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الخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات  ةاستخدام طلبدرجة 
 واتجاهاتهم نحوها اإللكترونية

 إعداد:
 داليه خليل عبدالكريم الشواربة

:شرافإ  
 خليل محمود السعيد الدكتور

 الملخص

الخاصددة  األردنيددةالتعددرف علددى درجددة اسددتخدام طلبددة الدراسددات العليددا فددي الجامعددات  إلددىهدددفت الدراسددة 

الباحثة المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيدق  اعتمدتاتجاهاتهم نحوها، و درجة و  اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

الجامعدددات  مجموعدددة مدددن طلبدددة علدددىوزعدددت و ، هددداالتأكدددد مدددن صددددقها وثباتثم الدراسدددة تدددم تطويراسدددتبانة أهدددداف

المسدجلين فدي الفصدل األول مدن  من طلبة الدراسات العليا البةً ( طالًبا وط502عينة الدراسة )بلغت و الخاصة 

 تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.  2018/2019العام الجامعي 

الخاصدة للمنصدات  األردنيدةيدا فدي الجامعدات لنتائج الدراسة أن درجة استخدام طلبة الدراسات الع أظهرت

في درجة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة عدم  أيًضا أظهرتكما ، مرتفعةدرجة بجاءت  اإللكترونيةالتعليمية 

في درجة استخدام  إحصائية اللةدذو  التخصص، ووجود فرق الجنس و  متغير إلىتعزى الدراسة  أفراد استخدام

 متغير العمر. إلىتعزى  الدراسة أفراد

 جددداءت اإللكترونيدددةنحدددو المنصدددات التعليميدددة اتجاهدددات طلبدددة الدراسدددات العليدددا درجدددة النتدددائج أن  أظهدددرتو 

 الدراسددة مددن أفددراد اسددتجاباتبددين  إحصددائيةداللددة  وبينددت النتددائج وجددود فددرق ذو كمددا بدرجددة مرتفعددة،  إيجابيددة

 أفدرادفي درجة اتجاهدات  إحصائيةلصالح الطلبة الذكور، وعدم وجود فروق ذات داللة  اإلناثالذكور و الطلبة 

 متغير العمر والتخصص. إلىتعزى  الدراسة

 .اتالتجاهطلبة الدراسات العليا،  ،اإللكترونيةالمنصات التعليمية درجة الستخدام، الكلمات المفتاحية: 
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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

 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 مقدمة

ذ تميدزت العقدود إ التكنولوجي السريع في المجاالت المختلفة،ر يشهد العالم حالة من التقدم العلمي والتطو 

كافدددة فدددي  اً ساسددديأ متطلبددداً  صدددبح هدددذا التطدددوروأ بثدددورة فدددي مجدددال تكنولوجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت، األخيدددرة

 العملية التعليمية وعناصرها. ويركبير وواضح في قطاع التعليم وتط أثر القطاعات، وكان له

 لمدا ضدرورة، إذ أصدبح اسدتخدامها فدي التعلديم اإلنترندتشدبكة ب االسدتعانة مظاهر التقددم التقنديومن أبرز 

المعرفيددة ، وترفددع مسددتوى حصدديلة المددتعلم معلومدداتهائلددة مددن ال مصددادرفهددي تددوفر  ،تتمتددع بدده مددن مزايددا هامددة

 النظدام التعليمديمظهدر  تغييدر إلدىكمدا أدى اسدتخدامها  .للعمليدة التعليميدة والتشدويقاإلثارة ، وتضيف والثقافية

. وغيرهددا نقددالال ميوالتعلدد اإللكترونددي ميكددالتعل جديدددة، تعليميددة أنمدداط ظهددور ممددا سدداعد علددى المختلفددة مكوناتددهب

 متقدمدة دولي عددة فد المفتوحدة الجامعدات انتشرتف العالم،حول مختلفة  تعليمية مؤسساتوتبنت هذه األنماط 

المسدددتمر  ميلتعلكددداة عديددددة تربويددد مفددداهيمو  ،مسدددتحدثات تكنولوجيدددة ظهدددورالتغييدددر  هدددذارافدددق و واضدددح،  بشدددكل

 .(2008القطب،الذاتي) ميالتعلو 

التعلدديم  قطدداعفددي  الحديثددة هم التطبيقددات التكنولوجيددةأحدددأ التعلدديم اإللكترونددي  أن (2013)البدداروديوتددرى 

التعلديم فدي هم اويسد ،التعليميدة اتالمؤسسدالتعلديم فدي  شدكل مدن يغيدر نموذجًا جديدداً يمثل ومجاالته، حيث أنه 

دد ولهددذا .العددالمي لجمدداعيم ايالتعلددو  المسددتمر كثيددر مددن التربددويين الددتعلم اإللكترونددي ثددورة حديثددة فددي تقنيددات  د  يع 

عتمداده ا  ى، إلدالتعليميدةمدن اسدتخدام الوسدائل التكنولوجيدة المختلفدة فدي العمليدة  بتدداءً إوأساليب التعلم الجديددة، 
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التدددي تمكدددن المتعلمدددين مدددن الحضدددور والتفاعدددل مدددع  االفتراضددديةالفصدددول  إلدددىوامتدددداده  ،علدددى الدددتعلم الفدددردي

يكدون  ، وقددوالتطبيقدات التكنولوجيدة اإلنترندتعن طريق شدبكة ات والدروس في أي مكان في العالم، المحاضر 

 .(2003، العريني)هذا التعلم متزامنا أو غير متزامن

 نفتدددداحاالهمددددا بددددرز للتعلدددديم فددددي العصددددر الحددددديث السددددمتان األ نأ إلددددىالعديددددد مددددن التربددددويين  شددددارأوقددددد 

فددي ف، عليهددا اأو تكتًمدد لهددا ااسددتحواذً احتكدداًرا أو  ولدديس ومشدداركتها للمعرفددةنقددل  عمليددة فددالتعليم هددو ،المشدداركةو 

لتسددهيل  التعليميددة المؤسسدداتوالت لددبعض اعلددى العديددد مددن المحددنددي ب   ظهددر توجدده جديددد القددرن الحدداليبدايددة 

 .(2015،)شدقور المدوارد التعليميدة المفتوحدةأال وهدو غدب بدذل ، لية الحصول على المعرفدة لمدن ير عمر تيسيو 

: المدددوارد التعليميدددة مثدددلف الآ وي تحدددالتدددي  المواقدددع الجامعيدددةو  مئدددات المؤسسدددات التعليميدددة ًيددداحيدددث تتدددوفر حال

 إلددى ضددافةباإل، إللكترونيددة اوالمجددالت العلميددة واالمتحاندداتهج الدراسددية والكتددب الدراسددية والمحاضددرات االمندد

ألغددرا  يددتم اسدتغاللها  أالعلدى  يدددهالمدن ير  اوهددي متاحدة مجاًندد، التعلميدة العمليدة التعليميددةتدددعم  أخدرى مدواد 

الجامعدات المهتمدة بدالتعليم، و  ترعاه أعرق المؤسسدات العالميدة ،جوانبههذا التوجه الجديد للتعليم بكل و  .تجارية

كيب الغربية في جنوب جامعة و  ،كيو اليابانيةجامعة و  ،التقنية باريسجامعة و ، هارفارد األمريكيةجامعة  مثل:

 .(2012)التل،ا فريقيإ

سددداقات المالمدددواد التعليميدددة و  فدددي أكبدددر بدرجدددة يكدددون  المتعلمدددينتفاعدددل  أن إلدددى (2011)العندددزي  وتشدددير

وقت وجهدد وتكلفدة  أقل سيكون  اإلنترنت على القائم التعلم وأن ،اإلنترنتشبكة  من خالل والمقررات التي تقدم

 علدى، وعددم االقتصدار وعديددة متنوعدة تعليمية واردم علىالحصول  للمتعلمين ويمكن امك البعيد، المدى على

 .هال وحيد كمصدر المعلم
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 الجامعداتو خبرات المؤسسات التعليميدة والمعاهدد  عالمهذه الموارد التعليمية المفتوحة وضعت بين أيدي ال

منهددا ومحاولددة  االسددتفادةيسددتدعي أن تددتم التعليميددة مجانددًا، وهددذا  والمقددررات المندداهج وبندداء فددي تصددميم الرائدددة

ف الطلبدددة المواقدددع الآالشدددبكات يسدددتخدم  رالتواصدددل عبدددزيدددادة  ومدددع. (2009هدددذه المؤسسدددات)الخليفة، ة مجدددارا 

 .هابالتدريس التي يتم لغة الو واستراتيجية التدريس المتبعة  هاتفي مجاال تتباينوهي التعليمية 

تعليميددة الجدداالت مال Open Educational Recourses(OER)وتغطددي المددوارد التعليميددة المفتوحددة

مدواد و ة يوالمنداهج الدراسد تفاعليدة للدتعلمالمحاضدرات الكمن المواد التعليميدة كبيرة  مجموعة، وتتضمن تنوعةمال

الصددددادر عددددن  (2012)بدددداريس لعددددام  إعددددالنويدددددعو  (.Butcher،2012)وغيرهدددداوالدددددورات  التنميددددة المهنيددددة

 .(2012بهذه الموارد واستخدامها)يونسكو، االهتمامالمزيد من  إلىالتعليمية المفتوحة  لمواردل اليونسكو

 لمحتددوى ا تميددزت بتقددديم متعددددة إلكترونيددةمنصددات تعليميددة  ظهددور إلددىة التعليميددة المفتوحدد دت المددواردأو 

 ،(EDX)إيديكسو  ،(Udemy)يوديمي، (Coursera)كورسيرا: ابرزها عالميً أ، ومن حترافيةاالتعليمي بطريقة 

 منصدة :همهداأ مدن  منصدات عربيدة متميدزة األخيدرةظهرت في الفترة كما ، (khan academy) كاديميأوخان 

، كما تعتبر لمنصة نفهم ضافةومنصة رواق باإل -حدى مبادرات الملكة رانيا العبدهللا إ -للتعلم المفتوح  إدراك

فددي  ةمتددوافر  إلكترونيددةمنصددات تعليميددة  Learning Management System(LMS)الددتعلم  إدارةنظمددة أ

وبعضدها مغلقددة  (Moodle)مدوودل  التعلديم العدالي، بعضدها مفتوحدة المصددر ومجانيدة مثدل منصدة مؤسسدات

 (.Blackboard)بالك بورد  المصدر)تجارية( مثل منصة

علددى  التعليمددي ويتضددح ممددا سددبق الدددور الكبيددر للمددوارد التعليميددة المفتوحددة فددي تكددوين المحتددوى الرقمددي

 ساسددها،أالقائمدة علددى  اإللكترونيددةليدده عددن طريدق المنصددات التعليميدة إطلبددة الوصدول للمكدن والددذي ي   اإلنترندت

ودورهدا فدي عمليدة  لبدةمددى يدتم اسدتخدام هدذه المنصدات مدن قبدل الط أي إلدىصبح ال بد مدن معرفدة وبالتالي أ
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الدراسددددات العليددددا للمنصددددات التعليميددددة  لبددددةدرجددددة اسددددتخدام طللتعددددرف علددددى لددددذا جدددداءت هددددذه الدراسددددة  ،الددددتعلم

 ا.اتجاهاتهم نحوهدرجة و  اإللكترونية

 مشكلة الدراسة

ومدددا أحدثددده الددددتعلم  ،االتصددداالتو ن التطدددور المسدددتمر والتقددددم التقندددي فدددي مجدددال تكنولوجيدددا المعلومدددات إ

ا نقدددل واكتسدداب المعدددارف والخبدددرات تغيددر الطريقدددة التدددي يددتم بهددد إلدددىاإللكترونددي مدددن ثدددورة تعليميددة كبدددرى أدت 

المدوارد واالتجداه الددولي نحدو اسدتخدام  اإللكترونيدةفي المقررات  والتحديثات التطورات إلىضافةباإل ،والمهارات

المؤسسدات التعليميدة المختلفدة ى علد يفدر  ، كدل هدذافدي العمليدة التعليميدة الرقميدةالمدوارد التعليمية المفتوحدة و 

تمثددل و  العمليددة التعليميددة،الحديثددة فددي  ورسددم الخطددم لدددمج التقنيددات، الجامعددات مواكبددة تلدد  التطددورات ومنهددا

سدداس الددذي ينطلددق مندده اسددتخدام التكنولوجيددا تعليميددة األمددوارد مددا تقدمدده مددن و  اإللكترونيددةة يددالمنصددات التعليم

