحددة( Open Educational Recourses)OERالمجدداالت التعليميددة
المتنوعة ،وتتضمن مجموعة كبيرة من المواد التعليميدة كالمحاضدرات التفاعليدة للدتعلم والمنداهج الد ارسدية ومدواد
التنمي ددة المهنيد ددة وال دددورات وغيرهد ددا( .)Butcher،2012وي دددعو إعد ددالن ب دداريس لعدددام ( )2012الص ددادر عدددن
اليونسكو للموارد التعليمية المفتوحة إلى المزيد من االهتمام بهذه الموارد واستخدامها(يونسكو.)2012،
وأدت الم دوارد التعليميددة المفتوح دة إلددى ظهددور منصددات تعليميددة إلكترونيددة متعددددة تميددزت بتقددديم المحتددوى
عالميا :كورسي ار( ،)Courseraيوديمي( ،)Udemyوإيديكس(،)EDX
التعليمي بطريقة احترافية ،ومن أبرزها
ً
وخان أكاديمي ( ،)khan academyكما ظهرت في الفترة األخيدرة منصدات عربيدة متميدزة مدن أهمهدا :منصدة
إدراك للتعلم المفتوح  -إحدى مبادرات الملكة رانيا العبدهللا  -ومنصة رواق باإلضافة لمنصة نفهم ،كما تعتبر
أنظمددة إدارة الددتعلم ( Learning Management System)LMSمنصددات تعليميددة إلكترونيددة متدوافرة فددي
مؤسسدات التعلديم العدالي ،بعضدها مفتوحدة المصددر ومجانيدة مثدل منصدة مدوودل ( )Moodleوبعضدها مغلقددة
المصدر(تجارية) مثل منصة بالك بورد (.)Blackboard
ويتضددح ممددا سددبق الدددور الكبيددر للم دوارد التعليميددة المفتوحددة فددي تكددوين المحتددوى الرقمددي التعليمددي علددى
اإلنترندت والددذي يمكدن للطلبددة الوصدول إليدده عددن طريدق المنصددات التعليميدة اإللكترونيددة القائمدة علددى أساسددها،
وبالتالي أصبح ال بد مدن معرفدة إلدى أي مددى يدتم اسدتخدام هدذه المنصدات مدن قبدل الطلبدة ودورهدا فدي عمليدة
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ال ددتعلم ،ل ددذا ج دداءت ه ددذه الد ارس ددة للتع ددرف عل ددى درج ددة اس ددتخدام طلب ددة الد ارس ددات العلي ددا للمنص ددات التعليمي ددة
اإللكترونية ودرجة اتجاهاتهم نحوها.

مشكلة الدراسة
إن التط ددور المس ددتمر والتق دددم التقن ددي ف ددي مج ددال تكنولوجي ددا المعلوم ددات واالتص دداالت ،وم ددا أحدث دده ال ددتعلم
اإللكترونددي مددن ثددورة تعليميددة كبددرى أدت إلددى تغيددر الطريقددة التددي يددتم به دا نقددل واكتسدداب المعددارف والخب درات
والمهارات ،باإلضافةإلى التطورات والتحديثات في المقررات اإللكترونيدة واالتجداه الددولي نحدو اسدتخدام المدوارد
التعليمية المفتوحدة والمدوارد الرقميدة فدي العمليدة التعليميدة ،كدل هدذا يفدر

علدى المؤسسدات التعليميدة المختلفدة

ومنهددا الجامعددات مواكبددة تل د التطددورات ،ورسددم الخطددم لدددمج التقنيددات الحديثددة فددي العمليددة التعليميددة ،وتمثددل
المنصددات التعليميدة اإللكترونيددة ومددا تقدمدده مددن مدوارد تعليميددة األسدداس الددذي ينطلددق مندده اسددتخدام التكنولوجيددا
الحديثة وشبكة اإلنترنت فدي عمليدة التعلديم والدتعلم ،واعتبدر قيدام معهدد ماساتشوسدتس( )Massachusettsفدي
داميا فدي تدداريل المعرفددة
عدام  2001بطددرح كافددة مناهجده الد ارسددية بشددكل مجداني علددى شددبكة اإلنترندت عمد ًدال سد ً
درر
اإلنسددانية .وكددان ذل د علددى مسددتوى البكددالوريوس والماجسددتير ويحتددوي المعهددد ا ن أكثددر مددن ( )2000مقد ًا
تعليمي دا ويشددتمل علددى الخطددم الد ارسددية ،والم ارجددع ،ووسددائل التقيدديم ،والمحاض درات النصددية والمرئيددة وغيرهددا،
ً
ويزور الموقع شهرًيا أكثر مدن مليدون ازئدر مدن جميدع أنحداء العالم(التدل .)2012،ممدا فدر

علدى المؤسسدات

التعليميددة ومنهددا مؤسسددات التعلدديم العددالي تبنددي هددذه الفك درة أواألسددلوب لمددا لهددا مددن أثددر فددي تحسددين العمليددة
التعليميددة ،وم ارعدداة احتياجددات الطلبددة المختلفددة ،والتحددرر مددن قيددود المكددان والزمددان ،إذ أن المنصددات التعليميددة
اإللكترونية واحدة من تطبيقات الجيل الثاني للويب ( )Web2.0التي يقبل عليها العديدد مدن مسدتخدمي شدبكة

5

اإلنترنددت حددول العددالم وبالتددالي أصددبحت مددن أهددم المصددادر التعليميددة المددؤثرة فددي إيجدداد بيئددة تفاعليددة تمتدداز
بالمرونة وسهولة االستخدام.
داء علددى توصدديات بعددض المددؤتمرات الدوليددة حددول أهميددة المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة مددع إنتشددار
وبند ً
المدوارد التعليميدة المفتوحدة ) ،(OERمثدل المدؤتمر الدددولي الثالدث لتقنيدات المعلومدات واالتصداالت فدي التعلدديم
والتدددريب وال ددذي عق ددد ف ددي الخرط ددوم ع ددام ( )2016والددذي أوص ددى بض ددرورة اس ددتخدام أدوات التعل دديم والت دددريب
اإللكترونية وإدخالها إلى المنظومة التعليمية في الوطن العربي لتحسين أدائها ،وكدذل االهتمدام بإنشداء منصدة
عربيددة لتطددوير البرمجيددات وإنتدداج وتبنددي الم دوارد التعليميددة المفتوحددة(اطميزي .)2016،كمددا جدداء فددي إعددالن
بدداريس المتعلددق بدالموارد التعليميددة المفتوحددة))OERعا  2102توصدديات عديدددة كددان مددن أهمهددا :نشددر الددوعي
وزيدادة التأكيددد علددى أهميددة المواردالتعليميددة المفتوحدة) (OERومجدداالت اسددتخداماتها ،وتشددجيع ودعددم البحددث
العلمددي فددي مجددال الم دوارد التعليميددة المفتوحددة)()OERيونيسددكو .)2012،كمددا بينددت اإلحصددائيات أن هنال د
( )300شركة عالمية توجه نسبة ( )%41.7من قيمة ثروتها للتدريب اإللكتروني عبر المنصات اإللكترونية،
وأن د دده بحل د ددول ع د ددام  2019ستص د ددبح نص د ددف قاع د ددات الت د دددريس ف د ددي الجامع د ددات قائم د ددة عل د ددى أس د دداس ال د ددتعلم
اإللكتروني(العجرش.)2017،
باإلض د د ددافة إل د د ددى تأكي د د ددد العديدد د ددد م د د ددن الد ارس د د ددات مثد د د ددل د ارس د د ددة بينت د د ددر ( ،)2012،Payniterود ارسدد د ددة
السدداعي( )2013علددى فاعليددة المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة وضددرورةت وظيفهددا فددي العمليددة التعليميدة ،كمددا
أوص ددت د ارس ددة الرش ددود( )2013ب دددعم اس ددتخدام المنص ددات التعليمي ددة اإللكتروني ددة مم ددا ق ددد يس ددهم ف ددي تجوي ددد
مخرجددات العمليددة التعليميددة ،وأكدددت د ارسددة الجهنددي( )2016علددى ضددرورة توجيدده طلبددة الد ارسددات العليددا نحددو
دراسة المنصات التعليمية اإللكترونية كما أكدت د ارسدة الصدبحي( )2016علدى زيدادة التوعيدة بأهميدة وفاعليدة
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المنص ددات التعليمي ددة اإللكتروني ددة ،وأوص ددت د ارس ددة اله دداجري( )2017عل ددى ض ددرورة االس ددتمرار ف ددي اس ددتخدام
المنصات التعليمية اإللكترونية والتشجيع على استخدامها.
وبنداء علدى مدا سدبق شدعرت الباحثدة بالحاجدة إلدى التعدرف علدى درجدة اسدتخدام طلبدة الد ارسدات العليدا فدي
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية ودرجة اتجاهاتهم نحوها.

هدف الدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصدة
للمنصات التعليمية اإللكترونية ودرجة اتجاهاتهم نحوها .من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ا تية:
 -1مد ددا درجد ددة اسد ددتخدام طلبد ددة الد ارسد ددات العليد ددا فد ددي الجامعد ددات األردنيد ددة الخاصد ددة للمنصد ددات التعليميد ددة
اإللكترونية؟
 -2مددا درجددة اتجاهددات طلبددة الد ارسددات العليددا فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة نحددو المنصددات التعليميددة
اإللكترونية؟
 -5ه ددل توج ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية عن ددد مس ددتوى الدالل ددة ( )α≥0.03ف ددي درج ددة اس ددتخدام طلب ددة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونيدة تعدزى لمتغيدر الجدنس،
والعمر ،والتخصص؟
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 -4ه ددل توج ددد ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية عن ددد مس ددتوى الدالل ددة ( )α≥0.03ف ددي درج ددة اتجاه ددات طلب ددة
الد ارسددات العليددا فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة نحددو المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة تعددزى لمتغيددر
الجنس ،والعمر ،والتخصص؟

أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي:
 -1قد تفيد نتائج هذه الدراسة مؤسسات التعليم العالي وصناع القرار فيها في التعرف على أهمية
المنصات التعليمية اإللكترونية ومجاالت االستفادة منها ،وجدوى زيادة استخدامها كإحدى
المستحدثات التكنولوجية المهمة والتي يجب توافرها في كآفة الجامعات.
 -2مواكبة األساتذة الجامعيين للتطورات الحديثة في عملية التعليم والتعلم والسعي نحو تفعيل دورها في
العملية التعليمية.
 -5نشر ثقافة استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية لدى الطلبة وتعريفهم بأنواعها.
 -4المساهمة في توفير أدب نظري جديد لتغذية المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة األردنية بشكل
خاص بهذا األدب.
 -3يمكن للباحثين التربويين االستفادة من طريقة بناء أو تطوير أو استخدام أداة الدراسة الحالية.
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حدود الدراسة ومحدداتها
حدود الدراسة:
الحد المكاني :تم تطبيق هذه الدراسة في الجامعات األردنية الخاصة (جامعة الزرقاء الخاصة ،جامعة البترا،
جامعة الشرق األوسم ،جامعة جدارا).
الحد الزماني :تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي (.)2019-2018
الحد البشري :تم تطبيق هذه الدراسة على طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة.

محددات الدراسة:
تتحدددد نتددائج هددذه الد ارسددة بمجتمعهددا ودرجددة اسددتجابات أفدراد عيناتهددا وبطبيعددة أداتهدا ومتغيراتهددا إذ يمكددن
تعمدديم نتددائج الد ارسددة علددى المجتمعددات المشددابهة لمجتمعهددا فددي ضددوء أداة الد ارسددة ومدددى صدددقها ومعددامالت
ثباتها وموضوعية المستجيبين لهذه األداة.
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مصطلحات الدراسة:
تتمثل أهم المصطلحات التي تناولتها الدراسة الحالية والتي تحتاج إلى توضيح في ا تي:
المنصات التعليمية اإللكترونية)Electronic educational platforms( :
عرفهددا كدداتس( :)kats,2010أنهددا مجموعددة متكاملددة مددن الخدددمات التفاعليددة عبددر اإلنترنددت التددي تددوفر
للمعلمين والمتعلمين وأولياء األمور وغيرهم من المعنيين بالتعليم المعلومات واألدوات والموارد التي تعمل على
دعم وتعزيز وتقديم الخددمات التعليميدة وإدارتهدا ،وهدي نظدام شدامل يتديح التددريب ا مدن والدتعلم عبدر اإلنترندت
والتعليم اإللكتروني باستخدام واجهة مستخدم بسيطة.
وتعرف الباحثة المنصات التعليمية اإللكترونية إجرائياً :أنها بمثابة ساحة تحتوي جميع مدا يتعلدق بدالتعليم
اإللكترونددي مددن مصددادر وم دوارد تعليميددة ومقددررات إلكترونيددة وأنظمددة إدارة الددتعلم ونشدداطات تعليميددة مختلفددة
تتحقق عن طريقها عملية التعلم باستخدام مجموعة من أدوات االتصال والتواصل الحديثة.
التجاه (: )Attitude
يعرفه(السامرائي :)2002،أنه حالة لدى الفرد لالستجابة لموضوع أو شخص أو موقف معين وتتضمن
االستجابة ردة الفعل بشكل إيجابي أو سلبي ويحدث نتيجة للخبرة .وهو تفاعل الفرد وخبراته وتجاربه الحياتية
مع البيئة حيث ترضي لديه دوافع مختلفة وتعود عليه بشعور الرضى والسرور أو تحبم لديه الدوافع ،وهو
استجابات تقويمية متعلمة إزاء الموضوعات أو األحداث أو غير ذل من المثيرات.
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ائيا :أنه مجموع استجابات أفراد الدراسة من طلبة الدراسات العليا في
وتعرف الباحثة االتجاه إجر ً
الجامعات الخاصة للعام الدراسي( )2019-2018لقبول أو رفض استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
على أداة الدراسة.