فدي  (Massachusetts)ساتشوسدتسامعهدد مواعتبدر قيدام  ،فدي عمليدة التعلديم والدتعلم اإلنترنتالحديثة وشبكة 

فدي تدداريل المعرفددة سددامًيا عمدداًل  اإلنترندتعلددى شددبكة  بشددكل مجدانيالدراسددية  مناهجده فددةاك طددرحب 2001عدام 

 ا( مقددررً 2000مددن ) أكثددرحتددوي المعهددد ا ن يو  علددى مسددتوى البكددالوريوس والماجسددتيركددان ذلدد  و . نسددانيةاإل

، والمحاضدددرات النصدددية والمرئيدددة وغيرهدددا ،وسدددائل التقيددديمو  ،والمراجدددع ،الخطدددم الدراسدددية ويشدددتمل علدددى اتعليمًيددد

علدى المؤسسدات  ممدا فدر  (.2012)التدل،مليدون زائدر مدن جميدع أنحداء العالممدن  أكثرزور الموقع شهرًيا وي

فدددي تحسدددين العمليدددة  أثدددرلمدددا لهدددا مدددن  سدددلوبأواأل مؤسسدددات التعلددديم العدددالي تبندددي هدددذه الفكدددرة منهددداالتعليميدددة و 

ن المنصددات التعليميددة أذ إ المكددان والزمددان، والتحددرر مددن قيددود ومراعدداة احتياجددات الطلبددة المختلفددة، ،التعليميددة

لتي يقبل عليها العديدد مدن مسدتخدمي شدبكة ا (Web2.0) واحدة من تطبيقات الجيل الثاني للويب اإللكترونية
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يجددداد بيئدددة تفاعليدددة تمتددداز إهدددم المصدددادر التعليميدددة المدددؤثرة فدددي أ صدددبحت مدددن أحدددول العدددالم وبالتدددالي  اإلنترندددت

 االستخدام.بالمرونة وسهولة 

 إنتشددارمددع  اإللكترونيددةالمنصددات التعليميددة  أهميددةالمددؤتمرات الدوليددة حددول بعددض علددى توصدديات  وبندداءً 

فدي التعلدديم  االتصداالتو المدؤتمر الدددولي الثالدث لتقنيدات المعلومدات مثدل  ،(OER)المدوارد التعليميدة المفتوحدة 

 دوات التعلددديم والتددددريبأاسدددتخدام  بضدددرورةأوصدددى والدددذي ( 2016عدددام ) الخرطدددوموالدددذي عقدددد فدددي والتددددريب 

منصدة  إنشداءب االهتمداموكدذل   ،دائهاأ المنظومة التعليمية في الوطن العربي لتحسين إلىدخالها إو  اإللكترونية

 إعدددالن فددديكمدددا جددداء  (.2016)اطميزي،نتددداج وتبندددي المدددوارد التعليميدددة المفتوحدددةإالبرمجيدددات و  لتطدددويرعربيدددة 

الددوعي نشددر توصدديات عديدددة كددان مددن أهمهددا:  2102عاا   ((OERالتعليميددة المفتوحددة المواردبدداريس المتعلددق بدد

 البحددثودعددم تشددجيع و  ،اسددتخداماتهامجدداالت و (OER) المفتوحدة المواردالتعليميددة أهميددةوزيدادة  التأكيددد علددى 

أن هنالدد   اإلحصددائياتكمددا بين ددت  (.2012)يونيسددكو،((OERفددي مجددال المددوارد التعليميددة المفتوحددةالعلمددي 

 ،اإللكترونيةعبر المنصات  ( من قيمة ثروتها للتدريب اإللكتروني%41.7( شركة عالمية توجه نسبة )300)

قائمدددددة علدددددى أسددددداس الدددددتعلم  ح نصدددددف قاعدددددات التددددددريس فدددددي الجامعددددداتستصدددددب 2019وأنددددده بحلدددددول عدددددام 

 (.2017اإللكتروني)العجرش،

 ودراسددددددددة ،(Payniter،2012)بينتددددددددر  العديددددددددد مددددددددن الدراسددددددددات مثددددددددل دراسددددددددة أكيدددددددددت إلددددددددى ضددددددددافةباإل

كمددا  ة،يددوظيفهددا فددي العمليددة التعليم توضددرورة اإللكترونيددةالمنصددات التعليميددة فاعليددة  علددى (2013)السدداعي

سددددهم فددددي تجويددددد ممددددا قددددد ي اإللكترونيددددةاسددددتخدام المنصددددات التعليميددددة  بدددددعم (2013)الرشددددود أوصددددت دراسددددة

الدراسددات العليددا نحددو  لبددةعلددى ضددرورة توجيدده ط (2016)الجهنددي وأكدددت دراسددة ،مخرجددات العمليددة التعليميددة

وفاعليدة  أهميدة( علدى زيدادة التوعيدة ب2016)كما أكدت دراسدة الصدبحي اإللكترونيةدراسة المنصات التعليمية 
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( علددددى ضددددرورة االسددددتمرار فددددي اسددددتخدام 2017)وأوصددددت دراسددددة الهدددداجري  ،اإللكترونيددددةالمنصددددات التعليميددددة 

 والتشجيع على استخدامها. اإللكترونية المنصات التعليمية

اسدتخدام طلبدة الدراسدات العليدا فدي التعدرف علدى درجدة  إلدىالحاجدة شدعرت الباحثدة ب مدا سدبقوبنداء علدى 

 اتجاهاتهم نحوها.ودرجة  اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالجامعات 

 

 سئلتهاأهدف الدراسة و 

الخاصدة  األردنيةدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات  علىالتعرف  إلىهذه الدراسة هدفت 

 :ةا تي الدراسة سئلةأعن  اإلجابةخالل  نم نحوها.اتجاهاتهم درجة و  اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

الخاصدددددة للمنصدددددات التعليميدددددة  األردنيدددددةمدددددا درجدددددة اسدددددتخدام طلبدددددة الدراسدددددات العليدددددا فدددددي الجامعدددددات  -1

 ؟اإللكترونية

الخاصددة نحددو المنصددات التعليميددة  األردنيددةاتجاهددات طلبددة الدراسددات العليددا فددي الجامعددات درجددة مددا  -2

 ؟اإللكترونية

درجدددة اسدددتخدام طلبدددة فدددي  (α≤0.03الداللدددة )عندددد مسدددتوى  إحصدددائيةوجدددد فدددروق ذات داللدددة هدددل ت -5

الجدنس، لمتغيدر تعدزى  اإللكترونيدةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات 

 والعمر، والتخصص؟
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طلبدددة اتجاهدددات فدددي درجدددة ( α≤0.03الداللدددة )عندددد مسدددتوى  إحصدددائيةوجدددد فدددروق ذات داللدددة هدددل ت -4

تعددزى لمتغيددر  اإللكترونيددةالخاصددة نحددو المنصددات التعليميددة  األردنيددةالدراسددات العليددا فددي الجامعددات 

 الجنس، والعمر، والتخصص؟

 

 الدراسة  أهمية

 :اآلتيهذه الدراسة في  أهميةتكمن 

 أهميةفي التعرف على  مؤسسات التعليم العالي وصناع القرار فيها قد تفيد نتائج هذه الدراسة -1

إحدى وجدوى زيادة استخدامها ك، منها االستفادةومجاالت  اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

 المستحدثات التكنولوجية المهمة والتي يجب توافرها في كآفة الجامعات.

لتطورات الحديثة في عملية التعليم والتعلم والسعي نحو تفعيل دورها في ل الجامعيين األساتذةمواكبة  -2

 العملية التعليمية.

 واعها.أنلدى الطلبة وتعريفهم ب اإللكترونيةالمنصات التعليمية  نشر ثقافة استخدام  -5

 بشكل األردنيةالمساهمة في توفير أدب نظري جديد لتغذية المكتبة العربية بشكل عام والمكتبة  -4

 .خاص بهذا األدب

 .الحالية الدراسة أداة من طريقة بناء أو تطوير أو استخدام  االستفادة يمكن للباحثين التربويين -3
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 حدود الدراسة ومحدداتها

 :حدود الدراسة

جامعة الزرقاء الخاصة، جامعة البترا، الخاصة ) األردنيةالجامعات تم تطبيق هذه الدراسة في  الحد المكاني:

 جامعة الشرق األوسم، جامعة جدارا(.

 (.2019-2018من العام الدراسي ) ألولتم تطبيق هذه الدراسة في الفصل ا :الحد الزماني

 الخاصة. األردنيةفي الجامعات  العلياطلبة الدراسات هذه الدراسة على م تطبيق ت :الحد البشري 

 

 :محددات الدراسة

ذ يمكددن إا ومتغيراتهددا اتهدددأعيناتهددا وبطبيعددة  أفددرادلدراسددة بمجتمعهددا ودرجددة اسددتجابات ا هددذه تتحدددد نتددائج

معددامالت الدراسددة ومدددى صدددقها و  أداة لمجتمعهددا فددي ضددوء  المشددابهةعددات تعمدديم نتددائج الدراسددة علددى المجتم

 .داة لهذه األ المستجيبين ثباتها وموضوعية
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 :مصطلحات الدراسة

 :ا تيتوضيح في  إلىهم المصطلحات التي تناولتها الدراسة الحالية والتي تحتاج أ تتمثل 

 (Electronic educational platforms) :اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

التدددي تدددوفر  اإلنترندددتمجموعدددة متكاملدددة مدددن الخددددمات التفاعليدددة عبدددر  هددداأن :(kats,2010فهدددا كددداتس)عر  

التي تعمل على  ليم المعلومات واألدوات والمواردلياء األمور وغيرهم من المعنيين بالتعأو للمعلمين والمتعلمين و 

 اإلنترندتوهدي نظدام شدامل يتديح التددريب ا مدن والدتعلم عبدر ، تقديم الخددمات التعليميدة وإدارتهداو دعم وتعزيز 

 .باستخدام واجهة مستخدم بسيطة التعليم اإللكترونيو 

ها بمثابة ساحة تحتوي جميع مدا يتعلدق بدالتعليم أن: إجرائياً  اإللكترونيةف الباحثة المنصات التعليمية وتعر  

الدددتعلم ونشددداطات تعليميدددة مختلفدددة  إدارةظمدددة أنو  إلكترونيدددةمقدددررات مصدددادر ومدددوارد تعليميدددة و  اإللكتروندددي مدددن

 ة.والتواصل الحديث االتصالدوات أمجموعة من تتحقق عن طريقها عملية التعلم باستخدام 

 ( :Attitude)التجاه 

 وتتضمن معين موقف أو شخص أو لموضوع لالستجابة الفرد لدى حالةه أن: (2002)السامرائي،فهيعر  

 الحياتية وتجاربه وخبراته الفرد تفاعل وهو  .للخبرة نتيجة ويحدث سلبي وأ إيجابي بشكل فعلال ةرد االستجابة

وهو  ،الدوافع لديه تحبم أو والسرور الرضى بشعور عليه وتعود مختلفة دوافع لديه ترضي حيث البيئة مع

 .المثيرات من ذل  غير أو حداثاأل أو الموضوعات زاءإ متعلمة تقويمية تاستجابا
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ي الدراسات العليا ف طلبةمن الدراسة  أفراده مجموع استجابات أن :ااالتجاه إجرائيً ف الباحثة وتعر  

 اإللكترونية فض استخدام المنصات التعليميةر  أولقبول ( 2019-2018)الجامعات الخاصة للعام الدراسي

 .الدراسة أداة على 

 

 (:Degree of Using) درجة الستخدام

 الدراسة. أداة الدراسة بعد استجابتهم على  أفرادالدرجة التي يحصل عليها  اهأنالباحثة إجرائيًا ب اوتعرفه
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

 مقدمة 

 تكدون ابقة ذات الصدلة بموضدوع الدراسدة، حيدث والدراسدات السد عرًضدا لدبدب النظدري  هذا الفصدل تناولي

 وخصائصدها وفوائددها اإللكترونيدةمفهوم المنصات التعليمية من محورين، تناول المحور األول األدب النظري 

ونشدددأتها  ((OERلمدددوارد التعليميدددة المفتوحدددة مفهدددوم ا وتنددداول المحدددور الثددداني ،ومعوقدددات اسدددتخدامها واعهددداأنو 

 علددى عددر  الدراسددات السددابقةالدراسددات كمددا اشددتملت . اإللكترونيددةوعالقتهددا بالمنصددات التعليميددة  ومميزاتهددا

 .ليه من نتائجإوما توصلت  واألبحاث العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة

 

 أول : األدب النظري 

 اإللكترونيةالمحور األول: مفهوم المنصات التعليمية 

( Web2.0)الويب الثاني من الجيل تطبيقات من متنوعة مجموعة اإللكترونيةية التعليم منصاتالتمثل 

 غير أو متزامنةا بطريقة من خالله سةاالدر  تكون و  ،اإلنترنتللتعلم من خالل شبكة ساليًبا متعددة أ توفر يالتو 

 (.Garcia and Jorge,2006)متزامنة
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مدارس والجامعات والمؤسسات للن نظام معلومات يمك اإللكترونيةالمنصات التعليمية  تشكلن أيمكن و 

ع الطريقة من خالل دمجه م أوبشكل كامل  اإلنترنتمن استخدامه في العملية التعليمية سواء عن طريق 

 :(Patricia,et.al.,2009) ا تي اإللكترونية التعليمية تمثل المنصة  وبالتالي يمكن أنالتقليدية في التعليم 

حيث يضمن هذا النظام  CMS( Content Management System) :المحتوى إدارةنظام  -

 .طلبةوصول الموارد التعليمية لل

مما يسهل من استخدام LMS (  Learning Management System) التعلم: إدارةنظام  -

 .عناصر المتوافرة في عملية التعلمال

 نظام تعلم تعاوني مدعم بالحاسوب: -

(Computer Supported Collaborative Learning System)CSCLS  مما يسهل استخدام

 استراتيجيات التعلم التعاوني.

 المعرفة. إدارةيقومون باستخدام استراتيجيات  األساتذةوالمعلمين و  طلبةبناء مجتمع افتراضي من ال -

 

بيئة تفاعلية تعليمية تعمل على توظيف تقنية الويب ودمج  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  دكما تع

من نشر  األساتذةالمحتوى اإللكتروني مع شبكات وتطبيقات التواصل المختلفة وتمكن  إدارةمميزات أنظمة 

مع الطلبة من  واالتصالووضع التمارين والتدريبات واألنشطة التعليمية المتنوعة  هدافالمحاضرات واأل

والطلبة ومشاركة المحتوى التعليمي مما  األساتذةديدة . فهي تساعد على تبادل األفكار بين خالل تقنيات ع

 .(2017،)السيدى مخرجات تعليمية ذات جودة عاليةالحصول عل إلىيؤدي 
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 اإللكترونيةخصائص المنصات التعليمية 

نظددام مصددمم لخلددق بيئددة تعلددم افتراضددية يمكددن مددن خاللهددا تقددديم دورات  اإللكترونيددةة يددالمنصددة التعليمإن 

ة متكاملة من الخدمات فهي مجموع ،سلسلة من الخيارات والتسهيالت إلىدارتها ومراقبتها والوصول وإتدريبية 

 :(,2112Thomson)از بالعديد من الخصائص من أهمهما، وتمتالتفاعلية

المحتدددوى  إلدددىدوات التدددي تسدددتخدمها المنصدددة التعليميدددة تسدددمح بالوصدددول ن األإ: المحتووووى  إدارة -1

ضدددافته مدددن قبدددل المسدددتخدمين وبالتدددالي يمكددددن إم أ ه تجاريددداً ؤ اإللكتروندددي سدددواء تدددم شدددراالتعليمدددي 

مدع توظيفهدا  إعادةالمواد التعليمية والدورات وتخزينها و  إنشاءساتذة الجامعة والمدربين أين و للمدرس

 .اإلنترنتن طريق المحتوى ع تاحة الوصول لهذاإ

 

 أوودعدددم الددددروس السدددعة التخزينيددة الالزمدددة لتقيدديم دوات و ذ تدددوفر المنصددة األإ: جهاتخطوويط المنووو -2

 .ورسم خطة عملية التعلملمحاضرات ا

 

دوات المختلفدددة حيدددث تدددوفر األ واالتصددداليدددة التواصدددل : تسدددهل المنصدددات التعليميدددة عملالتواصووول -5

اإللكترونددي و منتددديات النقدداش ولوحددات المدمجددة فددي نظامهددا عمليددة التواصددل عددن طريددق البريددد 

 .ات والمدوناتعالناإل

 

تتبدع تقددم  ه يدتمالتعلديم والدتعلم مدن خاللد دارة: يشمل نظام المنصات التعليمية على نظدام إلدارةاإل -4

يمكدددن معرفدددة مجموعدددة مدددن كمدددا  التقيددديم تددددربين عدددن طريدددق اختبددداراتوالمسدددتخدمين والم طلبدددةال
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عمددالهم أ ولهم الزمنددي واالطددالع علددى حافظددة مثددل مواعيددد حضددورهم وجددد طلبددةالمعلومددات عددن ال

 .اإللكترونية

منهدا نشدر وتقدديم المدواد  اإللكترونيدةللمنصدات التعليميدة  أخدرى ( خصدائص 2017،نيدزي عال) تكما ذكدر       

وبددين الطلبددة  األسدداتذةبددين الطلبددة و  التواصددل إمكانيددة إلددى ضددافةباإل ،سددجالتهم إدارةالدراسددية ومتابعددة الطلبددة و 

القدددرة علددى اسددتخدام المنصددة  أيًضداوبعضدهم الددبعض عددن طريددق منتدديات خاصددة توفرهددا المنصددة التعليميددة، و 

 التعلم التقليدي. أسلوبوتكمل  اإللكترونيةفي أي مكان وزمان كما تدعم المنصات التعليمية 

 اإللكترونيةلمنصات التعليمية فوائد ا

 إقباالً  تشهد التي( Web 2.0الويب) من الثاني الجيل تقنيات مقدمة في اإللكترونيةية التعليم منصاتال وتأتي

 التي والمتعة الحيوية إلى اً ر ظن وذل  .(Yagci,2015)يةالتدريس هيئةال أعضاء ِقب ل على توظيفها من امتزايدً 

 :((Thomson,2007األساتذةلكل من الطلبة و فوائدها ، ومن والتعلم عمليتي التعليم تضفيهاعلى

عمالهم أ تخزين ، كما يمكنهم ي مكانأوقت ومن  أي الموارد التعليمية في إلىالوصول يمكن للطلبة 

مراعاة الفروق على  اإللكترونية، وتعمل المنصات التعليمية عند الحاجة إليهاظاتهم والرجوع ومالح اإللكترونية

تبادل المعلومات والنقاشات مع غيرهم من المستخدمين ، وتسمح للطلبة بفردية وحاجات المتعلمين الشخصيةال

 .المنصةالخاصة بديات النقاش تعن طريق من

استخدامها وطباعتها أو  اإلنترنتالتعليمية عبر مشاركة المواد  أو إنشاء األساتذةيمكن للمدرسين أو و 

مراقبة من  األساتذةوتمكن ها، داء الطلبة من خاللأتقييم ، كما تسهل المنصة عملية مع السبورة التفاعلية

 .ات والدورات مع غيرهم من الزمالءمشاركة المحاضر ، كما يمكنهم العمل الجماعي أو الفردي للطلبة
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 :اإللكترونيةمعوقات استخدام المنصات التعليمية 

ما  إلىن هنال  تربويون يرون أن المنصة قد تؤدي أال إ اإللكترونيةبالرغم من مزايا المنصات التعليمية 

 (2017: ) السيد،يأتي

 ساءة استخدامها.إو  اإلنترنتقرصنة  إلىتعر  معلومات الطلبة   -

 جتماعيةاليه من عزلة إجهزة الحاسوب وما قد تؤدي أمام أزيادة عدد الساعات التي يقضيها الطلبة  -

 ونفسية.

 األساتذةالتواصل والتفاعل المستمر بين مام أا مما يشكل عائقً  اإلنترنتب تصالاالانقطاع  إمكانية -

 والطلبة.

 وجودة مخرجاته. لكترونياإلوالتربويين بالتعلم  األساتذةقلة الثقة لدى بعض  -

 :اإللكترونيةأنواع المنصات التعليمية 

بعضها منصات مجانية مفتوحة المصدر ، اإللكترونيةتتواجد حالًيا أنواع متعددة من المنصات التعليمية 

 (2017) العجرش،:لمصدر ومن أهم هذه المنصاتوبعضها منصات تجارية مغلقة ا

( مقطع فيديو لمن 230)من  أكثرتوفر هذه المنصة  :(Khan Academy)منصة خان أكاديمي  -

 يبحث عن زيادة معرفته في الهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم.
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وهي مبادرة مجانية من جامعة كاليفورنيا وجامعة هارفارد ومعهد :(Edx) يدكسإمنصة  -

وتهتم بالبرمجة والفنون والعلوم  اإلنترنتمحاضرات مجانية عبر ماساتشوستس للتكنولوجيا وتقدم 

 التطبيقية.

 
وتقدم هذه المنصة دورات تعليمية وذل  بشكل مجاني للمستخدمين  :(Coursera) منصة كورسيرا -

من حول العالم في مجاالت تعليمية متعددة من خالل محاضرات يقدمها أساتذة متخصصون من 

( مؤسسة وجهة تعليمية مختلفة، وتتنوع مجاالت الدورات التي تقدمها المنصة منها الطب 107)

 .ب والهندسة وغيرهاوالقانون والتغذية والتربية وا دا

 
دورات مجانية في األعمال والفن والتقنية والتصميم والرياضيات  موتقد :(Udemy) منصة يودمي -

 والصحة واأللعاب والرياضة وغيرها.

 
وهو موقع تعليمي أوروبي يحتوي على محاضرات جامعية في  :(Edunao) إيديونومنصة  -

 .واالبتكارياسية والفلسفة وعلم الجريمة مجاالت مختلفة من العلوم الس

 
ومواقع  LMSالتعلم  إدارةنظمة هي منصة تعليمية تجمع بين مزايا أو   :Edmodo)) إدمودومنصة  -

 إلكترونيةوتم بناؤها على أسس تربوية لتساعد التربويين على توفير بيئة تعليمية  االجتماعيةالشبكات 

 (.2016المقرن،وطرق تقويم وغيرها)نشطة تعليمية ذات محتوى إلكتروني وأ
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 :(9106والتي ذكرها) الصبحي، العربية اإللكترونيةالمنصات التعليمية أبرز ومن 

وجاءت هذه المنصة كواحدة من  منصة عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصدر :إدراكمنصة  -

ا للتعليم والتنمية، وتوفر المنصة الفرصة للطلبة لالشتراك بالمساقات التي ينامبادرات مؤسسة الملكة ر 

الجامعات العالمية مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويمكن للطلبة  أفضلتقدمها 

كما يمكن للطلبة االلتحاق بالمساقات العربية التي يقدمها  ،مامهاإتالحصول على شهادات عند 

كم   . (www.edraak.org) اإلنترنتوموقعها على شبكة  اديميين في الدول العربية.األك أفضل

 (.0تبين الصورة رقم )
 (0الصورة )

 

 .التعليمية" إدراك"منصة 

 

http://www.edraak.org/
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كاديمية في مجاالت وتخصصات مختلفة تقدم مواد دراسية وأ إلكترونيةمنصة تعليمية  :منصة رواق -

وموقعها  من مختلف أنحاء العالم العربي. مميزينبشكل مجاني وباللغة العربية من قبل أكاديميين 

 (.2كم  تبين الصورة رقم )(. www.rwaq.org) اإلنترنتعلى شبكة 

 (9صورة )

 

 ."منصة رواق التعليمية"

 

تعمل على تبسيم المواد التعليمية للطلبة ومساعدتهم على زيادة  إلكترونيةمنصة  :نفهم منصة -

قدرتهم 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 

. وموقعها على شبكة عة من عدة دول عربية وتشمل جميع المراحل الدراسيةعلى مناهج دراسية متنو 

 (.3كم  تبين الصورة رقم ). (www.nafham.com) اإلنترنت

http://www.rwaq.org/
http://www.nafham.com/
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 (3صورة )

 

 "منصة نفهم التعليمية"

 

 الخاصة: األردنيةفي الجامعات المتوافرة  اإللكترونيةة يومن المنصات التعليم

نظام مفتوح المصدر ويوزع تحت رخصة عامة وذل  يعني أنه يحق  وهي:(Moodle)موودلمنصة  -

ا، وهددو سددهل االسددتخدام وتددم تصددميمه علددى للجميددع تحميلدده وتركيبدده واسددتخدامه وتعديلدده ونشددره مجاًندد