درجة الستخدام (:)Degree of Using
وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها الدرجة التي يحصل عليها أفراد الدراسة بعد استجابتهم على أداة الدراسة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
مقدمة
عرضدا لدبدب النظدري والد ارسدات السدابقة ذات الصدلة بموضدوع الد ارسدة ،حيدث تكدون
يتناول هذا الفصدل ً
األدب النظري من محورين ،تناول المحور األول مفهوم المنصات التعليمية اإللكترونيدة وخصائصدها وفوائددها
وأنواعه ددا ومعوق ددات اس ددتخدامها ،وتن دداول المح ددور الث دداني مفه ددوم المد دوارد التعليمي ددة المفتوح ددة ) )OERونش ددأتها
ومميزاتهددا وعالقتهددا بالمنصددات التعليميددة اإللكترونيددة .كمددا اشددتملت الد ارسددات السددابقة علددى عددر

الد ارسددات

واألبحاث العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة وما توصلت إليه من نتائج.

أول  :األدب النظري
المحور األول :مفهوم المنصات التعليمية اإللكترونية
تمثل المنصات التعليمية اإللكترونية مجموعة متنوعة من تطبيقات الجيل الثاني من الويب()Web2.0
الدرسة من خاللها بطريقة متزامنة أو غير
ساليبا متعددة للتعلم من خالل شبكة اإلنترنت ،وتكون ا
والتي توفر أ ً
متزامنة(.)Garcia and Jorge,2006
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ويمكن أن تشكل المنصات التعليمية اإللكترونية نظام معلومات يمكن للمدارس والجامعات والمؤسسات
من استخدامه في العملية التعليمية سواء عن طريق اإلنترنت بشكل كامل أو من خالل دمجه مع الطريقة
التقليدية في التعليم وبالتالي يمكن أن تمثل المنصة التعليمية اإللكترونية ا تي (:)Patricia,et.al.,2009
 نظام إدارةالمحتوى CMS)Content Management System ( :حيث يضمن هذا النظاموصول الموارد التعليمية للطلبة.
 نظام إدارة التعلم LMS )Learning Management System ( :مما يسهل من استخدامالعناصر المتوافرة في عملية التعلم.
 نظام تعلم تعاوني مدعم بالحاسوب:( CSCLS)Computer Supported Collaborative Learning Systemمما يسهل استخدام
استراتيجيات التعلم التعاوني.
 -بناء مجتمع افتراضي من الطلبة والمعلمين واألساتذة يقومون باستخدام استراتيجيات إدارة المعرفة.

كما تعد المنصات التعليمية اإللكترونية بيئة تفاعلية تعليمية تعمل على توظيف تقنية الويب ودمج
مميزات أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني مع شبكات وتطبيقات التواصل المختلفة وتمكن األساتذة من نشر
المحاضرات واألهداف ووضع التمارين والتدريبات واألنشطة التعليمية المتنوعة واالتصال مع الطلبة من
خالل تقنيات عديدة  .فهي تساعد على تبادل األفكار بين األساتذة والطلبة ومشاركة المحتوى التعليمي مما
يؤدي إلى الحصول على مخرجات تعليمية ذات جودة عالية(السيد.)2017،
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خصائص المنصات التعليمية اإللكترونية
إن المنصددة التعليميدة اإللكترونيددة نظددام مصددمم لخلددق بيئددة تعلددم افت ارضددية يمكددن مددن خاللهددا تقددديم دورات
تدريبية وإدارتها ومراقبتها والوصول إلى سلسلة من الخيارات والتسهيالت ،فهي مجموعة متكاملة من الخدمات
التفاعلية ،وتمتاز بالعديد من الخصائص من أهمهما(:)Thomson,2112
 -1إدارة المحتووووى :إن األدوات الت ددي تس ددتخدمها المنص ددة التعليمي ددة تس ددمح بالوص ددول إل ددى المحت ددوى
التعليم ددي اإللكترون ددي سد دواء ت ددم شد د ارؤه تجاريد داً أم إض ددافته م ددن قب ددل المس ددتخدمين وبالت ددالي يمك ددن
للمدرسين وأساتذة الجامعة والمدربين إنشاء المواد التعليمية والدورات وتخزينها وإعادة توظيفهدا مدع
إتاحة الوصول لهذا المحتوى عن طريق اإلنترنت.

 -2تخطوويط المنووواهج :إذ تددوفر المنصددة األدوات والسددعة التخزينيددة الالزمددة لتقيدديم ودعددم الدددروس أو
المحاضرات ورسم خطة عملية التعلم.

 -5التواصووول :تس ددهل المنص ددات التعليمي ددة عملي ددة التواص ددل واالتص ددال حي ددث ت ددوفر األدوات المختلف ددة
المدمجددة فددي نظامهددا عمليددة التواصددل عددن طريددق البريددد اإللكترونددي و منتددديات النقدداش ولوحددات
اإلعالنات والمدونات.

 -4اإلدارة :يشمل نظام المنصات التعليمية على نظدام إلدارة التعلديم والدتعلم مدن خاللده يدتم تتبدع تقددم
الطلب ددة والمس ددتخدمين والمت دددربين ع ددن طري ددق اختب ددارات التقي دديم كم ددا يمك ددن معرف ددة مجموع ددة م ددن
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المعلومددات عددن الطلبددة مثددل مواعيددد حضددورهم وجدددولهم الزمنددي واالطددالع علددى حافظددة أعمددالهم
اإللكترونية.
كما ذكدرت (العنيدزي )2017،خصدائص أخدرى للمنصدات التعليميدة اإللكترونيدة منهدا نشدر وتقدديم المدواد
الد ارسددية ومتابعددة الطلبددة وإدارة سددجالتهم ،باإلضددافة إلددى إمكانيددة التواصددل بددين الطلبددة واألسدداتذة وبددين الطلبددة
أيضدا القدددرة علددى اسددتخدام المنصددة
وبعضدهم الددبعض عددن طريددق منتدديات خاصددة توفرهددا المنصددة التعليميددة ،و ً
في أي مكان وزمان كما تدعم المنصات التعليمية اإللكترونية وتكمل أسلوب التعلم التقليدي.

فوائد المنصات التعليمية اإللكترونية
وتأتي المنصات التعليمية اإللكترونية في مقدمة تقنيات الجيل الثاني من الويب( )Web 2.0التي تشهد إقباالً
ايدا على توظيفها من ِقبل أعضاء الهيئة التدريسية) .(Yagci,2015وذل نظ اًر إلى الحيوية والمتعة التي
متز ً
تضفيهاعلى عمليتي التعليم والتعلم ،ومن فوائدها لكل من الطلبة واألساتذة):)Thomson,2007
يمكن للطلبة الوصول إلى الموارد التعليمية في أي وقت ومن أي مكان ،كما يمكنهم تخزين أعمالهم
اإللكترونية ومالحظاتهم والرجوع إليها عند الحاجة ،وتعمل المنصات التعليمية اإللكترونية على مراعاة الفروق
الفردية وحاجات المتعلمين الشخصية ،وتسمح للطلبة بتبادل المعلومات والنقاشات مع غيرهم من المستخدمين
عن طريق منتديات النقاش الخاصة بالمنصة.
ويمكن للمدرسين أو األساتذة إنشاء أو مشاركة المواد التعليمية عبر اإلنترنت وطباعتها أو استخدامها
مع السبورة التفاعلية ،كما تسهل المنصة عملية تقييم أداء الطلبة من خاللها ،وتمكن األساتذة من مراقبة
العمل الجماعي أو الفردي للطلبة ،كما يمكنهم مشاركة المحاضرات والدورات مع غيرهم من الزمالء.
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معوقات استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية:
بالرغم من مزايا المنصات التعليمية اإللكترونية إال أن هنال تربويون يرون أن المنصة قد تؤدي إلى ما
يأتي ( :السيد)2017،
-

تعر

معلومات الطلبة إلى قرصنة اإلنترنت وإساءة استخدامها.

 زيادة عدد الساعات التي يقضيها الطلبة أمام أجهزة الحاسوب وما قد تؤدي إليه من عزلة اجتماعيةونفسية.
 إمكانية انقطاع االتصال باإلنترنت مما يشكل عائًقا أمام التواصل والتفاعل المستمر بين األساتذةوالطلبة.
 -قلة الثقة لدى بعض األساتذة والتربويين بالتعلم اإللكتروني وجودة مخرجاته.

أنواع المنصات التعليمية اإللكترونية:
حاليا أنواع متعددة من المنصات التعليمية اإللكترونية ،بعضها منصات مجانية مفتوحة المصدر
تتواجد ً
وبعضها منصات تجارية مغلقة المصدر ومن أهم هذه المنصات (:العجرش)2017،
 منصة خان أكاديمي ) :(Khan Academyتوفر هذه المنصة أكثر من ( )230مقطع فيديو لمنيبحث عن زيادة معرفته في الهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم.
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 منصة إيدكس (:)Edxوهي مبادرة مجانية من جامعة كاليفورنيا وجامعة هارفارد ومعهدماساتشوستس للتكنولوجيا وتقدم محاضرات مجانية عبر اإلنترنت وتهتم بالبرمجة والفنون والعلوم
التطبيقية.

 منصة كورسي ار ( :)Courseraوتقدم هذه المنصة دورات تعليمية وذل بشكل مجاني للمستخدمينمن حول العالم في مجاالت تعليمية متعددة من خالل محاضرات يقدمها أساتذة متخصصون من
( )107مؤسسة وجهة تعليمية مختلفة ،وتتنوع مجاالت الدورات التي تقدمها المنصة منها الطب
والقانون والتغذية والتربية وا داب والهندسة وغيرها.

 منصة يودمي ( :)Udemyوتقدم دورات مجانية في األعمال والفن والتقنية والتصميم والرياضياتوالصحة واأللعاب والرياضة وغيرها.

 منصة إيديونو ( :)Edunaoوهو موقع تعليمي أوروبي يحتوي على محاضرات جامعية فيمجاالت مختلفة من العلوم السياسية والفلسفة وعلم الجريمة واالبتكار.

 منصة إدمودو ( :(Edmodoوهي منصة تعليمية تجمع بين مزايا أنظمة إدارة التعلم  LMSومواقعالشبكات االجتماعية وتم بناؤها على أسس تربوية لتساعد التربويين على توفير بيئة تعليمية إلكترونية
ذات محتوى إلكتروني وأنشطة تعليمية وطرق تقويم وغيرها(المقرن.)2016،
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ومن أبرز المنصات التعليمية اإللكترونية العربية والتي ذكرها( الصبحي:)9106،
 منصة إدراك :منصة عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصدر وجاءت هذه المنصة كواحدة منمبادرات مؤسسة الملكة ارنيا للتعليم والتنمية ،وتوفر المنصة الفرصة للطلبة لالشتراك بالمساقات التي
تقدمها أفضل الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويمكن للطلبة
الحصول على شهادات عند إتمامها ،كما يمكن للطلبة االلتحاق بالمساقات العربية التي يقدمها
أفضل األكاديميين في الدول العربية .وموقعها على شبكة اإلنترنت ( .)www.edraak.orgكم
تبين الصورة رقم (.)0
الصورة ()0

"منصة إدراك التعليمية".
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 منصة رواق :منصة تعليمية إلكترونية تقدم مواد دراسية وأكاديمية في مجاالت وتخصصات مختلفةبشكل مجاني وباللغة العربية من قبل أكاديميين مميزين من مختلف أنحاء العالم العربي .وموقعها
على شبكة اإلنترنت ( .)www.rwaq.orgكم تبين الصورة رقم (.)2
صورة ()9

"منصة رواق التعليمية".

 منصة نفهم :منصة إلكترونية تعمل على تبسيم المواد التعليمية للطلبة ومساعدتهم على زيادةقدرتهم على فهم الدروس والمحاضرات ومراجعتها عن طريق توفير أساليب تعليمية تفاعلية متنوعة
ومختلفة عن الطرق التعليمية التقليدية ،حيث تتضمن مقاطع فيديو وأدوات مبتكرة وتعتمد المنصة
على مناهج دراسية متنوعة من عدة دول عربية وتشمل جميع المراحل الدراسية .وموقعها على شبكة
اإلنترنت ( .)www.nafham.comكم تبين الصورة رقم (.)3
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صورة ()3

"منصة نفهم التعليمية"

ومن المنصات التعليمية اإللكترونية المتوافرة في الجامعات األردنية الخاصة:
 منصة موودل(:)Moodleوهي نظام مفتوح المصدر ويوزع تحت رخصة عامة وذل يعني أنه يحقمجان دا ،وهددو سددهل االسددتخدام وتددم تصددميمه علددى
للجميددع تحميلدده وتركيبدده واسددتخدامه وتعديلدده ونش دره ً
أسس تربوية وليست تقنية وهندسية وبالتالي يشكل منصدة تعليميدة إلكترونيدة ذات بيئدة تعليميدة تربويدة
تمكددن الطلبددة مددن بندداء معددارفهم مددن خددالل خبدراتهم ومددؤهالتهم وتمتدداز هددذه المنصددة بأنهددا تدددعم اللغددة
العربية ويمكن تطويرها بشكل مستمر( الجراح.)2016،
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مجانيد دا ،ويت دديح للطلب ددة
 منصووووة بوووو ك بووووورد) :)Blackboardوه ددو نظ ددام تج دداري المص دددر ول دديسً
واألسداتذة الددخول إلددى نسدخة إلكترونيدة مددن المدواد التعليميددة المسدجلة علدى النظددام األكداديمي الخدداص
بالمؤسسة التعليمية ويوفر بيئة تفاعلية آمنة للطلبة وتمتاز هذه المنصة باحتوائها على عدد كبير مدن
األدوات مثد ددل االختبد ددارات اإللكترونيد ددة والقد دددرة علد ددى إنشد دداء المنت ددديات والمد دددونات وتحميد ددل المحتد ددوى
التعليمي وغيرها(البالصي.)2016،