ذات بيئدة تعليميدة تربويدة  إلكترونيدةأسس تربوية وليست تقنية وهندسية وبالتالي يشكل منصدة تعليميدة 

تمكددن الطلبددة مددن بندداء معددارفهم مددن خددالل خبددراتهم ومددؤهالتهم وتمتدداز هددذه المنصددة بأنهددا تدددعم اللغددة 

 (.2016،ية ويمكن تطويرها بشكل مستمر) الجراحالعرب
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ا، ويتدددديح للطلبددددة ر ولددديس مجانًيددددوهددددو نظدددام تجدددداري المصددددد :((Blackboardمنصووووة بوووو ك بووووورد -

كداديمي الخدداص التعليميددة المسدجلة علدى النظددام األمددن المدواد  إلكترونيدةنسدخة  إلددىالددخول  األسداتذةو 

عدد كبير مدن على  باحتوائهاتمتاز هذه المنصة بالمؤسسة التعليمية ويوفر بيئة تفاعلية آمنة للطلبة و 

المحتددددوى المنتددددديات والمدددددونات وتحميددددل  إنشدددداءوالقدددددرة علددددى  اإللكترونيددددةاألدوات مثددددل االختبددددارات 

 (.2016،بالصيالتعليمي وغيرها)ال

 

 .Open Educational Resources  (OER): الموارد التعليمية المفتوحةالمحور الثاني

 (OER) مفهوم الموارد التعليمية المفتوحة

 األكبر التحدي عدوي، الحياةجاالت م مختلفباعتماده على التقنيات الحديثة في  يجتمع المعرفيز المميت

، ات التعليم العاليفي مؤسس التي يمكن للمجتمع من خاللها امتالك التقنيات التكنولوجية وتوظيفها كيفيةالفي 

تطوير  عن طريق ذل و ، مؤسسات التعليم العاليوتطوير  لجامعاتو عن طريق استخدامها في زيادة قدرة اأ

 ضافةباإل ،والتعليم اإللكتروني عن بعد التعليم ةنظمأإدخال  و من خاللأ البرامجو  والمناهج لهيئات التدريسيةا

 كبةوموا، هوتحسين نوعيت التعليم العالي لرفع جودة (Virtual Universitiesفتراضية)اال الجامعات بناء إلى

 التكنولوجيا ستثمار، والتحدي األكبر هو القدرة على اأساليب التعليم والتعلم حديثوت، الطلب المتزايد عليه

التعليم  حريةو ، المعرفةتوسيع دائرة و ، هإنتشار  زيادة رقعةو  ،نوعية التعليمتطوير بهدف ، بالطريقة المثلى

األساليب  مقارنة مع أقلبتكلفة  جب أن يمتازيعرفة والمعلومات فالتعليم في مجتمع الم .للجميع إتاحتهو 
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يتناسب وحاجات المتعلمين ا بما استخدامه ثم طرق جديدة للتعليمأساليب و  استكشاف لذل  يتوجبو ، التقليدية

 (.2010،حريري ال)المتنوعة

وبحث  تعليمعبارة عن موارد تدريس و ":Open Educational Resourcesالموارد التعليمية المفتوحة

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

عرفت وقد  تجارية. هدافاستخدامها ولوأل عادةبتوزيع وتعديل هذه الموارد والتعاون مع ا خرين إل

( على أنها دورات تعليمية مفتوحة ومرخصة ذات حقوق OERفكرة الموارد التعليمية المفتوحة )اليونيسكو 

خرين يع وتعديل تل  الموارد من قبل ا ز تو  إمكانيةملكية فكرية بهدف تعزيز النماذج التعليمية عالوة على 

 .(2102:02،يونسكو)"دون قيود كما حددتها االتفاقيات الدولية ذات الصلة

حثية بأنهامواردتعليمية وتعلمية و  William and Flora Hewlettمؤسسة ويليام وفلوراهيوليت تبرهاوتع

ويسمح باستخدامها وتطويرها بما  ،فكريةصدارها ومنحها رخصة ملكية إتتواجد في القطاع العام أو تم 

الفيديو وتتضمن المواد الدراسية والكتب والمحاضرات والدورات المتكاملة ومقاطع  يتناسب وحاجات ا خرين

 كما .إليهادوات تقنية مستخدمة في الحصول على المعرفة والوصول أية مواد أو والبرمجيات واالختبارات وأ

بصورة علنية لكل من  تقدم أنها: المواد الرقمية التيبتعريفها على  ةية االقتصاديمنظمة التعاون والتنم قامت

في العملية استخدامها  إعادةو  استخدامهاأن يتم  جلأمن  نظام التعليم الذاتي يتبعون  والطلبة الذين درسينالم

للقيام  الحاسوبية الالزمة مجيات المحتوى التعليمي والبر  العلمي، وتشمل هذه المواد والبحثالتعليمية التعلمية 

 .(OECD,2007التراخيص المفتوحة)و نفيذية الموارد الت إلى ضافةباإل هوتوزيع هستخداموا المحتوى  تطويرب

 ضمن، وتتلبةمن الط كبيراً مكثفة تستهدف عدًدا  إلكترونية واد تعليميةبأنها م (2015)زيدان يعرفهاو 

لتدريبات وا االختبارات والمواد المساندة إلى إضافة خبراءالو  األساتذةيقدمها  واد التيلشرح الم فيديو مقاطع

http://www.new-educ.com/
http://www.new-educ.com/
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تكون ، و أخرى  جهةوالطلبة وبعضهم البعض من  جهة  من األساتذةبين الطلبة و  والتفاعل لتواصلامنتديات و 

 .وتعتمد على التعلم الذاتي للطلبة غير تزامنية هذه المواد بطريقةلالدراسة 

 

 (OERالتعليمية المفتوحة )نشأة وتطور الموارد 

 

بشكل  مناهجه الدراسية  بطرح كآفة( Massachusetts)قام معهد ماساتشوستس 2001في عام  

. نسانيةتاريل المعرفة اإل وبصمة مهمة فيا رائدً  عمالً ه المبادرة هذ وتم اعتبار اإلنترنتشبكة  مجاني عبر

على مستوى  ومواد تعليمية اً تعليمي اً مقرر  (2000)من  أكثر احاليً  اإللكترونيةتحتوي منصة المعهد و 

نشطة واألسائل التقييم و و  النصيةو  المرئية فيها الخطم الدراسية والمحاضرات البكالوريوس والماجستير بما

وفي عام  .العالمحول ا من من مليون زائر شهريً  أكثرمنصة ال زوار بلغ عددوي ،وغيرهاوالمراجع  والتدريبات

خالل من (Open Educational Resources) الموارد التعليمية المفتوحة مصطلحتم صياغة  2002

على التعليم العالي  (Open Courseware OCW )المناهج الدراسية المفتوحة أثراليونسكو حول ؤتمر م

عهد من مبادرة م االستفادةقيام الدول النامية من  إمكانيةللنظر في  جاءفي الدول النامية. والذي 

الموارد التعليمية “. وقد تم تعريف اإلنترنتته ومناهجه الدراسية على شبكة مقررابمشاركة ماساشوستس 

ستخدامها في واوالطلبة  ساتذةب، لاإلنترنتعلى شبكة ا مجانً تي تتوافر على أنها المواد الرقمية ال” المفتوحة

 (.2009)الخليفة ،أغرا  البحث العلمي إلى ضافةباإل، التعلمو  ملية التعليمع
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صبح أ بل ،فقم المحتوى على  ولم يعد مقتصراً  المفتوحة التعليمية الموارد اتسع مفهوم 4002وفي عام 

 :OECD,2007))وهي مهمة ثالثة جوانب يشمل

 

 وغيرها التعليمية والمقاالت الدروس الدراسية وخطم والكتبة الدراسيهج امثل المن المحتوى التعليمي: -1

 التعليم والتعلم.عملية  التي تدعم من المواد

 

التقنيات المفتوحة  إلى ضافةباإلالمحتوى التعليمي  تطويرفي إنتاج و  تخدمالبرامج التي تسك األدوات: -2

والتي تمكن دوات التفاعل والتواصل أو المرن والمشاركة المفتوحة  جماعيالتعلم ال وتيسر التي تسهل

 .استخدامها إعادةالتعليمية و  مصادرمن ال االستفادةمن  األساتذة

 

التعليم والممارسات التعليمية عملية لضمان جودة  المهمة والالزمةوهي الموارد  لتنفيذية:الموارد ا -5

 .خيص الموارد التعليميةاوتر 

 

 إعالن اإللكترونيةدرت اليونسكو في المؤتمر الدولي الخاص بالموارد التعليمية أص 2012وفي عام 

الموارد التعليمية  أهميةزيادة الوعي ب إلىن توصيات هدفت لما تضمنته م باريس الذي مثل وثيقة مهمة جداً 

في عملية التعليم  تصاالتواالوتوظيف التكنولوجيا الحديثة  توحة واستخداماتها وتوفير البيئة المناسبةالمف

التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة  تصالواالتكنولوجيا المعلومات  إدارةباشرت   2013والتعلم.وفي عام 

زيادة الوعي ونشر ثقافة الموارد التعليمية المفتوحة وضرورة  إلىفي تنفيذ مشروع يهدف  )األلكسو(والعلوم

 .(2016كسو ،ول العربية) األلمنها على مستوى الد االستفادةو استخدامها 
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حركة صين واليابان وتايوان وكوريا وتركيا ومصر والسودان، حول العالم كالواليوم تتبنى مئات الجامعات 

، اإلنترنترها التعليمية على شبكة الموارد التعليمية المفتوحة وتقوم بطرح ومشاركة خبراتها ومقرراتها ومصاد

( دولة حول 40( مؤسسة تعليم عالي من )230وأظهر موقع ائتالف المناهج الدراسية المفتوحة أن هنال  )

( مقرر 1300من) أكثرج على وتحتوي تل  المناه اإلنترنتة على تشارك مناهجها ومصادرها التعليمي العالم

 تعليمي وتكون جودة هذه المقررات عالية تضمنها المؤسسات صاحبة هذه الموارد.

 

 مميزات الموارد التعليمية المفتوحة:

على  جعلها قادرة مما، خرى م األيبمصادر التعلمقارنة استثنائية لتعليمية المفتوحة بمميزات تتمتع الموارد ا

 (:Undaes،2013هم هذه المميزات )، ومن أ عملية التعليم والتعلم تطوير

 أنها تسمح باالستخدام الواسع للمصادر وبشكل مجاني بطريقة قانونية. -

 يمكن الحصول على المصادر التعليمية بكلفة قليلة. -

 يستخدمها الطلبة. جودة المواد التعليمية و المقررات التي -

 التحديث والتطوير المستمر والسريع للمقررات التعليمية والبرامج. -

 لدى الطلبة. واالبتكارتطوير مهارات اإلبداع  -

 لكتروني.م المدمج والتعليم اإلكلفة التعليتخفيض ت -

 .اإلنترنتا عبر شبكة كترونيً إلتجاوز حدود الزمان والمكان بتوفير المصادر  -
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 :اإللكترونيةبالمنصات التعليمية  OERع قة الموارد التعليمية المفتوحة 

من قبل عدة مؤسسات تعليمية حول العالم أصبح  OERنتيجة لتبني فكرة الموارد التعليمية المفتوحة 

المساقات  ، وظهوركل مجانيبش اإلنترنتعبر  المتاحة اإللكترونيةهنال  وفرة  في المصادر التعليمية 

والتي  Massive open online course  (MOOC)مفتوحة المصدر أو ما يدعى بالموك اإللكترونية

تمكن حالًيا آالف الطلبة حول العالم من التعلم الذاتي والتعلم عن بعد وذل  مجاًنا في أعرق الجامعات 

 إلكترونيةمنصات تعليمية  إنشاء ذل  استدعىو ة. مكانات هائلإمن  اإلنترنتالعالمية من خالل ما توفره 

كحاضنة لهذه  عديدة تهتم بالتخصصات المختلفة كالقانون والفلسفة وعلوم الحاسوب والعلوم التطبيقية وغيرها

 .(2018،)العثمانالموارد التعليمية
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 ثانياا: الدراسات السابقة

 إلثددراء اإللكترونيددةبالمنصددات التعليميددة  عالقددةقامددت الباحثددة بدداالطالع علددى العديددد مددن الدراسددات ذات ال

 :حدثاأل إلىقدم استعرا  للدراسات السابقة من األ الجانب النظري لدراستها، وفيما يأتي

الملتحقددين فددي  األردنيددةاتجاهددات طلبددة الجامعددة علددى تعددرف ال إلددىهدددفت دراسددة  (2011الجددراح ) أجددرى 

برنددامج الدددبلوم العددالي فددي تكنولوجيددا المعلومددات واالتصدداالت فددي التربيددة، نحددو اسددتخدام برمجيددة بددالك بددورد 

(Blackboard ) وتدددم توزيعهدددا علدددىدراسدددة لل أداة االسدددتبانة المدددنهج الوصدددفي و  اسدددتخدم الباحدددثفدددي تعلمهدددم، و 

، وقدد (2009-2008)الثداني مدن العدام الدراسدي  اسديالبرندامج خدالل الفصدل الدر  الملتحقين فدي طلبةالجميع 

الدراسددة نحددو  أفددرادلدددى  ةإيجابيددالنتددائج علددى وجددود اتجاهددات  أظهددرت وقددد ،طالبددًا وطالبددة (536)بلددغ عددددهم

 علمتسددهل عمليددة الددت برمجيددة بددالك بددورد أن إلددىالدراسددة  أفددرادشددار أو اسددتخدام برمجيددة بددالك بددورد فددي تعلمهددم، 

لددديهم، وزيددادة سدداعدتهم فددي تسددهيل عمليددة الددتعلم  كمددا وتسدداعد علددى تددوفير فددرص تعليميددة عددن بعددد للددراغبين

 .يلهمزيادة تحصو مشاركتهم الصفية 

كنظدددام تعلدددم تعددداوني،  (Moodle)دراسدددة حدددول اسدددتخدام مدددوودل( Payinter,2012)بينتدددر أجدددرى كمدددا 

مددن المرحلددة  ةوطالبدد اطالبدد( 80)ومددن جامعددة غددرب اسددتراليا  ةوطالبدد ابددطال( 40وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

 إلدددى إضدددافة مدددوودل نظدددام تدددم اسدددتخدامو  منطقدددة الجامعدددة بدددالقرب مدددن الواقعدددة التعليميدددة الثانويدددة مدددن المنطقدددة

 الدراسددة، أفددرادبددين  والمشدداركة التعدداون تسدداعد فددي عمليددة حتددى العمليددة التعليميددة  يفدد الفيددديو مقدداطع اسددتخدام

الدراسدة وطلبدة آخدرين  أفدرادبدين  واصدلوالت عداون ساعد فدي عمليدة التقد  موودلنظام  أنالنتائج على  أظهرتو 

 .مع منسق المواد التعليمية كترونياإللوالتواصل  ذاتيعلم المهارة الت إلى إضافةالدراسة  أفرادمن خارج 
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لديم المقددم لهدم فدي بيئدة التعلديم تقددير الطلبدة للتع معرفدة إلدىفهددفت  Siirak,2012 ))أما دراسدة سديراك 

المددنهج الوصددفي المسددحي وتكددون مجتمددع الدراسددة مددن الطلبددة  مباسددتخدا وقددام الباحددث( Moodleاإللكتروندي )

طالدب  (1000)من  أكثرا، وشكلت عينة الدراسة بين تسعة عشر وثمانية وخمسين عامً  همر اعمأ يتراوح  الذين

نهاية في لجمع البيانات  الدراسة من االستبانة التي صممت أداة وتكونت  في جامعة تالين للتكنولوجيا. وطالبة

بيئددة التعلدديم  أنالعينددة  أفددرادمددن  )%96)جاا   وأ .(Moodleالدددورات المقدمددة عبددر بيئددة التعلدديم اإللكترونددي )

( %80كمددا أشددار) المزيددد مدن الددتعلم هددذه البيئددة تشددجعهم وتحفدزهم علددى  أنو ، جدداً فاعلددة  أداة هددي  اإللكترونيدة

مدن  تزيدد (Moodleفي األنشطة المقامدة عبدر بيئدة التعلديم اإللكتروندي ) بالمشاركة قيامهم أنالعينة  أفرادمن 

 جدددداً مفيددد  (دلو مددو )التعلدديم اإللكترونددديي بيئددة فددالتعلددديم  أنالنتددائج  أظهددرتو الصدددفية،  شددطةناهتمددامهم فددي األ

 مؤسسات التعليم العالي. فيالتعليم لتطوير ثقافة 

اسدتخدام  أثدرالتعدرف عدل  إلدىدراسدة هددفت ( Sander and Goalas,2012س )وجدوال ساندر أجرى و 

لجماعيددة، وتكونددت شددطة انفددي األتعدداون وال والتشددارك فددي تسددهيل عمليددة الددتعلم اإللكترونيددةالمنصددات التعليميددة 

 في الواليدات المتحددة األمريكيدة في كلية الطب األولىوطالبة من طالب السنة  اطالب (126)عينة الدراسة من

، اإللكترونيددةالتعليميددة مجمددوعتين، تجريبيددة تددم تدريسددها باسددتخدام المنصددات  إلددى بطريقددة عشددوائيةتددم تددوزيعهم 

 اإحصدددائيً دال  إيجدددابي أثدددروجدددود علدددى  نتدددائج الدراسدددة قدددد دلدددتدريسدددها بالطريقدددة االعتياديدددة، و تدددم ت ةوضدددابط

 أيًضددا بينددت النتددائجو ، الجمدداعيالتعدداوني  فددي تسددهيل عمليددة الددتعلم اإللكترونيددةالسددتخدام المنصددات التعليميددة 

شدددطة الجماعيدددة تعدددزى السدددتخدام المنصدددات نفدددي مشددداركة الطلبدددة فدددي األ إحصدددائيةوجدددود فدددروق ذات داللدددة 

 لصالح المجموعة التجريبية. اإللكترونيةالتعليمية 
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فدي تنميدة التحصديل ومهدارة  (Edmodo)إدمدودومعرفدة فاعليدة موقدع  إلى( 2015) الرشود هدفت دراسة

جامعددة االمددام محمددد بددن فددي  حددل المشددكالت فددي مقددرر مهددارات االتصددال لدددى طالبددات المرحلددة التحضدديرية 

مددن اسددتبانة لجمددع البيانددات  ةالدراسدد أداة سددعود االسددالمية واسددتخدمت الباحثددة المددنهج شددبه التجريبددي وتكونددت 

 ،وتجريبيدة ضدابطةمجمدوعتين  إلدىتدم تقسديمهم ( طالبدة 108وبلغدت عيندة الدراسدة )ة واختبار تحصيلي ولياأل

التعريددف  ةبددين المجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة فددي مهددار  إحصددائيةالنتددائج وجددود فددروق ذات داللددة  أظهددرتو 

بالمشكلة ومهارة التخطيم لحل المشكلة ومهارة اتخاذ القرار وحل المشكلة لصالح طالبات المجموعة التجريبيدة 

 .إدمودواللواتي درسن باستخدام موقع 

 األردنيدةالتأثيرات التعليمية السدتخدامات طلبدة الجامعدة  علىالتعرف  إلى( 2014بركات )وهدفت دراسة 

خددالل الفصددل  األردنيددةالدراسددة مددن طلبددة الجامعددة وكانددت عينددة الددتعلم مددوودل و اتجاهدداتهم نحددوه،  إدارةلنظددام 

 نسدانيةواإلفدي الكليدات العلميدة  إلكترونيدة فدي مدواد تعليميدة المسدجلين2014-2015مدن العدام  األولالدراسدي 

عبددارة عددن  األولددىالدراسددة تددم بندداء أداتددين  أهدددافولتحقيددق  .طالبددًا وطالبددة (266وبلددغ عددددهم)فددي الجامعددة 

كدان مسدتوى التدأثيرات التعليميدة  أنالنتدائج  أظهدرتو  الثانية مقياس اتجاهات الطدالبلقياس التأثيرات و  استبانة

النتدائج  أظهدرت، كمدا الدتعلم مدوودل إدارةلنظام  األردنيةالستخدام طلبة الجامعة ككل  داة عاليًا على مستوى األ

النتائج عدم  أظهرت، و التعلم موودل كانت مرتفعة إدارة استخدام نظامنحو  األردنيةاتجاهات طلبة الجامعة  أن

الددتعلم مددوودل  إدارةللتددأثيرات التعليميددة لنظددام  األردنيددةفددي تقددديرات طلبددة الجامعددة  إحصددائياوجددود فددروق دالددة 

عة في تقديرات طلبة الجام إحصائياوجود فروقات دالة النتائج  أظهرتكما  ،الجنسو  نوع الكلية تعزى لمتغيري 

الددتعلم مددوودل تعددزى لمتغيددر المسددتوى الدراسددي ولصددالح  إدارةنظددام نحددو اسددتخدام  للتددأثيرات التعليميددة األردنيددة

 .طلبة الدراسات العليا
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 التعلددددديم اإللكتروندددددي إدارةالكشدددددف عدددددن درجدددددة اسدددددتخدام نظدددددام  إلدددددى( 2014وهددددددفت دراسدددددة القضددددداة )

Moodle) )الدراسدة لقيداس  أهددافلتحقيدق  ، تدم بنداء اسدتبانة من قبل طلبة جامعة اليرمدوك واتجاهداتهم نحدوه

 أربدعمدن  ( طالًبدا وطالبدة932)لكتروني وتكونت عينة الدراسة من التعليم اإل إدارةطلبة لنظام درجة استخدام ال

في  (2014-2015من العام الجامعي) األولفي الفصل الدراسي  وعلمية ممن قاموا بالتسجيل إنسانيةكليات 

مدددن وجهدددة نظدددر طلبدددة جامعدددة التعلددديم إدارةن درجدددة اسدددتخدام نظدددام أنتدددائج ال أظهدددرتحيدددث جامعدددة اليرمدددوك، 

 نسدددانيةكليدددات اإلبدددين متوسدددطات طلبدددة ال إحصدددائيةاليرمدددوك كاندددت متوسدددطة وتبدددين وجدددود فدددروق ذات داللدددة 

بددددين  إحصدددائيةلصدددالح الكليدددات العلميدددة ووجدددود فدددروق ذات داللدددة  التعلددديم إدارةوالعلميدددة فدددي اسدددتخدام نظدددام 

ن أالنتدائج  أظهدرت كمدا ،الح الدذكورلصد مدوودل التعلديم إدارةباستخدام نظام  والذكور اإلناثمتوسطات الطلبة 

بينددت النتددائج وجددود فددروق ذات و بدرجددة كبيددرة  إيجابيددةكانددت  مددوودل نظددامتجاهددات الطلبددة نحددو اسددتخدام هددذا ا

ا لمتغيددري النددوع تبًعدد إحصددائيةوجددود فددروق ذات داللددة وعدددم  ،تعددزى لصددالح الكليددات العلميددة إحصددائيةداللددة 

 .المستوى الدراسيو االجتماعي 

الكشف عن  إلى( Benta,Bologa,and Dzitac,2014)ودزيتاك بولجاو بينتا  كل من دراسةوهدفت       

شطة نالواجبات واأل عملية التعلم والمشاركة فيتفعيل وتطوير  في اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية  أثر

التي تم جمعها و مركز الخدمة المستخدمين من  سجالتتحليل  الدراسة تم أهداف، ولتحقيق التعليمية والمهام

دورات وتم استخدام  شهر،أثالثة  على مدىسجل ( 2970وبلغ عددها ) اإللكترونيةمن المنصات التعليمية 

وطالبة من  اطالب (202)، وتكونت عينة الدراسة مناإللكترونيةالتعليمية  لم استخدام المنصاتخاصة لتع

التجريبية من المجموعة  مجموعتين، تجريبية وضابطة، وتكونت إلىتوزيعهم تم  في رومانيا طلبة الجامعات

لتعلم  دوراتوقاموا باالشتراك ب اإللكترونية التعليميةطالبة تم تدريسهم باستخدام المنصة و  اطالب (98)
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االعتيادية، التقليدية و طالبة تم تدريسهم بالطريقة  اطالب (104)استخدامها، وتكونت المجموعة الضابطة من 

في  على المشاركةفي تحفيز الطلبة  اإللكترونيةللمنصة التعليمية  إحصائيادال  أثرالنتائج وجود  أظهرتو 

في  أدائهمفي تحصيل الطلبة و  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  أيًضا المهام المعرفية، كما بينت النتائج

 ريبية التي درست من خالل المنصة.لصالح المجموعة التج وواجباتهم التعليميةمهامهم 

في  (Blackboard) قياس مدى فاعلية نظام البالك بورد إلىهدفت دراسة ( 2013الساعي ) أجرى و 