المحور الثاني :الموارد التعليمية المفتوحة .)OER( Open Educational Resources
مفهوم الموارد التعليمية المفتوحة ()OER
يتميز المجتمع المعرفي باعتماده على التقنيات الحديثة في مختلف مجاالت الحياة ،ويعد التحدي األكبر
في الكيفية التي يمكن للمجتمع من خاللها امتالك التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في مؤسسات التعليم العالي،
أو عن طريق استخدامها في زيادة قدرة الجامعات وتطوير مؤسسات التعليم العالي ،وذل عن طريق تطوير
الهيئات التدريسية والمناهج والبرامج أو من خالل إدخال أنظمة التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني ،باإلضافة
إلى بناء الجامعات االفتراضية( )Virtual Universitiesلرفع جودة التعليم العالي وتحسين نوعيته ،ومواكبة
الطلب المتزايد عليه ،وتحديث أساليب التعليم والتعلم ،والتحدي األكبر هو القدرة على استثمار التكنولوجيا
بالطريقة المثلى ،بهدف تطوير نوعية التعليم ،وزيادة رقعة إنتشاره ،وتوسيع دائرة المعرفة ،وحرية التعليم
وإتاحته للجميع .فالتعليم في مجتمع المعرفة والمعلومات يجب أن يمتاز بتكلفة أقل مقارنة مع األساليب
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التقليدية ،ولذل يتوجب استكشاف أساليب وطرق جديدة للتعليم ثم استخدامها بما يتناسب وحاجات المتعلمين
المتنوعة(الحريري.)2010،
الموارد التعليمية المفتوحة":Open Educational Resourcesعبارة عن موارد تدريس وتعليم وبحث
متوفرة للجميع كمل

عام مشترك أو كمشاع ،أو تم إصدارها باستخدام رخصة ملكية فكرية معينة ،تسمح

بتوزيع وتعديل هذه الموارد والتعاون مع ا خرين إلعادة استخدامها ولوألهداف تجارية .وقد عرفت
اليونيسكوفكرة الموارد التعليمية المفتوحة ( )OERعلى أنها دورات تعليمية مفتوحة ومرخصة ذات حقوق
ملكية فكرية بهدف تعزيز النماذج التعليمية عالوة على إمكانية توزيع وتعديل تل الموارد من قبل ا خرين
دون قيود كما حددتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة"(يونسكو.)2102:02،
وتعتبرها مؤسسة ويليام وفلوراهيوليت William and Flora Hewlettأنهامواردتعليمية وتعلمية وبحثية
تتواجد في القطاع العام أو تم إصدارها ومنحها رخصة ملكية فكرية ،ويسمح باستخدامها وتطويرها بما
يتناسب وحاجات ا خرين وتتضمن المواد الدراسية والكتب والمحاضرات والدورات المتكاملة ومقاطع الفيديو
والبرمجيات واالختبارات وأية مواد أو أدوات تقنية مستخدمة في الحصول على المعرفة والوصول إليها .كما
قامت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بتعريفها على أنها :المواد الرقمية التي تقدم بصورة علنية لكل من
المدرسين والطلبة الذين يتبعون نظام التعليم الذاتي من أجل أن يتم استخدامها وإعادة استخدامها في العملية
التعليمية التعلمية والبحث العلمي ،وتشمل هذه المواد المحتوى التعليمي والبرمجيات الحاسوبية الالزمة للقيام
بتطوير المحتوى واستخدامه وتوزيعه باإلضافة إلى الموارد التنفيذية والتراخيص المفتوحة(.)OECD,2007
عددا كبي اًر من الطلبة ،وتتضمن
ويعرفها زيدان( )2015بأنها مواد تعليمية إلكترونية مكثفة تستهدف ً
مقاطع فيديو لشرح المواد التي يقدمها األساتذة والخبراء إضافة إلى االختبارات والمواد المساندة والتدريبات
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ومنتديات التواصل والتفاعل بين الطلبة واألساتذة من جهة والطلبة وبعضهم البعض من جهة أخرى ،وتكون
الدراسة لهذه المواد بطريقة غير تزامنية وتعتمد على التعلم الذاتي للطلبة.

نشأة وتطور الموارد التعليمية المفتوحة ()OER

في عام  2001قام معهد ماساتشوستس( )Massachusettsبطرح كآفة مناهجه الدراسية بشكل
ائدا وبصمة مهمة في تاريل المعرفة اإلنسانية.
مجاني عبر شبكة اإلنترنت وتم اعتبار هذه المبادرة عمالً ر ً
مقرر تعليمياً ومواد تعليمية على مستوى
حاليا أكثر من ()2000
وتحتوي منصة المعهد اإللكترونية
اً
ً
البكالوريوس والماجستير بما فيها الخطم الدراسية والمحاضرات المرئية والنصية ووسائل التقييم واألنشطة
والتدريبات والمراجع وغيرها ،ويبلغ عدد زوار المنصة أكثر من مليون زائر شهرًيا من حول العالم .وفي عام
 2002تم صياغة مصطلح الموارد التعليمية المفتوحة) (Open Educational Resourcesمن خالل
مؤتمر اليونسكو حول أثر المناهج الدراسية المفتوحة )( Open Courseware OCWعلى التعليم العالي
في الدول النامية .والذي جاء للنظر في إمكانية قيام الدول النامية من االستفادة من مبادرة معهد
ماساشوستس بمشاركة مقر ارته ومناهجه الدراسية على شبكة اإلنترنت .وقد تم تعريف “الموارد التعليمية
مجانا على شبكة اإلنترنت ،لبساتذة والطلبة واستخدامها في
المفتوحة” على أنها المواد الرقمية التي تتوافر
ً
عملية التعليم والتعلم ،باإلضافة إلى أغ ار

البحث العلمي(الخليفة .)2009،
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وفي عام  4002اتسع مفهوم الموارد التعليمية المفتوحة ولم يعد مقتص اًر على المحتوى فقم ،بل أصبح
يشمل ثالثة جوانب مهمة وهي(:(OECD,2007
 -1المحتوى التعليمي :مثل المناهج الدراسية والكتب الدراسية وخطم الدروس والمقاالت التعليمية وغيرها
من المواد التي تدعم عملية التعليم والتعلم.

 -2األدوات :كالبرامج التي تستخدم في إنتاج وتطوير المحتوى التعليمي باإلضافة إلى التقنيات المفتوحة
التي تسهل وتيسر التعلم الجماعي المرن والمشاركة المفتوحة وأدوات التفاعل والتواصل والتي تمكن
األساتذة من االستفادة من المصادر التعليمية وإعادة استخدامها.

 -5الموارد التنفيذية :وهي الموارد المهمة والالزمة لضمان جودة عملية التعليم والممارسات التعليمية
وترخيص الموارد التعليمية.
ا

وفي عام  2012أصدرت اليونسكو في المؤتمر الدولي الخاص بالموارد التعليمية اإللكترونية إعالن
باريس الذي مثل وثيقة مهمة جداً لما تضمنته من توصيات هدفت إلى زيادة الوعي بأهمية الموارد التعليمية
المفتوحة واستخداماتها وتوفير البيئة المناسبة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت في عملية التعليم
والتعلم.وفي عام  2013باشرت إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم(األلكسو) في تنفيذ مشروع يهدف إلى زيادة الوعي ونشر ثقافة الموارد التعليمية المفتوحة وضرورة
استخدامها واالستفادة منها على مستوى الدول العربية( األلكسو .)2016،
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واليوم تتبنى مئات الجامعات حول العالم كالصين واليابان وتايوان وكوريا وتركيا ومصر والسودان ،حركة
الموارد التعليمية المفتوحة وتقوم بطرح ومشاركة خبراتها ومقرراتها ومصادرها التعليمية على شبكة اإلنترنت،
وأظهر موقع ائتالف المناهج الدراسية المفتوحة أن هنال ( )230مؤسسة تعليم عالي من ( )40دولة حول
العالم تشارك مناهجها ومصادرها التعليمية على اإلنترنت وتحتوي تل المناهج على أكثر من( )1300مقرر
تعليمي وتكون جودة هذه المقررات عالية تضمنها المؤسسات صاحبة هذه الموارد.

مميزات الموارد التعليمية المفتوحة:
تتمتع الموارد التعليمية المفتوحة بمميزات استثنائية مقارنة بمصادر التعليم األخرى ،مما جعلها قادرة على
تطوير عملية التعليم والتعلم ،ومن أهم هذه المميزات (:)2013،Undaes
 أنها تسمح باالستخدام الواسع للمصادر وبشكل مجاني بطريقة قانونية. يمكن الحصول على المصادر التعليمية بكلفة قليلة. جودة المواد التعليمية و المقررات التي يستخدمها الطلبة. التحديث والتطوير المستمر والسريع للمقررات التعليمية والبرامج. تطوير مهارات اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة. تخفيض تكلفة التعليم المدمج والتعليم اإللكتروني.كترونيا عبر شبكة اإلنترنت.
 تجاوز حدود الزمان والمكان بتوفير المصادر إلً
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ع قة الموارد التعليمية المفتوحة  OERبالمنصات التعليمية اإللكترونية:
نتيجة لتبني فكرة الموارد التعليمية المفتوحة  OERمن قبل عدة مؤسسات تعليمية حول العالم أصبح
هنال

وفرة في المصادر التعليمية اإللكترونية المتاحة عبر اإلنترنت بشكل مجاني ،وظهور المساقات

اإللكترونية مفتوحة المصدر أو ما يدعى بالموك  )MOOC( Massive open online courseوالتي
حاليا آالف الطلبة حول العالم من التعلم الذاتي والتعلم عن بعد وذل
تمكن ً
العالمية من خالل ما توفره اإلنترنت من إمكانات هائلة .واستدعى ذل

مجانا في أعرق الجامعات
ً

إنشاء منصات تعليمية إلكترونية

عديدة تهتم بالتخصصات المختلفة كالقانون والفلسفة وعلوم الحاسوب والعلوم التطبيقية وغيرها كحاضنة لهذه
الموارد التعليمية(العثمان.)2018،
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ثانيا :الدراسات السابقة
ا
قامددت الباحثددة بدداالطالع علددى العديددد مددن الد ارسددات ذات العالقددة بالمنصددات التعليميددة اإللكترونيددة إلث دراء
الجانب النظري لدراستها ،وفيما يأتي استع ار

للدراسات السابقة من األقدم إلى األحدث:

أجددرى الجدراح ( )2011د ارسددة هدددفت إلددى التعددرف علددى اتجاهددات طلبددة الجامعددة األردنيددة الملتحقددين فددي
برنددامج الدددبلوم العددالي فددي تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت فددي التربيددة ،نحددو اسددتخدام برمجيددة بددالك بددورد
( )Blackboardفددي تعلمهددم ،واسددتخدم الباحددث المددنهج الوصددفي واالسددتبانة أداة للد ارسددة وتددم توزيعهددا علددى
الدرسدي الثداني مدن العدام الد ارسدي ( ،)2009-2008وقدد
جميع الطلبة الملتحقين فدي البرندامج خدالل الفصدل ا
بلددغ عددددهم( )536طالب داً وطالبددة ،وقددد أظهددرت النتددائج علددى وجددود اتجاهددات إيجابي دة لدددى أف دراد الد ارسددة نحددو
اسددتخدام برمجيددة بددالك بددورد فددي تعلمهددم ،وأشددار أفدراد الد ارسددة إلددى أن برمجيددة بددالك بددورد تسددهل عمليددة الددتعلم
وتسدداعد علددى تددوفير فددرص تعليميددة عددن بعددد لل دراغبين كمددا سدداعدتهم فددي تسددهيل عمليددة الددتعلم لددديهم ،وزيددادة
مشاركتهم الصفية وزيادة تحصيلهم.
كم ددا أج ددرى بينت ددر( )Payinter,2012د ارس ددة ح ددول اس ددتخدام م ددوودل) (Moodleكنظ ددام تعل ددم تع دداوني،
وتكونددت عينددة الد ارسددة مددن ( )40طالب دا وطالبدة مددن جامعددة غددرب اسددتراليا و( )80طالبدا وطالب دة مددن المرحلددة
الثانويددة مددن المنطقددة التعليميددة الواقعددة بددالقرب مددن منطقددة الجامعددة وتددم اسددتخدام نظددام مددوودل إضددافة إلددى
اسددتخدام مقدداطع الفيددديو ف دي العمليددة التعليميددة حتددى تسدداعد فددي عمليددة التعدداون والمشدداركة بددين أف دراد الد ارسددة،
وأظهرت النتائج على أن نظام موودل قد ساعد فدي عمليدة التعداون والتواصدل بدين أفدراد الد ارسدة وطلبدة آخدرين
من خارج أفراد الدراسة إضافة إلى مهارة التعلم الذاتي والتواصل اإللكتروني مع منسق المواد التعليمية.
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أما د ارسدة سديراك ( ( Siirak,2012فهددفت إلدى معرفدة تقددير الطلبدة للتعلديم المقددم لهدم فدي بيئدة التعلديم
اإللكتروندي ( )Moodleوقددام الباحددث باسددتخدام المددنهج الوصددفي المسددحي وتكددون مجتمددع الد ارسددة مددن الطلبددة
عاما ،وشكلت عينة الدراسة أكثر من ( )1000طالدب
الذين يتراوح أعمارهم بين تسعة عشر وثمانية وخمسين ً
وطالبة في جامعة تالين للتكنولوجيا .وتكونت أداة الدراسة من االستبانة التي صممت لجمع البيانات في نهاية
الدددورات المقدمددة عبددر بيئددة التعلدديم اإللكترونددي ( .)Moodleوأجا

( (%96مددن أفدراد العينددة أن بيئددة التعلدديم

اإللكترونيدة هددي أداة فاعلددة جدداً ،وأن هددذه البيئددة تشددجعهم وتحفدزهم علددى المزيددد مدن الددتعلم كمددا أشددار()%80
من أفراد العينة أن قيامهم بالمشاركة في األنشطة المقامدة عبدر بيئدة التعلديم اإللكتروندي ( )Moodleتزيدد مدن
اهتمددامهم فددي األنشددطة الصددفية ،وأظهددرت النتددائج أن التعلدديم ف دي بيئددة التعلدديم اإللكترونددي(مددوودل) مفيددد جددداً
لتطوير ثقافة التعليم في مؤسسات التعليم العالي.
وأجرى ساندر وجدوالس ( )Sander and Goalas,2012د ارسدة هددفت إلدى التعدرف عدل أثدر اسدتخدام
المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة فددي تسددهيل عمليددة الددتعلم والتشددارك والتعدداون فددي األنشددطة الجماعيددة ،وتكونددت
عينة الدراسة من( )126طالبا وطالبة من طالب السنة األولى في كلية الطب في الواليدات المتحددة األمريكيدة
تددم تددوزيعهم بطريقددة عشدوائية إلددى مجمددوعتين ،تجريبيددة تددم تدريسددها باسددتخدام المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة،
دائيا
وضددابطة ت ددم تدريس ددها بالطريقددة االعتيادي ددة ،وق ددد دل ددت نتددائج الد ارس ددة عل ددى وجددود أث ددر إيج ددابي دال إحص د ً
أيضددا
السددتخدام المنصددات التعليميددة اإللكترونيددة فددي تسددهيل عمليددة الددتعلم التعدداوني الجمدداعي ،وبينددت النتددائج ً
وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ف ددي مش دداركة الطلب ددة ف ددي األنش ددطة الجماعي ددة تع ددزى الس ددتخدام المنص ددات
التعليمية اإللكترونية لصالح المجموعة التجريبية.
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هدفت دراسة الرشود ( )2015إلى معرفدة فاعليدة موقدع إدمدودو) (Edmodoفدي تنميدة التحصديل ومهدارة
حددل المشددكالت فددي مقددرر مهددارات االتصددال لدددى طالبددات المرحلددة التحضدديرية فددي جامعددة االمددام محمددد بددن
سددعود االسددالمية واسددتخدمت الباحثددة المددنهج شددبه التجريبددي وتكونددت أداة الد ارس دة مددن اسددتبانة لجمددع البيانددات
األولية واختبار تحصيلي وبلغدت عيندة الد ارسدة ( )108طالبدة تدم تقسديمهم إلدى مجمدوعتين ضدابطة وتجريبيدة،
وأظهددرت النتددائج وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة فددي مهددارة التعريددف
بالمشكلة ومهارة التخطيم لحل المشكلة ومهارة اتخاذ القرار وحل المشكلة لصالح طالبات المجموعة التجريبيدة
اللواتي درسن باستخدام موقع إدمودو.
وهدفت دراسة بركات ( )2014إلى التعرف على التأثيرات التعليمية السدتخدامات طلبدة الجامعدة األردنيدة
لنظددام إدارة الددتعلم مددوودل و اتجاهدداتهم نحددوه ،وكانددت عينددة الد ارسددة مددن طلبددة الجامعددة األردنيددة خددالل الفصددل
الد ارسدي األول مدن العدام 2014-2015المسدجلين فدي مدواد تعليميدة إلكترونيدة فدي الكليدات العلميدة واإلنسدانية
فددي الجامعددة وبلددغ عددددهم( )266طالب داً وطالبددة .ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة تددم بندداء أداتددين األولددى عبددارة عددن
استبانة لقياس التأثيرات والثانية مقياس اتجاهات الطدالب وأظهدرت النتدائج أن مسدتوى التدأثيرات التعليميدة كدان
عالياً على مستوى األداة ككل الستخدام طلبة الجامعة األردنية لنظام إدارة الدتعلم مدوودل ،كمدا أظهدرت النتدائج
أن اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو استخدام نظام إدارة التعلم موودل كانت مرتفعة ،وأظهرت النتائج عدم
وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي تقددديرات طلبددة الجامعددة األردنيددة للتددأثيرات التعليميددة لنظددام إدارة الددتعلم مددوودل
تعزى لمتغيري نوع الكلية والجنس ،كما أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائيا في تقديرات طلبة الجامعة
األردنيددة للتددأثيرات التعليميددة نحددو اسددتخدام نظددام إدارة الددتعلم مددوودل تعددزى لمتغيددر المسددتوى الد ارسددي ولصددالح
طلبة الدراسات العليا.
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وه د دددفت د ارس د ددة القض د دداة ( )2014إل د ددى الكش د ددف ع د ددن درج د ددة اس د ددتخدام نظ د ددام إدارة التعل د دديم اإللكترون د ددي
) )Moodleمن قبل طلبة جامعة اليرمدوك واتجاهداتهم نحدوه ،تدم بنداء اسدتبانة لتحقيدق أهدداف الد ارسدة لقيداس
طالبدا وطالبدة مدن أربدع
درجة استخدام الطلبة لنظام إدارة التعليم اإللكتروني وتكونت عينة الدراسة من (ً )932
كليات إنسانية وعلمية ممن قاموا بالتسجيل في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي( )2014-2015في
جامعددة اليرم ددوك ،حي ددث أظه ددرت النتددائج أن درج ددة اس ددتخدام نظ ددام إدارةالتعل دديم مددن وجه ددة نظ ددر طلب ددة جامع ددة
اليرم ددوك كان ددت متوس ددطة وتب ددين وج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين متوس ددطات طلب ددة الكلي ددات اإلنس ددانية
والعلمي ددة ف ددي اس ددتخدام نظ ددام إدارة التعل دديم لص ددالح الكلي ددات العلمي ددة ووج ددود ف ددروق ذات دالل ددة إحص ددائية ب ددين
متوسطات الطلبة اإلناث والذكور باستخدام نظام إدارة التعلديم مدوودل لصدالح الدذكور ،كمدا أظهدرت النتدائج أن
اتجاهددات الطلبددة نحددو اسددتخدام هددذا نظددام مددوودل كانددت إيجابيددة بدرجددة كبيدرة وبينددت النتددائج وجددود فددروق ذات
تبع دا لمتغيددري النددوع
داللددة إحصددائية تعددزى لصددالح الكليددات العلميددة ،وعدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية ً
االجتماعي والمستوى الدراسي.
وهدفت دراسة كل من بينتا وبولجا ودزيتاك( )Benta,Bologa,and Dzitac,2014إلى الكشف عن
أثر استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية في تفعيل وتطوير عملية التعلم والمشاركة في الواجبات واألنشطة
والمهام التعليمية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل سجالت المستخدمين من مركز الخدمة والتي تم جمعها
من المنصات التعليمية اإللكترونية وبلغ عددها ( )2970سجل على مدى ثالثة أشهر ،وتم استخدام دورات
خاصة لتعلم استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ،وتكونت عينة الدراسة من( )202طالبا وطالبة من
طلبة الجامعات في رومانيا تم توزيعهم إلى مجموعتين ،تجريبية وضابطة ،وتكونت المجموعة التجريبية من
( )98طالبا وطالبة تم تدريسهم باستخدام المنصة التعليمية اإللكترونية وقاموا باالشتراك بدورات لتعلم
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استخدامها ،وتكونت المجموعة الضابطة من ( )104طالبا و طالبة تم تدريسهم بالطريقة التقليدية االعتيادية،
وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا للمنصة التعليمية اإللكترونية في تحفيز الطلبة على المشاركة في
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة وأدائهم في
المهام المعرفية ،كما بينت النتائج ً
مهامهم وواجباتهم التعليمية لصالح المجموعة التجريبية التي درست من خالل المنصة.
وأجرى الساعي ( )2013دراسة هدفت إلى قياس مدى فاعلية نظام البالك بورد ( )Blackboardفي
جامعة قطر من وجهة نظر طالبها وهيئتها التدريسية وذل خالل الفصل الدراسي الثاني من عام ،2014
وأعد الباحث االستبانة لقياس مدى فاعلية نظام البالك بورد في العملية التعليمية ،نسخة للطلبة ونسخة للهيئة
التدريسية ،وبلغت عينة الطلبة ( )757طالبا و طالبة وبلغت عينة الهيئة التدريسية ( )103عضوا من الذكور
واإلناث .وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية على فاعلية نظام البالك بورد في الدراسة الجامعية
من وجهة نظر الطلبة ،باإلضافةإلى وجود فرق دال إحصائيا بين رأي اإلناث والذكور من الطلبة حول فاعلية
النظام لصالح اإلناث ،ومن وجهة نظر الهيئة التدريسية تبين أن النظام فاعل في التدريس الجامعي وهذا يدل
على توافق رأي الطلبة واألساتذة حول مدى فاعلية النظام في العملية التعليمية.
هدفت دراسة الجهني ( )2016إلى تقصي نوايا طالبات الدراسات العليا السلوكية نحو استخدام منصة
مستقبال ،وتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
إدمودو التعليمية()Edmodo
ً
الدراسي (  )2016-2013وكانت عينة الدراسة ( )24طالبة من طالبات الدراسات العليا في كلية التربية في
جامعة طيبة ،وتم استخدام نموذج قبول التقنية ،وبينت النتائج وجودعالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاه
مستقبال؛
طالبات الدراسات العليا نحو استخدام منصة إدمودو التعليمية ونواياهن السلوكية في استخدامها
ً
إضافة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الفائدة المدركة وسهولة االستخدام المدركة من استخدام
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أيضا بين الفائدة المدركة والكفاءة الذاتية المدركة الضرورية الستخدامها كما بينت
منصة إدمودو التعليمية ،و ً
أيضا عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاه طالبات الدراسات العليا نحو استخدام منصة إدمودو
ً
التعليمية وسهولة االستخدام المدركة ،وكذل

بين الكفاءة الذاتية المدركة الالزمة الستخدامها وسهولة

االستخدام المدركة.
وأجرى الجراح( )2016دراسة هدفت إلى التعرف إلى اتجاهات طلبة الجامعة األردنية نحو استخدام
برمجية موودل في تعلمهم ،وبلغ عدد أفراد الدراسة ( )151طالباً وطالبة وذل خالل الفصل الثاني من العام
الدراسي ( ،)2015-2012وتكونت أداة الدراسة من استبانة وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية لدى
أيضا إلى أن برمجية موودل قد
عينة الدراسة نحو استخدام برمجية موودل في تعلمهم وأشار أفراد الدراسة ً
ساعدتهم في تسهيل عملية التعلم وزيادة مشاركتهم الصفية.
وهدفت دراسة الصبحي ( )2016إلى تسهيل عملية الوصول إلى المواقع الرسمية الخاصة بمنصات
التعليم المفتوح واالستفادة منها والتعرف عليها وإبراز أهمية هذه المنصات ،ومعرفة ما الصعوبات التي تواجه
األفراد عند استخدام منصات التعليم المفتوح .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي ومنهج تحليل
المحتوى واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات وأظهرت النتائج أن موقع الدليل الخاص بمنصات التعليم
المفتوح يساهم في إقبال األفراد عليها وتجربتها واستخدامها واالستفادة منها ،وأكدت الدراسة أن منصات
التعليم المفتوح تساعد في رفع كفاءة وتنمية وتطوير مهارات وقدرات األفراد وتساهم في تطوير ذاتهم أوال ثم
المجتمع.
وهدفت دراسة محمد ( )2017إلى الكشف عن تأثير استخدام منصة إدمودو( )Edmodoفي تنمية
مهارات التعلم المنظم ذاتياً واالتجاه نحو توظيفها في تدريس الدراسات االجتماعية لطالب الدبلوم العام بكلية
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طالبا من طلبة الدبلوم العام المستخدمين نظام التعلم عن بعد .وذل
التربية ،وتكونت عينة الدراسة من (ً )50
خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ( )2017-2016وتكونت أدوات الدراسة من مقياس مهارات
العلم المنظم ذاتياً ومقياس االتجاه وبينت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
ذاتيا لصالح القياس البعدي كما
طلبة المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لمقياس مهارات التعلم ً
إحصائيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمح
أظهرت نتائج البحث عن وجود فروق دالة
ً
( )%70في مقياس االتجاه نحو توظيف منصة إدمودو لصالح أفراد المجموعة التجريبية.
وأجرى الهاجري( )2017دراسة هدفت إلى التعرف على استقصاء درجة تأثير استخدام نظام إدارة التعلم
موودل( )Moodleفي العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت باإلضافة
إلى التعرف على المعوقات التي تواجههم عند استخدامه ،وتكون مجتمع الدراسة من كافة طلبة كليات
طالبا وطالبة وشكلت
الجامعة العربية المفتوحة في دولة الكويت .وبلغ عدد أفراد مجتمع الدراسة (ً )2000
عينة الدراسة ( )200طالباً وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة وصمم الباحث استبانة لقياس
التأثيرات والمعوقات التي تواجه الطلبة في استخدام نظام إدارة التعلم موودل في تعلمهم .وبينت النتائج أن
درجة التأثير الستخدام نظام إدارة التعلم موودل في العملية التعليمية جاءت مرتفعة من وجهة نظر أفراد
الدراسة.
وهدفت دراسة كل من الملحم والبدر والمطران ( .)2018إلى التعرف على واقع استخدام الطالبات لنظام
البالك بورد ( )Blackboardفي المقررات اإللكترونية المفعلة في جامعة المل سعود .واستخدمت الباحثات
المنهج الوصفي وتحليل المحتوى وتكونت عينة الدراسة من ( )117طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.
وأظهرت النتائج أن درجة استخدام الطالبات لنظام البالك بورد لدراسة المقررات التعليمية اإللكترونية كانت
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متوسطة وكانت أبرز الصعوبات هي عدم وجود دورات تدريبية على استخدام نظام البالك بورد باإلضافة إلى
عدم وجود الدعم الفني.