، 2014 من عام الفصل الدراسي الثاني وذل  خالل جامعة قطر من وجهة نظر طالبها وهيئتها التدريسية

نسخة للطلبة ونسخة للهيئة ، لقياس مدى فاعلية نظام البالك بورد في العملية التعليمية االستبانة عد الباحثوأ 

الذكور من  عضوا( 103)عينة الهيئة التدريسية بلغت و طالبة و  اطالب (757)عينة الطلبة  بلغتالتدريسية، و 

على فاعلية نظام البالك بورد في الدراسة الجامعية  إحصائيةداللة  فروق ذات النتائج وجود وبينت .اإلناثو 

 فاعليةمن الطلبة حول  الذكورو  اإلناثبين رأي  إحصائياوجود فرق دال  إلىضافةمن وجهة نظر الطلبة، باإل

النظام فاعل في التدريس الجامعي وهذا يدل  أنتبين الهيئة التدريسية ومن وجهة نظر ، اإلناثلصالح  النظام

 حول مدى فاعلية النظام في العملية التعليمية. األساتذةو  الطلبة على توافق رأي

 منصة استخدام نحو السلوكية العليا الدراسات طالبات نوايا تقصي إلى (2016هدفت دراسة الجهني )

 من العام الجامعي األولفي الفصل الدراسي وتم تطبيق الدراسة ، مستقباًل  (Edmodo)التعليمية إدمودو

في طالبة من طالبات الدراسات العليا في كلية التربية  (24) الدراسة عينة كانت( و 2016-2013) الدراسي 

 اتجاه بين إحصائيةذات داللة  وجودعالقة نتائجال التقنية، وبينت استخدام نموذج قبولوتم  ،جامعة طيبة

؛ مستقباًل  استخدامها في السلوكية ونواياهن التعليمية إدمودو منصة استخدام نحو طالبات الدراسات العليا

 استخداممن  المدركة االستخدام سهولةو  المدركة الفائدة بين إحصائية ذات داللة وجود عالقة إلى إضافة
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كما بينت  الستخدامهاضرورية ال المدركة الذاتية والكفاءة المدركة الفائدة بين أيًضاو  التعليمية، إدمودو منصة

 إدمودو منصة استخدام نحو العليا راساتدال طالبات اتجاه بين إحصائية ذات داللة وجود عالقة عدم أيًضا

 سهولةو  الستخدامها الالزمة المدركة الذاتية الكفاءة بين وكذل  المدركة، االستخدام سهولةو التعليمية 

 .المدركة االستخدام

استخدام  نحو األردنيةاتجاهات طلبة الجامعة  إلىالتعرف  إلىهدفت دراسة  (2016الجراح) أجرى و 

الفصل الثاني من العام خالل وذل  طالبًا وطالبة ( 151)الدراسة  أفرادوبلغ عدد ، برمجية موودل في تعلمهم

لدى  إيجابيةوجود اتجاهات النتائج  أظهرتالدراسة من استبانة و  أداة ، وتكونت (2015-2012)الدراسي 

برمجية موودل قد  أن إلى أيًضا الدراسة أفراد شاروأالدراسة نحو استخدام برمجية موودل في تعلمهم  عينة

 .ركتهم الصفيةوزيادة مشاتسهيل عملية التعلم  هم فيساعدت

المواقع الرسمية الخاصة بمنصات  إلىتسهيل عملية الوصول  إلى( 2016صبحي )الوهدفت دراسة 

هذه المنصات، ومعرفة ما الصعوبات التي تواجه  أهميةمنها والتعرف عليها وإبراز  االستفادةو التعليم المفتوح 

منهج تحليل و  اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحيو عند استخدام منصات التعليم المفتوح.  فراداأل

التعليم موقع الدليل الخاص بمنصات  أنالنتائج  أظهرتو  لجمع البيانات أداة استخدمت االستبانة كو  المحتوى 

منها، وأكدت الدراسة أن منصات  االستفادةو  واستخدامها عليها وتجربتها فرادفي إقبال األيساهم المفتوح 

ثم  ي تطوير ذاتهم أوالم فهوتسا فرادمهارات وقدرات األوتطوير في رفع كفاءة وتنمية  اعدالتعليم المفتوح تس

 .المجتمع

في تنمية  (Edmodo)إدمودواستخدام منصة  تأثير عن الكشف إلى( 2017)محمد وهدفت دراسة 

الب الدبلوم العام بكلية مهارات التعلم المنظم ذاتيًا واالتجاه نحو توظيفها في تدريس الدراسات االجتماعية لط
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وذل   تعلم عن بعد.الالدبلوم العام المستخدمين نظام  لبةمن طا طالبً ( 50عينة الدراسة من ) تكونتو ، التربية

مقياس مهارات دوات الدراسة من أكونت وت( 2017-2016خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )

بين متوسطي درجات  إحصائيةلة وجود فروق ذات دالالنتائج عن  بينتالعلم المنظم ذاتيًا ومقياس االتجاه و 

ا لصالح القياس البعدي كما المجموعة التجريبية في القياس القبلي والبعدي لمقياس مهارات التعلم ذاتيً  لبةط

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمح   اإحصائيً نتائج البحث عن وجود فروق دالة  أظهرت

 .المجموعة التجريبية أفرادلصالح  إدمودو( في مقياس االتجاه نحو توظيف منصة 70%)

التعلم  إدارةالتعرف على استقصاء درجة تأثير استخدام نظام  إلىهدفت دراسة  (2017)الهاجري  أجرى و 

 ضافةفي العملية التعليمية من وجهة نظر طلبة الجامعة العربية المفتوحة فرع الكويت باإل (Moodle)موودل

طلبة كليات  فةاكتكون مجتمع الدراسة من و ، تواجههم عند استخدامهعوقات التي التعرف على الم إلى

 شكلتوطالبة و  اطالبً ( 2000)مجتمع الدراسة  أفرادعدد وبلغ  .دولة الكويت في الجامعة العربية المفتوحة

لقياس  صمم الباحث استبانةو  بسيطةالعشوائية الطريقة الب مطالبًا وطالبة تم اختياره ( 200)عينة الدراسة 

 أنالنتائج  بينتو  التعلم موودل في تعلمهم. إدارةالتأثيرات والمعوقات التي تواجه الطلبة في استخدام نظام 

 أفرادالتعلم موودل في العملية التعليمية جاءت مرتفعة من وجهة نظر  إدارةدرجة التأثير الستخدام نظام 

 .الدراسة

التعرف على واقع استخدام الطالبات لنظام  إلى(. 2018)المطران الملحم والبدر و كل من  وهدفت دراسة

المفعلة في جامعة المل  سعود. واستخدمت الباحثات  اإللكترونيةفي المقررات  (Blackboardبورد ) البالك

( طالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية. 117من ) المنهج الوصفي وتحليل المحتوى وتكونت عينة الدراسة

كانت  اإللكترونيةدرجة استخدام الطالبات لنظام البالك بورد لدراسة المقررات التعليمية  أنالنتائج  أظهرتو 
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 إلى ضافةباإل ية على استخدام نظام البالك بوردالصعوبات هي عدم وجود دورات تدريب أبرزمتوسطة وكانت 

 عدم وجود الدعم الفني.

 

 تعقيب على الدراسات السابقة

درجة اسدتخدام  معرفة إلىها فبعضها هدف أهداففي عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات التي تنوعت 

دراسدددددة و (Siirak,2012)سددددديراك دراسدددددة مثدددددل  (Moodle)نظدددددام مدددددوودل اتجاهدددددات الطلبدددددة نحدددددو اسدددددتخدامو 

وبعضدددها  (.2017والهددداجري ) (2016( ودراسدددة الجدددراح)2014القضددداة )ودراسدددة ( Payinter,2012)بينتدددر

دراسددة ( و 2016مثددل دراسددة الجهنددي )( Edmodo)إدمددودويددة وتددأثير اسددتخدام منصددة معرفددة فاعل إلددىهدددف 

معرفددة فاعليددة واتجاهددات  إلددى( 2013( ودراسددة السدداعي )2011( كمددا هدددفت دراسددة الجددراح )2017محمددد )

منصددات  أهميددةبددراز إ إلددى( 2016.وهدددفت دراسددة الصددبحي )Blackboard))الطلبددة نحددو نظددام الددبالك بددورد 

 التعليم المفتوح .

مت الباحثدة المددنهج فددي منهجيدة الدراسددة حيدث اسددتخد الدراسددات السدابقةبعدض  مددع الحاليدة الدراسددة اتفقدت

( 2014ودراسددددة القضدددداة ) (Siirak,2012)( ودراسددددة سدددديراك2011)الجددددراح الوصددددفي المسددددحي مثددددل دراسددددة

فددي اسددتخدام االسددتبانة  أيًضدداتفقددت ، كمددا ا(2018المطددران )الملحم والبدددر و ودراسددة( 2014ودراسددة بركددات )

( 2016ودراسدددة الصدددبحي ) (2016ودراسدددة الجدددراح ) ،(2013دراسدددة السددداعي )لجمدددع البياندددات مثدددل  أداة كددد

( كمددا اتفقددت كددذل  فددي عينتهددا المتمثلددة فددي طلبددة الدراسددات 2017دراسددة الهدداجري )( و 2017ودراسددة محمددد)

 (.2016دراسة الجهني ) معالعليا 
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مجتمدددع دراسدددة  عدددنالحاليدددة  قة فدددي مجتمدددع الدراسدددةالدراسدددة الحاليدددة مدددع بعدددض الدراسدددات السددداباختلفدددت 

اخدددتالف مدددنهج الدراسدددة  إلدددى ضدددافةباإل والطلبدددةالهيئدددة التدريسدددية  أعضددداءتكدددون مدددن  ( والدددذي2013)السددداعي

والتدي  (2015الرشدود)دراسدة و  (Sander and Goalas,2012س)وجدوال سداندرالحاليدة عدن مدنهج دراسدة 

 استخدمت المنهج شبه التجريبي. 

الدراسددة والتددي تكونددت مددن اسددتبانة لقيدداس درجددة  أداة فددي تطددوير  مددن الدراسددات السددابقةالباحثددة  اسددتفادت

 ( ودراسددددة2016تجاهددددات مثددددل دراسددددة الجددددراح )درجددددة االو  اإللكترونيددددةاسددددتخدام الطلبددددة للمنصددددات التعليميددددة 

معرفددة مددى مناسددبة المدنهج الوصددفي كمدا اسددتفادت الباحثدة فدي (. 2017( ودراسدة الهدداجري)2016)الصدبحي

التددي  ةاإلحصددائي( والمعالجددة 2014قضدداة)ال الدراسددة المتبعددة مثددل دراسددة إجددراءاتالمسددحي للدراسددة الحاليددة و 

 قة والمراجع وطريقة الحصول عليها.استخدمتها الدراسات الساب

طلبة  ودرجة اتجاهات درجة استخدام موضوع ناولتها تأنالحالية عن الدراسات السابقة بتميزت الدراسة 

 -على حد علم الباحثة-الدراسات السابقة اوالتي لم تتطرق له اإللكترونيةللمنصات التعليمية  الدراسات العليا

 (.الخاصة األردنيةوتميزت بمجتمعها) الجامعات 
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 الفصل الثالث

جراءاتالطريقة واإل  

الدراسة وصدقها  أداة إلىضافةباإلومجتمعها وعينتها ا لمنهج الدراسة المستخدم عرًض تضمن هذا الفصل 

 الدراسة . إجراءاتللبيانات و  ةاإلحصائيعن المتغيرات و المعالجة  وثباتها فضالً 

الدراسة: منهجية  

ها، اعتمدت الباحثة أهدافعن اسئلة الدراسة وتحقيق  لإلجابةت المطلوبة بياناالدراسة والبناًء على طبيعة 

 .مة هذا المنهج لهذا النوع من الدراساتءالمنهج الوصفي المسحي لمال

 مجتمع الدراسة:

 الخاصة األردنيةمعات الجا فيطلبة الدراسات العليا  ( طالبا وطالبة من1210)تكون مجتمع الدراسة من

 مجتمع الدراسة. أفراد( يبين توزيع 1)رقم  والجدول،2017/2018التعليم العالي للعام  وزارة إحصائياتوفق 

(0الجدول )  

مجتمع الدراسةأفرادتوزيع   

طلبة الدراسات العليا لمجتمع الدراسة أعداد  
 1 جامعة البترا 173
 2 جامعة جدارا 270
 5 جامعة الزرقاء الخاصة 199
 4 جامعة الشرق األوسم 366
 المجموع الكلي 0901
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 عينة الدراسة :

الخاصة  األردنيةمن طلبة الدراسات العليا في الجامعات  وطالبة ا( طالبً 502تكونت عينة الدراسة من )

 Krejcie and) ي ومورغانا لجدول كريجالعينة وفقً  حجمحديد بطريقة عشوائية بسيطة وتم تاختيارهم تم 

Morgan)  لتحديد حجم العينة من خالل حجم مجتمع( الدراسةSahu,2013 والجدول رقم ،)(يبين 2 )

 عينة الدراسة حسب المتغيرات ) الجنس ، والعمر، والتخصص(. أفرادتوزيع 

 (9)جدول

 عينة الدراسة من طلبة الدراسات العليا حسب المتغيرات المستقلة أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير 

 الجنس
 %36 169 ذكر
 %44 155 أنثى
 %011 319 الكلي

 العمر

 %21.3 63 سنة 23من  أقل
 %26.3 80 سنة 50 إلىسنة  23من
 %56.1 109 سنة 56 إلىسنة  51من 

 %13.9 48 سنة 56من  أكثر
 %011 319 الكلي

 التخصص
 %66.6 201 إنسانية كليات

 %55.4 101 كليات علمية
 %011 319 الكلي
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الدراسة: أداة  

الدراسدة قامدت الباحثدة بتطدوير اسددتبانة لجمدع البياندات الالزمدة حدول درجدة اسدتخدام طلبددة  أهددافلتحقيدق 

نحوها، الطلبة  اتجاهاتدرجة و  اإللكترونيةالتعليمية الخاصة للمنصات  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات 

 .الصلةوالدراسات السابقة ذات  التربوي  على االدب النظري من خالل االطالع 

 :من االستبانة هذه تكونت وقد

 ،والتخصص.والعمر الجنس، :وهي الطلبة حول شخصية بيانات تضم ن :جزء البيانات الشخصية

اسدددتخدام طلبدددة الدراسدددات العليدددا فدددي الجامعدددات  مجددداالت تناولدددت فقدددرة( 13) الجدددزء هدددذا نتضدددم: األولالجوووزء 

 .اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنية

 األردنيةات الجامع في العليا الدراسات طلبة اتجاهاتدرجة  تناولت فقرة( 20) الجزء هذا تضمن :الثانيالجزء 

 .اإللكترونيةالخاصة نحو استخدام المنصات التعليمية 

 درجة جزءب يتعلق فيما داة األ أسئلة لإلجابة عن الخماسي (Likertليكرت ) مقياسة الباحث واستخدمت

كبيرة، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة  ، بدرجةجداً  بدرجة كبيرة :هي اإلجابةبدائل االستخدام وكانت 

( درجات والبديل متوسطة )ثالث( أربع)خمس( درجات والبديل كبيرة )جداً يل كبيرة البد أعطي وقد .جداً  قليلة

 أيًضاتم  االتجاهات فقد بجزء يتعلق فيما أما.درجة واحدة جداً ين والبديل قليلة درجات والبديل قليلة درجت

 أوافقال ،أوافقمحايد، ال ،أوافق بشدة، أوافق: اإلجابةوكانت بدائل  الخماسي( Likertليكرت) مقياس استخدام

والبديل محايد ) ثالث(  ،( درجاتأربع) أوافق والبديل ،بشدة )خمس( درجات أوافق البديل أعطيو  .بشدة

 .وتم عكس التدريج للفقرات السلبية. (درجة واحدة)بشدة  أوافقوالبديل ال (، درجتين)أوافقوالبديل ال  ،درجات
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 الدراسة أداة صدق

 :صدق المحكمين -أ

ملحق رقم  ليةاألو  صيغتها فيحيث قامت الباحثة بعر  االستبانة الظاهري  داة تم التأكد من صدق األ

 األردنيةفي الجامعات  يةهيئة التدريسال أعضاءمن محكمًا ( 11)مكونة من  المحكمينمن  مجموعة على (1)

التربوية ومناهج التدريس والقياس والتقويم كما  دارةالحكومية والخاصة وفي مجاالت التكنولوجيا والتعليم واإل

 ىوذل  للحكم على مد ،االستبانة محتوى  دراسةب التفضل منهم ط لب حيث .(2) رقم هو مبين في الملحق

يل وما التعديل وهل هي بحاجة للتعدالذي وضعت فيه  للجزءو مدى انتماء العبارات  داة سالمة عبارات األ

 .المقترح )إن وجد(

 أعيدوبناًء على آراء المحكمين وفي ضوء مالحظاتهم تمت التعديالت اللغوية وحذفت بعض الفقرات و 

واختصارها في  وتم تعديل الفقرات الطويلة والمركبة سالمة اللغة والتراكيب خر من حيثصياغة بعضها ا 

صبحت بصورتها أ أن إلىجزء آخر  إلىوتم نقل بعض الفقرات من جزء  فقرة قصيرة تحمل فكرة واحدة

 .(5)رقم  الملحق النهائية كما يبين

 :داةلفقرات األ صدق التساق الداخلي -ب

الدراسة من خالل حساب معامل ارتباط الفقرة والجزء الذي  داة الداخلي ألتم التحقق من صدق االتساق 

 األولط ومستوى الداللة للجزء ( قيم معامالت االرتبا5)رقم ، كما يبين الجدول  والفقرات ككل وضعت فيه

 .داة ( يبين قيم معامالت االرتباط ومستوى الداللة للجزء الثاني من األ4والجدول ) داة األمن 
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 (3الجدول)

العليا  الدراساتدرجة استخدام طلبة " الدراسة أداةمن  األولالدللة للجزء قيم معام ت الرتباط ومستوى 

 ".اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةفي الجامعات 

مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 الفقرة

 .اإللكترونيةفي تأدية االختبارات  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.75 0.00

 للتواصل مع زمالئي الطلبة. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.81 0.00

 تبادل الملفات الدراسية مع زمالئي.في  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية  0.80 0.00

 للتواصل مع مدرس المادة. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.83 0.00

 للحصول على درجات االختبارات. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.36 0.00

 يرفع من مستوى أداء الطلبة. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  0.65 0.00

 لتطوير مهاراتي الحاسوبية. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.90 0.00

 لتطوير مهاراتي اللغوية. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.87 0.00

 الوقت لدى الطلبة. إدارةينمي مهارة  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  0.77 0.00

 في عقد منتديات نقاش مع زمالئي الطلبة. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.93 0.00

 لتبادل المعلومات والمتطلبات المتعلقة بالمادة الدراسية. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 0.91 0.00

 يزيد من العمق المعرفي للمادة الدراسية. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  0.77 0.00

 يسهم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  0.75 0.00

 ينمي قدرات التعلم التشاركية. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  0.78 0.00

يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في أي  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  0.46 0.012
 وقت.
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 (4الجدول )
اتجاهات طلبة الدراسات العليا درجة  الدراسة " أداةللجزء الثاني من قيم معام ت الرتباط ومستوى الدللة 

 ."اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنيةفي الجامعات 
مستوى 
 الدللة

معامل 
 الرتباط

 الفقرة

 يزيد من دافعيتي للتعلم. اإللكترونيةأن استخدام المنصات التعليمية  أرى  0.86 0.00
 .اإللكترونيةبصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر 0.80 0.00
 .اإللكترونيةالتسجيل في المواد التي يقوم مدرسها باستخدام المنصات التعليمية  أفضل 0.74 0.00
 .لكل جامعة إلكترونيةنه من المفيد وجود منصة تعليمية أ أرى  0.81 0.00
 يزيد من تحصيل الطالب . اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدمن أ أشعر 0.74 0.00
 .اإللكترونيةبالملل عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر 0.64 0.00
 لمرونتها زمانيًا ومكانيًا. اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية  إلى أميل 0.52 0.05
 يزيد من التواصل بين الطلبة. اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أ أرى  0.30 0.06
 تساعد على التعلم الفردي. اإللكترونيةن المنصات التعليمية أ أرى  0.62 0.00
 يساعد في الحصول على التغذية ال إللكترونيةا تعلم باستخدام المنصات التعليميةن الأ أرى  0.73 0.00

 الفورية.لراجعة ا
 .اإللكترونيةاكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند استخدام المنصات التعليمية  إلى أميل 0.82 0.00
 يساعد في تنمية أنماط التفكير المختلفة. اإللكترونيةأن استخدام المنصات التعليمية  أرى  0.82 0.00
 من إيجابياتها. أكثر اإللكترونيةأن سلبيات المنصات التعليمية  أرى  0.80 0.00
 يعطيني حرية في تنظيم وقتي. اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أ أشعر 0.80 0.00
 يزيد من ثقتي بنفسي. اإللكترونيةبأن استخدامي للمنصات التعليمية  أشعر 0.77 0.00
 ال تناسب جميع المواد الدراسية. اإللكترونيةن المنصات التعليمية أ أرى  0.77 0.00
 .عتياديةاالحل مشكالت التعليم  في تسهم اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أشعر 0.90 0.00
 تتميز بسهولة التواصل بين الطلبة ومدرس المادة. اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أحس 0.85 0.00
 .اإللكترونيةبالقلق عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر 0.77 0.00
 تسهم في تعزيز فهم الطلبة للمادة الدراسية. اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أرى  0.89 0.00
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( α≤0.05عنددد ) إحصددائيا( وجددود معددامالت ارتبدداط مرتفعددة ودالة4( والجدددول)5ويالحددم مددن الجدددول )

 لددبداة ي والجددزء الثددان األولفددي الجددزء وصدددق البندداء  داة درجددة اتسدداق داخلددي مقبولددة لفقددرات األ إلددىوهددذا يشددير 

 .الدراسة أداة مما يعني صدق 

الدراسة: أداة ثبات  

تم حيث ( test-retestاالختبار) إعادةطريقة االختبار و استخدام الدراسة تم  أداة للتحقق من ثبات 

من خارج عينة  الخاصة األردنيةا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات ( طالبً 20على ) تطبيقها

ين على التطبيق أسبوعوذل  بعد مرور  أخرى العينة ذاتهم مرة  أفرادتطبيق االستبانة على  إعادةالدراسة وتم 

والثاني،  األولبين التطبيقين لحساب معامل االرتباط  (Personرتباط بيرسون )اال معاملتم استخدام و  األول

رقم ( والجدول Cronbac-Alpha) الفا -كرو نباخاالتساق الداخلي باستخدام معادلة حساب معامل كما تم 

 .داة األ ألجزاء ثباتال( يبين معامالت 3)

 (5الجدول)

 الفا.-كرو نباخالدراسة ومعامل التساق الداخلي باستخدام معادلة  داةقيم معام ت الثبات أل

 الفا كرو نباخمعامل  معامل ارتباط بيرسون  الجزء

العليا  الدراساتدرجة استخدام طلبة : األولالجزء 

 .اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

0.91 0.93 

اتجاهات طلبة الدراسات العليا درجة  الثاني:الجزء 

 .اإللكترونيةنحو المنصات التعليمية 

0.89 0.94 
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(بلغ درجة االستخداممن األداة) ولالثبات للجزء األ( أن معامل 3)رقم ويالحم من الجدول 

 (االتجاهات درجةمن األداة) جزء الثاني، وبلغ معامل ثبات ال(0.93معامل االتساق الداخلي )و (0.91)

ما  تعد مقبولة ألغرا  الدراسة الحالية في ضوءوهذه القيم ، (0.94(ومعامل االتساق الداخلي بلغ)0.89)

 توصلت اليه الدراسات السابقة من نتائج ذات صلة بالثبات.

 

 متغيرات الدراسة :

 المتغيرات المستقلة: -

 (. أنثىالجنس: وله فئتان) ذكر، و   -1

سدنة، ومدن  50 إلدىسدنة  23سدنة، ومدن  23مدن  أقدلمستويات )  ةأربعالعمر: وله  -2

 .سنة( 56من  أكثر، و سنة 56 إلىسنة  51

 ، وكليات علمية(.إنسانيةالتخصص: وله مستويان ) كليات  -5

 المتغيرات  التابعة : -

الخاصدددة للمنصدددات التعليميدددة  األردنيدددةدرجدددة اسدددتخدام طلبدددة الدراسدددات العليدددا فدددي الجامعدددات  -1

 .اإللكترونية

الخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنيةاتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات درجة  -2

 .اإللكترونية
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 الدراسة: إجراءات

 :يأتي بما الباحثة قامت الدراسة هذه أهداف تحقيق أجل من

والتي  ة التي لها عالقة بموضوع الدراسةالدراسات السابقع ومراجعة األدب النظري التربوي و باالطال -

 لتكون خلفية مرجعية واسعة عن موضوع الدراسة. اإللكترونيةاهتمت بمجال المنصات التعليمية 

 .الظاهري  االستبانة( ثم عرضها على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدقهاالدراسة ) أداة إعداد  -

 .وزارة التعليم العالي إحصائيات إلىراسة وعينتها من خالل الرجوع تحديد مجتمع الد -

( وملحق 6( وملحق)3ملحق) المعنية.الحصول على الموافقة وكتاب تسهيل المهمة من الجامعات  -

(7.) 