تعقيب على الدراسات السابقة
عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات التي تنوعت في أهدافها فبعضها هدف إلى معرفة درجة اسدتخدام
واتجاه د ددات الطلب د ددة نح د ددو اس د ددتخدام نظ د ددام م د ددوودل) (Moodleمث د ددل د ارس د ددة س د دديراك ()Siirak,2012ود ارس د ددة
بينتددر( )Payinter,2012ود ارسددة القضدداة ( )2014ود ارسددة الج دراح( )2016والهدداجري ( .)2017وبعضددها
هدددف إلددى معرفددة فاعليددة وتددأثير اسددتخدام منصددة إدمددودو( )Edmodoمثددل د ارسددة الجهنددي ( )2016ود ارسددة
محمددد ( )2017كمددا هدددفت د ارسددة الجدراح ( )2011ود ارسددة السدداعي ( )2013إلددى معرفددة فاعليددة واتجاهددات
الطلبددة نحددو نظددام الددبالك بددورد (.(Blackboardوهدددفت د ارسددة الصددبحي ( )2016إلددى إبدراز أهميددة منصددات
التعليم المفتوح .
اتفقدت الد ارسددة الحاليدة مددع بعدض الد ارسددات السدابقة فددي منهجيدة الد ارسددة حيدث اسددتخدمت الباحثدة المددنهج
الوص ددفي المس ددحي مث ددل د ارس ددة الجد دراح( )2011ود ارس ددة س دديراك( )Siirak,2012ود ارس ددة القض دداة ()2014
أيضددا فددي اسددتخدام االسددتبانة
ود ارسددة بركددات ( )2014ود ارسددةالملحم والبدددر والمط دران ( ،)2018كمددا اتفقددت ً
كد دأداة لجم ددع البيان ددات مث ددل د ارس ددة الس دداعي ( ،)2013ود ارس ددة الجد دراح ( )2016ود ارس ددة الص ددبحي ()2016
ود ارسددة محمددد( )2017ود ارسددة الهدداجري ( )2017كمددا اتفقددت كددذل فددي عينتهددا المتمثلددة فددي طلبددة الد ارسددات
العليا مع دراسة الجهني (.)2016
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اختلف ددت الد ارس ددة الحالي ددة م ددع بع ددض الد ارس ددات الس ددابقة ف ددي مجتم ددع الد ارس ددة الحالي ددة ع ددن مجتم ددع د ارس ددة
السدداعي( )2013والددذي تكددون مددن أعضدداء الهيئددة التدريسددية والطلبددة باإلضددافة إلددى اخددتالف مددنهج الد ارسددة
الحاليدة عدن مدنهج د ارسدة سداندر وجدوالس( )Sander and Goalas,2012ود ارسدة الرشدود( )2015والتدي
استخدمت المنهج شبه التجريبي.
اسددتفادت الباحثددة مددن الد ارسددات السددابقة فددي تطددوير أداة الد ارسددة والتددي تكونددت مددن اسددتبانة لقيدداس درجددة
اس ددتخدام الطلب ددة للمنص ددات التعليمي ددة اإللكتروني ددة ودرج ددة االتجاه ددات مث ددل د ارس ددة الجد دراح ( )2016ود ارس ددة
الصدبحي( )2016ود ارسدة الهدداجري( .)2017كمدا اسددتفادت الباحثدة فدي معرفددة مددى مناسددبة المدنهج الوصددفي
المسددحي للد ارسددة الحاليددة وإج دراءات الد ارسددة المتبعددة مثددل د ارسددة القضدداة( )2014والمعالجددة اإلحصددائية التددي
استخدمتها الدراسات السابقة والمراجع وطريقة الحصول عليها.
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها تناولت موضوع درجة استخدام ودرجة اتجاهات طلبة
الدراسات العليا للمنصات التعليمية اإللكترونية والتي لم تتطرق لها الدراسات السابقة-على حد علم الباحثة-
وتميزت بمجتمعها( الجامعات األردنية الخاصة).
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
عرضا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمعها وعينتها باإلضافةإلىأداة الدراسة وصدقها
تضمن هذا الفصل
ً
وثباتها فضالً عن المتغيرات و المعالجة اإلحصائية للبيانات وإجراءات الدراسة .
منهجية الدراسة:
بناء على طبيعة الدراسة والبيانات المطلوبة لإلجابة عن اسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها ،اعتمدت الباحثة
ً
المنهج الوصفي المسحي لمالءمة هذا المنهج لهذا النوع من الدراسات.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من( )1210طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة
وفق إحصائيات و ازرة التعليم العالي للعام ،2018/2017والجدول رقم ( )1يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة.
الجدول ()0
توزيع أفرادمجتمع الدراسة
أعداد طلبة الدراسات العليا لمجتمع الدراسة
1

جامعة البت ار

173

2

جامعة جدا ار

270

5

جامعة الزرقاء الخاصة

199

4

جامعة الشرق األوسم

المجموع الكلي

366
0901
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عينة الدراسة :
طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة
تكونت عينة الدراسة من (ً )502
تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة وتم تحديد حجم العينة وفًقا لجدول كريجي ومورغان ( Krejcie and
 )Morganلتحديد حجم العينة من خالل حجم مجتمع الدراسة ( ،)Sahu,2013والجدول رقم ( )2يبين
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات ( الجنس  ،والعمر ،والتخصص).
جدول()9
توزيع أفراد عينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا حسب المتغيرات المستقلة
المتغير
الجنس

العمر

التخصص

مستويات المتغير

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

169

%36

أنثى

155

%44

الكلي

319

%011

أقل من  23سنة

63

%21.3

من 23سنة إلى  50سنة

80

%26.3

من  51سنة إلى  56سنة

109

%56.1

أكثر من  56سنة

48

%13.9

الكلي

319

%011

كليات إنسانية

201

%66.6

كليات علمية

101

%55.4

الكلي

319

%011
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أداة الدراسة:
لتحقيدق أهدداف الد ارسدة قامدت الباحثدة بتطدوير اسددتبانة لجمدع البياندات الالزمدة حدول درجدة اسدتخدام طلبددة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية ودرجة اتجاهات الطلبة نحوها،
من خالل االطالع على االدب النظري التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة.
وقد تكونت هذه االستبانة من:
جزء البيانات الشخصية :تضمن بيانات شخصية حول الطلبة وهي :الجنس ،والعمر،والتخصص.
الجوووزء األول :تضددمن هددذا الجددزء ( )13فق درة تناولددت مجدداالت اسددتخدام طلبددة الد ارسددات العليددا فددي الجامعددات
األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية.
الجزء الثاني :تضمن هذا الجزء ( )20فقرة تناولت درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة نحو استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.
واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت ( )Likertالخماسي لإلجابة عن أسئلة األداة فيما يتعلق بجزء درجة
االستخدام وكانت بدائل اإلجابة هي :بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة
قليلة جداً .وقد أعطي البديل كبيرة جداً(خمس) درجات والبديل كبيرة (أربع) درجات والبديل متوسطة (ثالث)
أيضا
درجات والبديل قليلة درجتين والبديل قليلة جداً درجة واحدة.أما فيما يتعلق بجزء االتجاهات فقد تم ً
استخدام مقياس ليكرت( )Likertالخماسي وكانت بدائل اإلجابة :أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،الأوافق ،الأوافق
بشدة .وأعطي البديل أوافق بشدة (خمس) درجات ،والبديل أوافق (أربع) درجات ،والبديل محايد ( ثالث)
درجات ،والبديل ال أوافق(درجتين) ،والبديل الأوافق بشدة (درجة واحدة) .وتم عكس التدريج للفقرات السلبية.
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صدق أداة الدراسة
أ -صدق المحكمين:
تم التأكد من صدق األداة الظاهري حيث قامت الباحثة بعر

االستبانة في صيغتها األولية ملحق رقم

( )1على مجموعة من المحكمين مكونة من ( )11محكماً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية
الحكومية والخاصة وفي مجاالت التكنولوجيا والتعليم واإلدارة التربوية ومناهج التدريس والقياس والتقويم كما
هو مبين في الملحق رقم ( .)2حيث طلب منهم التفضل بدراسة محتوى االستبانة ،وذل للحكم على مدى
سالمة عبارات األداة و مدى انتماء العبارات للجزء الذي وضعت فيه وهل هي بحاجة للتعديل وما التعديل
المقترح (إن وجد).
وبناء على آراء المحكمين وفي ضوء مالحظاتهم تمت التعديالت اللغوية وحذفت بعض الفقرات وأعيد
ً
صياغة بعضها ا خر من حيث سالمة اللغة والتراكيب وتم تعديل الفقرات الطويلة والمركبة واختصارها في
فقرة قصيرة تحمل فكرة واحدة وتم نقل بعض الفقرات من جزء إلى جزء آخر إلى أن أصبحت بصورتها
النهائية كما يبين الملحق رقم (.)5
ب -صدق التساق الداخلي لفقرات األداة:
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل حساب معامل ارتباط الفقرة والجزء الذي
وضعت فيه والفقرات ككل  ،كما يبين الجدول رقم ( )5قيم معامالت االرتباط ومستوى الداللة للجزء األول
من األداة والجدول ( )4يبين قيم معامالت االرتباط ومستوى الداللة للجزء الثاني من األداة.
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الجدول()3
قيم معام ت الرتباط ومستوى الدللة للجزء األول من أداة الدراسة "درجة استخدام طلبة الدراسات العليا
في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية".
الفقرة

معامل

مستوى

الرتباط

الدللة

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية االختبارات اإللكترونية.

0.75

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع زمالئي الطلبة.

0.81

0.00

اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية في تبادل الملفات الدراسية مع زمالئي.

0.80

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع مدرس المادة.

0.83

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للحصول على درجات االختبارات.

0.36

0.00

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يرفع من مستوى أداء الطلبة.

0.65

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي الحاسوبية.

0.90

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي اللغوية.

0.87

0.00

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي مهارة إدارة الوقت لدى الطلبة.

0.77

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في عقد منتديات نقاش مع زمالئي الطلبة.

0.93

0.00

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتبادل المعلومات والمتطلبات المتعلقة بالمادة الدراسية.

0.91

0.00

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من العمق المعرفي للمادة الدراسية.

0.77

0.00

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يسهم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

0.75

0.00

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي قدرات التعلم التشاركية.

0.78

0.00

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في أي

0.46

0.012

وقت.
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الجدول ()4

قيم معام ت الرتباط ومستوى الدللة للجزء الثاني من أداة الدراسة " درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا
في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية".
الفقرة

معامل
الرتباط

مستوى
الدللة

أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من دافعيتي للتعلم.

0.86

0.00

أشعر بصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

0.80

0.00

أفضل التسجيل في المواد التي يقوم مدرسها باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

0.74

0.00

أرى أنه من المفيد وجود منصة تعليمية إلكترونية لكل جامعة.

0.81

0.00

أشعر أن أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من تحصيل الطالب .

0.74

0.00

أشعر بالملل عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

0.64

0.00

أميل إلى استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية لمرونتها زمانياً ومكانياً.

0.52

0.05

أرى أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من التواصل بين الطلبة.

0.30

0.06

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تساعد على التعلم الفردي.

0.62

0.00

أرى أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ال يساعد في الحصول على التغذية
الراجعة الفورية.

0.73

0.00

أميل إلى اكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

0.82

0.00

أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يساعد في تنمية أنماط التفكير المختلفة.

0.82

0.00

أرى أن سلبيات المنصات التعليمية اإللكترونية أكثر من إيجابياتها.

0.80

0.00

أشعر أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يعطيني حرية في تنظيم وقتي.

0.80

0.00

أشعر بأن استخدامي للمنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من ثقتي بنفسي.

0.77

0.00

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية ال تناسب جميع المواد الدراسية.

0.77

0.00

أشعر أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في حل مشكالت التعليم االعتيادية.

0.90

0.00

أحس أن المنصات التعليمية اإللكترونية تتميز بسهولة التواصل بين الطلبة ومدرس المادة.

0.85

0.00

أشعر بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

0.77

0.00

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في تعزيز فهم الطلبة للمادة الدراسية.

0.89

0.00
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ويالحددم مددن الجدددول ( )5والجدددول( )4وجددود معددامالت ارتبدداط مرتفعددة ودالةإحصددائيا عنددد ()α≤0.05
وهددذا يشددير إلددى درجددة اتسدداق داخلددي مقبولددة لفقدرات األداة وصدددق البندداء فددي الجددزء األول والجددزء الثدداني لددبداة
مما يعني صدق أداة الدراسة.

ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار( )test-retestحيث تم
طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة من خارج عينة
تطبيقها على (ً )20
الدراسة وتم إعادة تطبيق االستبانة على أفراد العينة ذاتهم مرة أخرى وذل بعد مرور أسبوعين على التطبيق
األول وتم استخدام معامل االرتباط بيرسون ( )Personلحساب معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني،
كما تم حساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرو نباخ -الفا ( )Cronbac-Alphaوالجدول رقم
( )3يبين معامالت الثبات ألجزاء األداة.
الجدول()5
قيم معام ت الثبات ألداة الدراسة ومعامل التساق الداخلي باستخدام معادلة كرو نباخ-الفا.
الجزء

معامل ارتباط بيرسون

معامل كرو نباخ الفا

الجزء األول :درجة استخدام طلبة الدراسات العليا

0.91

0.93

للمنصات التعليمية اإللكترونية.
الجزء الثاني :درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا
نحو المنصات التعليمية اإللكترونية.

0.89

0.94

42

ويالحم من الجدول رقم ( )3أن معامل الثبات للجزء األول من األداة(درجة االستخدام)بلغ
()0.91ومعامل االتساق الداخلي ( ،)0.93وبلغ معامل ثبات الجزء الثاني من األداة(درجة االتجاهات)
()0.89ومعامل االتساق الداخلي بلغ( ،)0.94وهذه القيم تعد مقبولة ألغ ار

الدراسة الحالية في ضوء ما

توصلت اليه الدراسات السابقة من نتائج ذات صلة بالثبات.

متغيرات الدراسة :
 المتغيرات المستقلة: -1الجنس :وله فئتان( ذكر ،وأنثى ).
 -2العمر :وله أربعة مستويات ( أقدل مدن  23سدنة ،ومدن  23سدنة إلدى  50سدنة ،ومدن
 51سنة إلى  56سنة ،وأكثر من  56سنة).
 -5التخصص :وله مستويان ( كليات إنسانية ،وكليات علمية).
 المتغيرات التابعة : -1درجددة اسددتخدام طلبددة الد ارسددات العليددا فددي الجامعددات األردنيددة الخاصددة للمنصددات التعليميددة
اإللكترونية.
 -2درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية
اإللكترونية.

43

إجراءات الدراسة:
من أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بما يأتي:
 باالطالع ومراجعة األدب النظري التربوي والدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة والتياهتمت بمجال المنصات التعليمية اإللكترونية لتكون خلفية مرجعية واسعة عن موضوع الدراسة.
 إعداد أداة الدراسة (االستبانة) ثم عرضها على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدقها الظاهري. تحديد مجتمع الدراسة وعينتها من خالل الرجوع إلى إحصائيات و ازرة التعليم العالي. الحصول على الموافقة وكتاب تسهيل المهمة من الجامعات المعنية .ملحق( )3وملحق( )6وملحق(.)7
 توزيع االستبانات على العينة التي تم تحديدها. جمع االستبانات وتفريغها ثم رصد البيانات في جداول خاصة. معالجة البيانات إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي (.)SPSS تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها. -عر

النتائج ومناقشتها في فصل منفرد.

 -كتابة التوصيات بما يتناسب مع النتائج التي تم الوصول إليها.
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المعالجة اإلحصائية:
قامت الباحثة باعتماد البرنامج اإلحصائي ( )Spssلمعالجة بيانات الدراسة بعد تفريغها بجداول حسب
االصول.
 ولإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرةمن فقرات أداة الدراسة ولبداة ككل.
 لإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع تم استخدام اختبار(ت) لعينتين مستقلتين لإلجابة عن متغيري(الجنس ،والتخصص) ،كما تم استخدام تحليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAلإلجابة عن
متغير العمر.
 تم حساب معامالت االرتباط ومستوى الداللة للتأكد من صدق االتساق الداخلي لفقرات األداة. تم استخداماستخدام معادلة كرو نباخ الفاوطريقة االختبار وإعادة االختبار()test-retestإليجاد ثباتاألداة.
تبعا لمتغير العمر.
 تم استخدام اختبار توكي ( )Tukeyلتعرف عائدية الفروق و المقارنات البعدية ًمعيار الحكم( :الساكني)2016،
 لتحديد درجة االستخدام ودرجة االتجاه تم تطبيق المعادلة ا تية:مدى الفئة = الحداألعلى للبديل– الحد األدنى للبديل
عدد المستويات
1-3
5

= 4
5

=

1.55
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وبذل يكون  :من ( )2.55-1درجة منخفضة.
من ( )5.67-2.54درجة متوسطة.
من ( )3-5.68درجة مرتفعة.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة التي هدفت إلى معرفة درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية ودرجة اتجاهاتهم نحوها .وذلد مدن خدالل اإلجابدة
عن أسئلة الدراسة وفيما يأتي نتائج الدراسة حسب تسلسل ورودها.
نتائج اإلجابة عن السؤال األول :مادرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة
للمنصات التعليمية اإللكترونية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من
فقرات الجزء األول من األداة ،وتم ترتيبها بحسب المتوسطات الحسابية ترتيباً تنازلياً والجدول رقم ( )6يوضح
هذه النتائج.
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جدول ()6
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات قياس درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية

الرتبة
1

الفقرات

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في

الحسابي

النحراف
المعياري

درجة

المتوسط
4.18

0.99

مرتفعة

الستخدام

أي وقت.
2

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع زمالئي الطلبة.

4.02

1.27

مرتفعة

5

اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية في تبادل الملفات الدراسية مع زمالئي.

4.00

1.16

مرتفعة

4

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع مدرس المادة.

4.00

1.09

مرتفعة

3

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للحصول على درجات االختبارات.

5.98

1.18

مرتفعة

6

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يرفع من مستوى أداء الطلبة.

5.97

1.09

مرتفعة

7

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي الحاسوبية.

5.91

1.51

مرتفعة

8

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي اللغوية.

5.90

1.15

مرتفعة

9

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي مهارة إدارة الوقت لدى الطلبة.

5.88

1.15

مرتفعة

10

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في عقد منتديات نقاش مع زمالئي الطلبة.

5.88

1.25

مرتفعة

11

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتبادل المعلومات والمتطلبات المتعلقة بالمادة

5.83

1.58

مرتفعة

الدراسية.
12

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من العمق المعرفي للمادة الدراسية.

5.84

1.51

مرتفعة

15

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يسهم في تنمية مهارات التفكير

5.76

1.44

مرتفعة

اإلبداعي.
14

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي قدرات التعلم التشاركية.

5.74

1.12

مرتفعة

13

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية االختبارات اإللكترونية.

5.69

1.46

مرتفعة

5.90

0.96

مرتفعة

الدرجة الكلية
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يالحم من الجدول( )6أن المتوسم الحسابي لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية على الفقرات ككل بلغ ( )5.90وبانحراف معياري مقداره ()0.96
وبدرجة استخدام مرتفعة ،وجاءت فقرات هذا السؤال جميعها في درجة استخدام مرتفعة ،وتراوحت المتوسطات
الحسابية ما بين ( .)91.3-2114وجاءت في الرتبة األولى الفقرة التي نصت على :استخدام الطلبة
للمنصات التعليمية اإللكترونية يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في أي وقت بمتوسم حسابي ()4.18
وانحراف معياري ( ،)0.99وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت على :أستخدم المنصات التعليمية
اإللكترونية للتواصل مع زمالئي الطلبة بمتوسم حسابي ( )4.02وبانحراف معياري ( .)1.27وفي الرتبة ما
قبل األخيرة جاءت الفقرة التي نصت على :استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي قدرات التعلم
التشاركية بمتوسم حسابي ( )5.74وانحراف معياري ( ،)1.12وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي نصت:
على أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية االختبارات اإللكترونية بمتوسم حسابي ()5.69
وانحراف معياري (.)1.46
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني ما درجة اتجاهات طلبةالدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة
نحو المنصات التعليمية اإللكترونية؟
لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من
فقرات الجزء الثاني من األداة ،وتم ترتيبها حسب المتوسطات الحسابية ترتيباً تنازلياً والجدول رقم ( )7يوضح
هذه النتائج.
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جدول ()7
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لفقرات درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية
المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

درجة
التجاه

1

أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من دافعيتي للتعلم.

4.54

0.91

مرتفعة

2

أشعر بصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

4.51

0.93

مرتفعة

5

أفضل التسجيل في المواد التي يقوم مدرسها باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

4.50

0.93

مرتفعة

4

أرى أنه من المفيد وجود منصة تعليمية إلكترونية لكل جامعة.

4.29

1.01

مرتفعة

3

أشعر أن أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من تحصيل الطالب .

4.27

0.82

مرتفعة

6

أشعر بالملل عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

4.26

0.99

مرتفعة

7
8

أميل إلى استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية لمرونتها زمانياً ومكانياً.

4.23

1.04

مرتفعة

أرى أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من التواصل بين الطلبة.

4.24

0.93

مرتفعة

9

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تساعد على التعلم الفردي.

4.22

0.97

مرتفعة

10

أرى أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ال يساعد في الحصول على
التغذية الراجعة الفورية.

4.17

0.96

مرتفعة

11

أميل إلى اكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

5.96

0.95

مرتفعة

12

أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يساعد في تنمية أنماط التفكير المختلفة.

5.89

1.29

مرتفعة

15

أرى أن سلبيات المنصات التعليمية اإللكترونية أكثر من إيجابياتها.

5.83

0.94

مرتفعة

14

أشعر أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يعطيني حرية في تنظيم وقتي.

5.80

1.55

مرتفعة

13

أشعر بأن استخدامي للمنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من ثقتي بنفسي.

5.75

1.55

مرتفعة

16

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية ال تناسب جميع المواد الدراسية.

5.68

1.57

مرتفعة

17

أشعر أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في حل مشكالت التعليم االعتيادية.

5.65

1.53

متوسطة

18

أحس أن المنصات التعليمية اإللكترونية تتميز بسهولة التواصل بين الطلبة ومدرس
المادة.

5.35

1.53

متوسطة

19

أشعر بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

5.08

1.07

متوسطة

20

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في تعزيز فهم الطلبة للمادة الدراسية.

2.12

1.41

منخفضة

5.93

0.38

مرتفعة

الرتبة

الفقرات

مجموع الفقرات

50

يالحم من الجدول ( )7أن المتوسم الحسابي لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية على فقرات درجة االتجاه ككل بلغ ( )5.93وبانحراف
معياري مقداره ( ،)0.38وبدرجة اتجاه مرتفعة وجاءت فقرات هذا السؤال في درجات مرتفعة ومتوسطة
ومنخفضة .وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( .)4114-2.92وجاءت في الرتبة األولى الفقرة التي
نصت على :أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من دافعيتي للتعلم الفردي بمتوسم حسابي
( )4.54وانحراف معياري ( ،)0.91وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت على :أشعر بصعوبة عند
استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية بمتوسم حسابي ( )4.51وبانحراف معياري ( .)0.93وفي الرتبة
ماقبل األخيرة جاءت الفقرة التي نصت على :أشعر بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
بمتوسم حسابي ( )5.08وانحراف معياري ( ، )1.07وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي نصت على :أرى
أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في تعزيز فهم الطلبة للمادة الدراسية بمتوسم حسابي ()2.12
وانحراف معياري (.)1.41
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ()α≤0.05
في درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية
تعزى لمتغير الجنس ،والعمر ،والتخصص؟
تبعا لمتغيراته وعلى النحو ا تي:
وتمت اإلجابة عن هذا السؤال ً
 -0متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باختالف متغير الجنس للطلبة كما يبين
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الشكل رقم ( ،)4وجرى استخدام اختبار (ت)  t-testلعينتين مستقلتين كما يبين الجدول ( )8نتائج
التحليل.
الشكل()4
5
4
3
2
1
0
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
انثى

ذكر

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير الجنس للطلبة.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة استخدام طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير الجنس
للطلبة.
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

169

5.99

أنثى

155

5.80

النحراف

الحسابي

المعياري
0.93
0.96

قيمة ت
1.70

درجات
الحرية
500

مستوى
الدللة

0.090
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ويالحم من الجدول ( )8عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين
المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية
اإللكترونية يعزى لمتغير الجنس حيث كان المتوسم الحسابي الستجابات الذكور ( )5.99والمتوسم الحسابي
الستجابات اإلناث ( )5.80وهي نسب متقاربة .كما بلغت القية التائية ( )1.70وبمستوى(.)α≥1.10
 -9متغير العمر:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باختالف متغير العمر للطلبة كما يبين
الشكل رقم ( )3والجدول رقم (.)9
الشكل ()5
4.5
4
3.5
3
2.5
المتوسط الحسابي

2

االنحراف المعياري

1.5
1
0.5
0
أكثر من  36سنة من  31سنة إلى
 36سنة

من 25سنة إلى
 30سنة

أقل من  25سنة

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة.
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة.
المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
0.93

الفترة العمرية

العدد

أقل من  23سنة

63

5.37

من23سنة إلى  50سنة

80

4.17

0.92

من  51سنة إلى  56سنة

109

5.96

0.96

أكثر من  56سنة

48

5.78

0.91

جميع الفئات العمرية

502

5.90

0.96

ويالحم من الجدول رقم ( )9وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية وحصلت الفئة العمرية (من
 23سنة إلى  50سنة) على أعلى متوسم حسابي وبلغ ( )4.17يليها الفئة العمرية ( من  51سنة إلى 56
سنة) بمتوسم حسابي ( )5.96ثم جاءت الفئة العمرية (أكثر من  56سنة) وبلغ المتوسم الحسابي لها
( )5.78وجاءت الفئة العمرية (أقل من  23سنة) في المرتبة األخيرة وبلغ المتوسم الحسابي لها (.)5.37
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ولتحديد فيما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≤0.05تم استخدام تحليل التباين األحادي ( ) One- Way ANOVAكما يبين الجدول رقم ()10
نتائج التحليل.
الجدول ()01
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة.

مصدر التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
14.541

درجة الحرية

5

262.878

298

277.219

501

متوسطات
المربعات
4.780

قيمة ف

3.419

مستوى
الدللة
0.001

0.882

ويالحم من الجدول رقم ( )10وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة
استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة يعزى إلى متغير عمر الطالب حيث بلغت قيمة
ف ( )3.419بمستوى داللة ( )0.001وهذه القيمة دالة عند مستوى الداللة ( )α≤0.05وللكشف عن مواقع
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إحصائيا قامت الباحثة باستخدام اختبار توكي ( )Tukeyويبين الجدول رقم ( )11نتائج
الفروق الدالة
ً
التحليل.
الجدول ()00
نتائج اختبار توكي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة.
الفئة العمرية

المتوسط

أقل من  95سنة

الحسابي
أقل من  23سنة

5.37

من23سنة إلى  50سنة

4.17

من  51سنة إلى  56سنة

5.96

أكثر من  56سنة

5.78

-

من 95سنة

من 30سنة

إلى  31سنة

إلى  36سنة

**()0.00

**()0.008

أكثر من  36سنة

**()0.025

-

-

** تشير إلى دالة إحصائيةعند(.)α≤0.05
يالحم من الجدول رقم ( )11وجود فرق في درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمنصات التعليمية
اإللكترونية بين الفئة العمرية (أقل من  23سنة) بمتوسم حسابي بلغ ( )5.37والفئة العمرية ( 23سنة إلى
 50سنة) بمتوسم حسابي ( )4.17لصالح الفئة العمرية ( 23سنة إلى  50سنة)حيث أن المتوسم الحسابي
لهذه الفئة أعلى وبالتالي درجة استخدام هذه الفئة العمرية للمنصات التعليمية اإللكترونية كان أكثر ،ووجود
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فرق بين الفئة العمرية (أقل من  23سنة) بمتوسم حسابي ( )5.37والفئة العمرية (من  51سنة إلى
56سنة) و بمتوسم حسابي ( )5.96لصالح الفئة العمرية (من  51سنة إلى  56سنة) حيث أن المتوسم
الحسابي لهذه الفئة كان األعلى وبالتالي درجة استخدام هذه الفئة العمرية للمنصات التعليمية اإللكترونية كان
أكثر ،باإلضافة إلى وجود فرق بين الفئة العمرية ( 23سنة إلى  50سنة) بمتوسم حسابي ( )4.17والفئة
العمرية (أكثر من  56سنة) وبمتوسم حسابي ( )5.78لصالح الفئة العمرية ( 23سنة إلى  50سنة) حيث
أن المتوسم الحسابي لهذه الفئة كان األعلى وبالتالي درجة استخدام هذه الفئة العمرية للمنصات التعليمية
اإللكترونية كان أكثر ،ويالحم عدم وجود فروق في المقارنات الثنائية األخرى بين الفئات العمرية.

 -3متغيرالتخصص:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باختالف متغير التخصص للطلبة كما يبين
الشكل رقم ( )6وجرى استخدام اختبار (ت)  t-testلعينتين مستقلتين كما يبين الجدول رقم ( )12نتائج
التحليل.
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الشكل ()6
4.5
4
3.5
3
2.5

كليات إنسانية

2

كليات علمية

1.5
1
0.5
0
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير التخصص للطلبة.

الجدول ()09
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة استخدام طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير التخصص
للطلبة.
المتوسط

التخصص

العدد

كليات إنسانية

201

5.94

كليات علمية

101

5.85

النحراف

الحسابي

المعياري
0.97
0.93

قيمة ت
0.899

درجات
الحرية
500

مستوى
الدللة

0.569
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ويالحم من الجدول ( )12عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين
المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية
اإللكترونية يعزى لمتغير التخصص حيث كان المتوسم الحسابي الستجابات طلبة الكليات اإلنسانية ()5.94
والمتوسم الحسابي الستجابات طلبة الكليات العلمية ( )5.85وهي نسب متقاربة .كما بلغت القيمة ت
( )0.899وبمستوى (.)α≥1.3.0

نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ()α≤0.05
في درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية
اإللكترونية تعزى لمتغير الجنس ،والعمر ،والتخصص؟
تبعا لمتغيراته وعلى النحو ا تي:
وتمت اإلجابة عن هذا السؤال ً
 -0متغير الجنس:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باختالف متغير الجنس للطلبة كما
يبين الشكل رقم ( ،)7وجرى استخدام اختبار (ت)  t-testلعينتين مستقلتين كما يبين الجدول رقم
( )15نتائج التحليل.
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الشكل ()7
4.5
4
3.5
3
2.5

ذكر

2

أنثى

1.5
1
0.5
0
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير الجنس للطلبة.
الجدول ()03
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة اتجاهات طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير الجنس
للطلبة.
المتوسط

الجنس

العدد

ذكر

169

4.01

أنثى

155

5.87

النحراف

الحسابي

المعياري
0.377
0.381

قيمة ت
2.056

درجات
الحرية
500

مستوى
الدللة

0.045
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ويالحم من الجدول رقم ( )15وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة
اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية يعزى
لمتغير الجنس وكان هذا الفرق لصالح الذكور حيث بلغ المتوسم الحسابي الستجابات الذكور ( )4.01وكان
أعلى من المتوسم الحسابي الستجابات اإلناث الذي بلغ ( .)5.87كما بلغت قيمة ت ( )2.056وبمستوى
( )α≥0.045وهذه القيمة ذات داللة عند مستوى الداللة (.)α≤0.05
 -9متغير العمر:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باختالف متغير العمر للطلبة كما
يبين الشكل رقم ( )8والجدول رقم (. )14
الشكل()8
4.5
4
3.5
3
2.5
المتوسط الحسابي

2

االنحراف المعياري

1.5

1
0.5
0
أكثر من  36سنة من  31سنة إلى من25سنة إلى  30أقل من  25سنة
سنة
 36سنة

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة
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الجدول ()04
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة.
المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
0.626

الفترة العمرية

العدد

أقل من  23سنة

63

5.83

من23سنة إلى  50سنة

80

5.95

0.371

من  51سنة إلى  56سنة

109

4.03

0.344

أكثر من  56سنة

48

5.87

0.602

جميع الفئات العمرية

502

5.93

0.382

ويالحم من الجدول رقم ( )14عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة اتجاهات طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية تعزى إلى متغير عمر
الطالب ،حيث حصلت الفئة العمرية (من  51سنة إلى 56سنة) على أعلى متوسم حسابي وبلغ ()4.03
يليها الفئة العمرية (من  23سنة إلى  50سنة) بمتوسم حسابي ( )5.95ثم جاءت الفئة العمرية (أكثر من
 56سنة) وبلغ المتوسم الحسابي لها ( )5.87وجاءت الفئة العمرية (أقل من  23سنة) في المرتبة األخيرة
وبلغ المتوسم الحسابي لها ( )5.83وتعد هذه المتوسطات الحسابية متقاربة .وقامت الباحثة باستخدام تحليل
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التباين األحادي ( )One-Way ANOVAلتحديد فيما إذا كانت هنال فروق بين المتوسطات الحسابية ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05كما يبين الجدول رقم ( )13نتائج التحليل.
الجدول ()05
تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير العمر للطلبة.

مصدر التباين
بين
المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
2.242

درجة الحرية

5

99.79

298

102.05

501

متوسطات
المربعات
0.747

قيمة ف

2.252

مستوى
الدللة
0.083

0.553

ويالحم من الجدول ( )13عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة
اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية يعزى إلى
متغير عمر الطالب حيث بلغت قيمة ف ( )2.252بمستوى داللة ( )0.083وهذه القيمة غير دالة عند
مستوى الداللة (.)α≤0.05
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 -3متغير التخصص:
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باختالف متغير التخصص للطلبة
كما يبيت الشكل رقم ( ،)9وجرى استخدام اختبار (ت)  t-testلعينتين مستقلتين كما يبين الجدول
رقم ( )16نتائج التحليل.
الشكل()2
4.5
4
3.5
3
2.5

كليات إنسانية

2

كليات علمية

1.5
1
0.5
0
االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية
الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير التخصص للطلبة.
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الجدول ()06
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة اتجاهات طلبة
الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية باخت ف متغير
التخصص للطلبة.
المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري
0.60
0.33

التخصص

العدد

كليات إنسانية

201

5.92

كليات علمية

101

4.01

قيمة ت

1.22

درجات

مستوى

الحرية

الدللة

500

0.22

ويالحم من الجدول رقم ( )16عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين
المتوسطات الحسابية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات
التعليمية اإللكترونية يعزى لمتغير التخصص حيث كان المتوسم الحسابي الستجابات طلبة الكليات اإلنسانية
( )5.92والمتوسم الحسابي الستجابات طلبة الكليات العلمية ( )4.01وهي نسب متقاربة ،كما بلغت قيمة
ت ( )1.22وبمستوى (.)α≥1.22
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسات والتوصيات

بناء
يتضمن هذا الفصل ً
عرضا لمناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،إضافة لطرح أهم التوصيات ً
على نتائج الدراسة.

مناقشة نتائج السؤال األول :ما درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة
للمنصات التعليمية اإللكترونية؟
أظهرت نتائج هذا السؤال :أن المتوسم الحسابي لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات
األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية بلغ ( )5.90وبانحراف معياري مقداره ( ،)0.96وبدرجة
استخدام مرتفعة.
ويبين الجدول رقم ( )6أن فقرات هذا السؤال جاءت جميعها بدرجة استخدام مرتفعة ،وتراوحت المتوسطات
الحسابية للفقرات ما بين ( )91.3-2114وجاءت في الرتبة األولى الفقرة :استخدام الطلبة للمنصات التعليمية
اإللكترونية يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في أي وقت بأعلى متوسم حسابي بلغ ( )4.18وانحراف
معياري ( ،)0.99وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة :أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية
االختبارات اإللكترونية ،بأدنى متوسم حسابي بلغ ( )5.69وانحراف معياري (.)1.46
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هذه النتائج تدل على إدراك طلبة الدراسات العليا ألهمية وفوائد المنصات التعليمية اإللكترونية
وفاعليتها في العملية التعليمية وامتالكهم للمهارات الالزمة الستخدامها واالستفادة منها .حيث تراعي
المنصات التعليمية اإللكترونية حاجات المتعلمين المتنوعة وتمكنهم من الوصول إلى الموارد التعليمية في أي
وقت ومن أي مكان وتسمح لهم باسترجاع ملفاتهم وأعمالهم الدراسية  ،كما دلت نتائج دراسة ساندر وجوالس
( )Sander and Goalas,2012أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يسهل ويساعد عملية التعلم
والتعلم التشاركي التعاوني .ونتائج دراسة الصبحي ( )2016التي أكدت على أن المنصات التعليمية
اإللكترونية تساعد في رفع كفاءة الطلبة وتنمي قدراتهم وتساهم في تطوير ذاتهم .وهذه الميزات يحتاج إليها
طلبة الدراسات العليا حيث تقتصر محاضرتهم الدراسية على ثالث ساعات فقم خالل األسبوع للمادة الدراسية
الواحدة فالمنصات توفر إمكانية بقاء الطلبة على اطالع ومتابعة ما تم أخذه وإثراؤه بالمواد التعليمية اإلضافية
التي يضعها أساتذة المواد .واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القضاة ( )2014ودراسة كل من الملحم
والبدر والمطران( )2018حيث كانت نسبة درجة االستخدام متوسطة.

مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو
المنصات التعليمية اإللكترونية ؟
أظهرت نتائج هذا السؤال أندرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو
المنصات التعليمية اإللكترونية كانت إيجابية بدرجة مرتفعة وبمتوسم حسابي بلغ ( )5.93وانحراف معياري
مقداره ( ،)0.38كما يبين الجدول رقم ( )7وجاءت فقرات هذا السؤال في درجة مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة،
وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ( .)4114-2192وجاءت في الرتبة األولى الفقرة التي نصت على:
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أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تزيد من دافعيتي للتعلم بمتوسم حسابي ( )4.54وانحراف معياري
( ،)0.91وفي الرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي نصت على :أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في
تعزيز فهم الطلبة للمادة ،بمتوسم حسابي ( )2.12وانحراف معياري ( .)1.41كما يبين ذل الجدول ()7
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الجراح( )2011ودراسة بركات( )2014ودراسة القضاة ( )2014ودراسة
الجراح (.)2016
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ساهم في تكوين اتجاهات
إيجابية نحو استخدامها فقد أصبحت المنصات التعليمية اإللكترونية تدعم وتكمل أسلوب التعلم االعتيادي
وتيسر وتسهل عملية التواصل مع األساتذة وإمكانية عقد منتديات نقاش ونشر االختبارات ونتائجها وسرعة
الوصول للمواد التعليمية وتشجع التعلم الفردي الذاتي.

مناقشة نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≤0.05في
درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية اإللكترونية تعزى
لمتغير الجنس ،والعمر ،والتخصص؟
أظهرت نتائج هذا السؤال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05بين
المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية
اإللكترونية تعزى لمتغيري الجنس و التخصص .كما يبين الجدول رقم ( )8والجدول رقم ( ،)12كما أظهرت
النتائج ووجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة استخدام طلبة الدراسات
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العليا في الجامعات األردنية الخاصة يعزى إلى متغير عمر الطالب لصالح الفئة العمرية ( 23سنة إلى 50
سنة) حيث أن المتوسم الحسابي لهذه الفئة كان األعلى حيث بلغ ( )4.17وجاءت الفئة العمرية (أقل من
 23سنة) بأدنى متوسم حسابي حيث بلغ ( .)5.37كما هو مبين في الجدول ( .)10ويمكن تفسير هذه
النتيجة كون معظم طلبة الدراسات العليا في هذه الفئة العمرية ( 23سنة إلى  50سنة) هم من الجيل الذي
واكب إنتشار اإلنترنت والتطور التكنولوجي منذ بدايته ويمكنه بسهولة استخدام التطبيقات والبرمجيات
التعليمية اإللكترونية واعتاد االستعانة باإلنترنت للحصول على الموارد والمصادر التعليمية التي يحتاجها في
عملية التعلم والبحث العلم .وقد يعزى وجود الفئة العمرية (أقل من  23سنة) في الرتبة األخيرة كون هذه الفئة
ما زالت معتادة على أسلوب التعلم التقليدي في المراحل التعليمية السابقة .وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة
دراسة القضاة ( )2014في وجود فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلى متغير الجنس لصالح الطلبة الذكور في
درجة استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ووجود فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلى متغير
التخصص لصالح الكليات العلمية.

مناقشة نتائج السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α≤0.05في
درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية
تعزى لمتغير الجنس ،والعمر ،والتخصص؟
أظهرت نتائج هذا السؤال وجود فرق ذو داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة اتجاهات
طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية يعزى لمتغير الجنس
وكان هذا الفرق لصالح الذكور حيث بلغ المتوسم الحسابي الستجابات الذكور ( )4.01وكان أعلى من
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المتوسم الحسابي الستجابات اإلناث الذي بلغ ( .)5.87كما يبين الجدول رقم ( ،)15وأظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05في درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في
الجامعات األردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية اإللكترونية تعزى إلى متغيري عمر الطالب والتخصص.
كما يبين الجدول رقم ( )14والجدول رقم ( .)16واختلفت هذه النتيجة مع دراسة القضاة ( )2014حيث
أظهرت عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلى متغير الجنس في اتجاهات الطلبة نحو المنصات
التعليمية اإللكترونية ،ووجود فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلى متغير التخصص لصالح الكليات العلمية.
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التوصيات و المقترحات
اعتماداً على نتائج الدراسة ،وفي ضوء ما تم التوصل إليه توصي الباحثة وتقترح ا تي:
 -1استثمار المنصات التعليمية اإللكترونية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية واالستفادة من أدواتها
التعليمية المتنوعة في تطوير عملية التعليم والتعلم.
 -2تفعيل دور المنصات التعليمية اإللكترونية والتشجيع على استخدامها من قبل مؤسسات التعليم
العالي.
 -5العمل على تطوير المناهج التعليمية الرقمية وطرحها كاملة عبر المنصات التعليمية اإللكترونية
لتتسع دائرة الفائدة العلمية وتوفيرها بشكل دائم.
 -4إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث بشكل محدد في أنواع المنصات التعليمية اإللكترونية وفاعليتها
في العملية التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة.
 -3عقد دورات تعريفية وعمل أدلة خاصة ونشرات إرشادية لزيادة الوعي بأهمية وفاعلية المنصات
التعليمية اإللكترونية.
 -6التعاون بين الجامعات األردنية الخاصة ومنصة إدراك التعليمية لطرح مواد تعليمية – من ضمن
المنهاج الدراسي الجامعي -من خاللها.
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ملحق رقم ()0
الستبانة بصورتها األولية

بسم هللا الرحمن الرحيم
استبانة تحكيم
الدكتور  /ة  ..................................................................................المحترم /ة.
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته،،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " درجوة اسوتخدام طلبوة الدراسوات العليوا فوي الجامعوات األردنيوة الخاصوة للمنصوات التعليميوة
اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها" ،كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات واالتصداالت فدي التعلديم ،فدي
جامعدة الشدرق األوسددم (عمدان  /األردن).ولغايدات تحقيددق أهدداف الد ارسدة أعدددت الباحثدة اسدتبانة :تتضددمن( )53فقدرة .ونظد اًر لمددا
نعهددده فدديكم مددن خب درة ود اريددة ومعرفددة عميقددة فددي هددذا المجددال ،أضددعها بددين أيددديكم  ،راجيددة إبددداء مالحظدداتكم بشددأنها مددن حيددث
مالئمدة فقراتهدا لموضدوع الد ارسدة ،وهدل بحاجددة إلدى تعدديل ،والتعدديل المقتدرح ،لدذا يرجددى وضدع إشدارة (  ) Xبالحقدل الدذي تروندده
مناسباً إزاء كل فقرة من فقرات االستبانة فضال عن أية مالحظة ترون أنها ضرورية لتطويرها ،بانتظار مالحظاتكم الكريمدة .مدع
بالغ االحترام والتقدير.الباحثة داليه خليل الشواربة.

البيانات الشخصية
.1الجنس :
ذكر (

أنثى (

)

)

 .2العمر:
أقل من  23سنة (

)

من 23سنة إلى  53سنة (

من  53سنة إلى  43سنة (
 .5التخصص :كلية إنسانية (

)
)

اكبر من  43سنة (
كلية علمية(

)
)
)
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الجزء األول  :درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمنصات التعليمية اإللكترونية
الصياغة اللغوية
الرقم

الفقرة

1

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للحصول على درجات

واضحة

غير
واضحة

االختبارات.
2

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع زمالئي .

5

اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية في تسليم التقارير
واالبحاث واالعمال الدراسية.

4

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع مدرس
المساق .

3

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية االختبارات.

6

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في الحصول على ما
فاتني من محاضرات او اعادتها.

7

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي
الحاسوبية.

8

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي
اللغوية.

9

أستخدم المنصات التعليمية الكتساب مهارات حياتية متنوعة.

10

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في عقد منتديات نقاش
وساحات حوار لتبادل االفكار والخبرات والمعارف.

11

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتبادل المعلومات
والمتطلبات المتعلقة بالمساق.

12

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في أثراء بحوثي
وواجباتي الدراسية.

انتماء الفقرة

التعديل

منتمية غير

المقترح

منتمية
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الصياغة اللغوية
الرقم

الفقرة

15

استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يسهم في تعزيز فهم

واضحة

انتماء الفقرة
منتمية غير

غير

منتمية

واضحة

التعديل
المقترح

المساق.
14

استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ينمي قدراتي الذاتية.

13

استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية لمتابعة المالحظات
والمواد التعليمية المساندة التي يضعها مدرس المساق.

القسم الثاني  :مقياس اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو المنصات التعليمية اإللكترونية
الصياغة اللغوية
الرقم

الفقرة

1

أعتقد ان استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية

واضحة

غير
واضحة

يزيد من دافعية التعلم.
*2

أشعر بصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية.

5

أفضل التسجيل في مساقات يقوم مدرسها
باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

4

أرى انه من المفيد وجود منصة تعليمية الكترونية
لكل جامعة .

3

أعتقد ان أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية
يرفع مستوى االداء ويزيد التحصيل.

6

أميل إلى استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
ألنها تتميز في المرونة في الزمان والمكان.

7

أعتقد ان استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
يساعد في تنمية انماط التفكير المختلفة.

*8

أرى ان استخدام المنصات التعليمية اإللكترونيةال

انتماء الفقرة
منتمية

غير
منتمية

التعديل المقترح

81
يساعد في الحصول على التغذية الراجعة الفورية.
*9

أشعر بالضيق والملل عند استخدام المنصات
التعليمية اإللكترونية.

10

أرى ان التعلم باستخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية يزيد التواصل بين الطلبة.

11

أشعر ان التعلم باستخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية يعطيني حرية في تنظيم وقتي.

12

أعتقد ان المنصات التعليمية اإللكترونية تساعد
على التعلم الفردي .

15

أميل إلى اكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند
استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

14

استمتع عند استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية.

13

أشعر بأن استخدامي للمنصات التعليمية
اإللكترونية يزيد من ثقتي بنفسي.

16

أحس ان المنصات التعليمية اإللكترونية تتميز
بسهولة التواصل بين الطلبة ومدرس المساق.

17

أشعر أن المنصات التعليميةاإللكترونية تسهم في
حل مشكالت التعليم التقليدية.

 *18أرى ان المنصات التعليمية اإللكترونية ال تصلح
لجميع المساقات .
* 19أشعر بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية
اإللكترونية.
20

أعتقد ان المنصات التعليمية اإللكترونية توفر
الوقت والجهد.
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ملحق رقم ()9
قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة
الرقم

السم

التخصص

مكان العمل

1

أ.د .عايش زيتون

مناهج وطرق تدريس

جامعة الشرق األوسم

2

أ.د .منصور الوريكات

تكنولوجيا التعليم

الجامعةاألردنية

5

د .حمزة العساف

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسم

4

د.مهند الشبول

تكنولوجيا التعليم

الجامعةاألردنية

3

د .أمجد درادكة

إدارة وقيادة تربوية

جامعة الشرق األوسم

6

د .فواز شحادة

مناهج وطرق التدريس

جامعة الشرق األوسم

7

د .خالدة شتات

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسم

8

د .فراس عياصرة

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسم

9

د.منال الطوالبة

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسم

10

د .فادي عياصرة

تكنولوجيا التعليم

جامعة الشرق األوسم

11

د.باسل أبو فودة

قياس وتقويم

جامعة الشرق األوسم
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ملحق رقم ()3
الستبانة بصورتها النهائية

بسم هللا الرحمن الرحيم
تقددوم الباحثددة بددإجراء د ارسددة بعندوان " درجووة اسووتخدام طلبووة الدراسووات العليووا فووي الجامعووات األردنيووة الخاصووة
للمنصات التعليمية اإللكترونية واتجاهاتهم نحوها" ،كجدزء مدن متطلبدات نيدل درجدة الماجسدتير فدي تكنولوجيدا
المعلومددات واالتصدداالت فددي التعلدديم ،فددي جامعددة الشددرق األوسددم (عمددان  /األردن) .ولتحقيددق أهددداف الد ارسددة
أعدت الباحثة هذه االستبانة التي تتكون من جزأين؛ الجدزء األول لمعرفدة درجدة اسدتخدام طلبدة الد ارسدات العليدا
للمنص ددات التعليمي ددة اإللكتروني ددة ويتض ددمن ( )13فقد درة ،والج ددزء الث دداني لمعرف ددة درج ددة اتجاه ددات الطلب ددة نح ددو
استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية و يتضمن ( )20فقرة .لذا يرجى من حضدراتكم قدراءة فقدرات االسدتبانة
وتحديد درجة االستجابة بدقة وموضوعية وذل بوضع إشارة في المكان المناسب الذي يشدير إلدى أريد  ،علمداً
البحددث والد ارسددة .مدع بددالغ الشددكر والتقددير .الباحثوة

بدأن هددذه اإلجابددة سدتبقى سدرية ولددن تسدتخدم إال ألغد ار
داليه خليل الشواربة.
البيانات الشخصية
.1الجنس :
ذكر (

أنثى (

)

)

 .2العمر:
أقلمن  23سنة (

من 23سنة إلى  53سنة (

)

من  53سنةإلى  43سنة (

)

 .5التخصص  :كلية إنسانية (

)

أكبر من  43سنة (

)

)

كلية علمية(

)
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الجزء األول :درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمنصات التعليمية اإللكترونية.
الرقم
1

الفقرة
أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية
االختبارات اإللكترونية.

2

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع
زمالئي الطلبة.

5

اعتمد على المنصات التعليمية اإللكترونية في تبادل
الملفات الدراسية مع زمالئي.

4

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للتواصل مع
مدرس المادة.

3

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية للحصول على
درجات االختبارات.

6

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يرفع من
مستوى أداء الطلبة.

7

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي
الحاسوبية.

8

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتطوير مهاراتي
اللغوية.

9

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي
مهارة إدارة الوقت لدى الطلبة.

10

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية في عقد
منتديات نقاش مع زمالئي الطلبة.

11

أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية لتبادل
المعلومات والمتطلبات المتعلقة بالمادة الدراسية.

12

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من
العمق المعرفي للمادة الدراسية.

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا
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الرقم

الفقرة

15

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونيةيسهم في

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.
14

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي
قدرات التعلم التشاركية.

13

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية يوفر
فرصة استرجاع ما تم دراسته في أي وقت.

الجزء الثاني :درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو المنصات التعليمية اإللكترونية.
الرقم

الفقرة

أوافق
بشدة

1

أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من
دافعيتي للتعلم.

*2

أشعر بصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

5

أفضل التسجيل في المواد التي يقوم مدرسها باستخدام
المنصات التعليمية اإللكترونية.

4

أرى أنه من المفيد وجود منصة تعليمية إلكترونية لكل جامعة.

3

أشعر أن أستخدم المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من
تحصيل الطالب .

*6

أشعر بالملل عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.

7

أميل إلى استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية لمرونتها
زمانياً ومكانياً.

8

أرى أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد
من التواصل بين الطلبة.

9

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تساعد على التعلم
الفردي.

أوافق

محايد

لأوافق

لأوافق
بشدة
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الرقم

الفقرة

أوافق
بشدة

 *10أرى أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية ال
يساعد في الحصول على التغذية الراجعة الفورية.
11

أميل إلى اكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند استخدام
المنصات التعليمية اإللكترونية.

12

أرى أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يساعد في
تنمية أنماط التفكير المختلفة.

 *15أرى أن سلبيات المنصات التعليمية اإللكترونية أكثر من
إيجابياتها.
14

أشعر أن التعلم باستخدام المنصات التعليمية اإللكترونية
يعطيني حرية في تنظيم وقتي.

13

أشعر بأن استخدامي للمنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من
ثقتي بنفسي.

 *16أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية ال تناسب جميع المواد
الدراسية.
17

أشعر أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في حل
مشكالت التعليم االعتيادية.

18

أحس أن المنصات التعليمية اإللكترونية تتميز بسهولة
التواصل بين الطلبة ومدرس المادة.

* 19أشعر بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية.
20

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في تعزيز فهم
الطلبة للمادة الدراسية.

أوافق

محايد

لأوافق

لأوافق
بشدة
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ملحق رقم ()4
كتاب تسهيل المهمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

88

ملحق رقم ()5
كتاب تسهيل المهمة لجامعة جدا ار

89

ملحق رقم ()6
كتاب تسهيل المهمة لجامعة الزرقاء الخاصة
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ملحق رقم ()7
كتاب تسهيل المهمة لجامعة البت ار