 توزيع االستبانات على العينة التي تم تحديدها. -

 في جداول خاصة. ثم رصد البيانات جمع االستبانات وتفريغها -

 (.SPSS) اإلحصائيباستخدام البرنامج  إحصائيامعالجة البيانات  -

 نتائج الدراسة وتفسيرها.تحليل  -

 عر  النتائج ومناقشتها في فصل منفرد. -

 .إليهاكتابة التوصيات بما يتناسب مع النتائج التي تم الوصول  -
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 :ةاإلحصائي المعالجة

بعد تفريغها بجداول حسب  بيانات الدراسة( لمعالجة Spss) اإلحصائيقامت الباحثة باعتماد البرنامج 

 االصول.

لكل فقرة  م استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةت نيوالثا األوللإلجابة عن السؤالين و  -

 ككل. لبداة الدراسة و  أداة من فقرات 

ي عن متغير  لإلجابة )ت( لعينتين مستقلتينختبارتم استخدام اوالرابع  لثلإلجابة عن السؤالين الثا -

عن  لإلجابة (One-Way ANOVA) األحاديتحليل التباين  الجنس، والتخصص(، كما تم استخدام)

 متغير العمر.

 .داة تم حساب معامالت االرتباط ومستوى الداللة للتأكد من صدق االتساق الداخلي لفقرات األ -

ثبات  إليجاد(test-retestاالختبار) إعادةطريقة االختبار و استخدام معادلة كرو نباخ الفاو تم استخدام -

 .داة األ

 ا لمتغير العمر.تبعً و المقارنات البعدية ( لتعرف عائدية الفروق Tukeyاستخدام اختبار توكي )تم  -

 (2016)الساكني، معيار الحكم:

 :تيةتطبيق المعادلة ا تم االتجاه درجة لتحديد درجة االستخدام و  -

 للبديل دنىالحد األ –للبديل علىألالحداالفئة =  مدى

 لمستوياتعدد ا

 3-1    =  4           =55.1 

   5         5 
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 درجة منخفضة. (2.55-1من ) وبذل  يكون :

 ( درجة متوسطة.5.67-2.54من )

 مرتفعة.  ( درجة 3-5.68من )
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

معرفة درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في  إلىيتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة التي هدفت 

 اإلجابدةوذلد  مدن خدالل  اتجاهاتهم نحوها.درجة و  اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالجامعات 

 سئلة الدراسة وفيما يأتي نتائج الدراسة حسب تسلسل ورودها.أعن 

الخاصة  األردنية الجامعات في العليا الدراساتطلبة  استخدام مادرجة: األول عن السؤال اإلجابةنتائج 

 ؟ اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

من  فقرة المعيارية والرتب لكل واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم فقد هذا السؤال لإلجابة عن

 يوضح( 6) رقم والجدول تنازلياً  ترتيباً  الحسابية المتوسطات بحسب ترتيبها وتم ،داة من األ األولفقرات الجزء 

 . النتائج هذه
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 ( 6) جدول

العليا في  طلبة الدراسات استخدام درجةقياس  لفقرات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات
 اإللكترونيةللمنصات التعليمية  الخاصة األردنيةالجامعات 

 المتوسط الفقرات الرتبة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

درجة 
لستخداما  

يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  1
 أي وقت.

 مرتفعة 0.99 4.18

 مرتفعة 1.27 4.02 للتواصل مع زمالئي الطلبة. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 2

 مرتفعة 1.16 4.00 الملفات الدراسية مع زمالئي.في تبادل  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية  5

 مرتفعة 1.09 4.00 للتواصل مع مدرس المادة. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 4

 مرتفعة 1.18 5.98 للحصول على درجات االختبارات. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 3

 مرتفعة 1.09 5.97 يرفع من مستوى أداء الطلبة. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  6

 مرتفعة 1.51 5.91 لتطوير مهاراتي الحاسوبية. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 7

 مرتفعة 1.15 5.90 لتطوير مهاراتي اللغوية. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 8

 مرتفعة 1.15 5.88 الوقت لدى الطلبة. إدارةينمي مهارة  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  9

 مرتفعة 1.25 5.88 في عقد منتديات نقاش مع زمالئي الطلبة. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 10

لتبادل المعلومات والمتطلبات المتعلقة بالمادة  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 11
 الدراسية.

 مرتفعة 1.58 5.83

 مرتفعة 1.51 5.84 يزيد من العمق المعرفي للمادة الدراسية. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  12

يسهم في تنمية مهارات التفكير  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  15
 اإلبداعي.

 مرتفعة 1.44 5.76

 مرتفعة 1.12 5.74 ينمي قدرات التعلم التشاركية. اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية  14

 مرتفعة 1.46 5.69 .اإللكترونيةفي تأدية االختبارات  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم 13

ةمرتفع 0.96 5.90 الدرجة الكلية  
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 األردنيةالجامعات  يف ايالعل الدراسات لدرجة استخدام طلبة الحسابي المتوسم أن( 6)جدولال من يالحم

 (0.96) مقداره معياري  وبانحراف( 5.90) بلغ ككلالفقرات  على اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية 

طات ، وتراوحت المتوسمرتفعةاستخدام جميعها في درجة  ، وجاءت فقرات هذا السؤالمرتفعةاستخدام  وبدرجة

استخدام الطلبة  :الفقرة التي نصت على األولى. وجاءت في الرتبة (91.3-2114بين ) الحسابية ما

( 4.18) بيبمتوسم حسا للمنصات التعليمية اإللكترونية يوفر فرصة استرجاع ما تم دراسته في أي وقت

التعليمية المنصات  أستخدم: ، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة التي نصت على(0.99وانحراف معياري )

 ما (. وفي الرتبة1.27( وبانحراف معياري )4.02بمتوسم حسابي ) اإللكترونية للتواصل مع زمالئي الطلبة

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية اإللكترونية ينمي قدرات التعلم : على جاءت الفقرة التي نصت األخيرة قبل

 :رة التي نصتقجاءت الف األخيرة، وفي الرتبة (1.12)( وانحراف معياري 5.74بي )بمتوسم حسا التشاركية

( 5.69بمتوسم حسابي ) المنصات التعليمية اإللكترونية في تأدية االختبارات اإللكترونية أستخدم على

 (.1.46وانحراف معياري )

 الخاصة األردنيةات الجامع في العليا طلبةالدراسات اتجاهاتدرجة  ما الثاني عن السؤال اإلجابةنتائج 

 ؟اإللكترونيةلمنصات التعليمية نحو ا

من  فقرة المعيارية والرتب لكل واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم فقد السؤال هذا عن لإلجابة

 يوضح( 7)رقم  والجدول تنازلياً  ترتيباً  الحسابية المتوسطات حسب ترتيبها وتم ،داة من األ ثانيفقرات الجزء ال

 . النتائج هذه
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 ( 7) جدول

 األردنيةالعليا في الجامعات  الدراسات اتجاهات طلبةدرجة المعيارية لفقرات  والنحرافات الحسابية المتوسطات
 اإللكترونيةالمنصات التعليمية  الخاصة نحو

 المتوسط الفقرات الرتبة
 الحسابي

 النحراف
 المعياري 

درجة 
لتجاها  

 مرتفعة 0.91 4.54 يزيد من دافعيتي للتعلم. اإللكترونيةأن استخدام المنصات التعليمية  أرى  1

 مرتفعة 0.93 4.51 .اإللكترونيةبصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر 2

 مرتفعة 0.93 4.50 .اإللكترونيةالتسجيل في المواد التي يقوم مدرسها باستخدام المنصات التعليمية  أفضل 5

 مرتفعة 1.01 4.29 .لكل جامعة إلكترونيةنه من المفيد وجود منصة تعليمية أرى أ 4

 مرتفعة 0.82 4.27 يزيد من تحصيل الطالب . اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدمن أشعر أ 3

 مرتفعة 0.99 4.26 .اإللكترونيةبالملل عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر 6

 مرتفعة 1.04 4.23 لمرونتها زمانيًا ومكانيًا. اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية  إلىأميل  7

 مرتفعة 0.93 4.24 يزيد من التواصل بين الطلبة. اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أرى أ 8

 مرتفعة 0.97 4.22 تساعد على التعلم الفردي. اإللكترونيةن المنصات التعليمية أرى أ 9

يساعد في الحصول على  إللكترونية الا تعلم باستخدام المنصات التعليميةن الأرى أ 10
 لراجعة الفورية.ا التغذية

 مرتفعة 0.96 4.17

 مرتفعة 0.95 5.96 .اإللكترونيةاكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند استخدام المنصات التعليمية  إلىأميل  11

 مرتفعة 1.29 5.89 يساعد في تنمية أنماط التفكير المختلفة. اإللكترونيةأن استخدام المنصات التعليمية  أرى  12

 مرتفعة 0.94 5.83 من إيجابياتها. أكثر اإللكترونيةأن سلبيات المنصات التعليمية  أرى  15

 مرتفعة 1.55 5.80 يعطيني حرية في تنظيم وقتي. اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أشعر أ 14

 مرتفعة 1.55 5.75 يزيد من ثقتي بنفسي. اإللكترونيةبأن استخدامي للمنصات التعليمية  أشعر 13

 مرتفعة 1.57 5.68 ال تناسب جميع المواد الدراسية. اإللكترونيةن المنصات التعليمية أرى أ 16

 متوسطة 1.53 5.65 .عتياديةاالحل مشكالت التعليم  في تسهم اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أشعر 17

تتميز بسهولة التواصل بين الطلبة ومدرس  اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أحس 18
 المادة.

 متوسطة 1.53 5.35

 متوسطة 1.07 5.08 .اإللكترونيةبالقلق عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر 19

 منخفضة 1.41 2.12 تسهم في تعزيز فهم الطلبة للمادة الدراسية. اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أرى  20

 مرتفعة 0.38 5.93 مجموع الفقرات
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الجامعات  في العليا الدراسات طلبةلدرجة اتجاهات الحسابي  المتوسم أن( 7) جدولال من يالحم

 وبانحراف (5.93) بلغ ككل االتجاهدرجة  لى فقراتع اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنية

مرتفعة ومتوسطة  درجات وجاءت فقرات هذا السؤال فيمرتفعة اتجاه  وبدرجة ،(0.38) مقداره معياري 

الفقرة التي  األولىرتبة . وجاءت في ال(4114-2.92وتراوحت المتوسطات الحسابية ما بين ) ومنخفضة.

بمتوسم حسابي  الفردي أن استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية يزيد من دافعيتي للتعلم أرى  :نصت على

بصعوبة عند  أشعر: ثانية جاءت الفقرة التي نصت على، وفي الرتبة ال(0.91( وانحراف معياري )4.54)

. وفي الرتبة (0.93( وبانحراف معياري )4.51بمتوسم حسابي ) استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية

 بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية اإللكترونية أشعر :جاءت الفقرة التي نصت على األخيرة ماقبل

أرى  :رة التي نصت علىقجاءت الف األخيرة( ، وفي الرتبة 1.07( وانحراف معياري )5.08بمتوسم حسابي )

( 2.12بمتوسم حسابي ) الطلبة للمادة الدراسيةأن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في تعزيز فهم 

 (.1.41وانحراف معياري )

( α≤0.05)عند مستوى الدللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات دللة : لثعن السؤال الثا اإلجابة نتائج

 اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةفي درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 لمتغير الجنس، والعمر، والتخصص؟ تعزى 

 :ا تيا لمتغيراته وعلى النحو عن هذا السؤال تبعً  اإلجابةوتمت 

 متغير الجنس: -0

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في 

كما يبين باختالف متغير الجنس للطلبة  اإللكترونيةالجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية 
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نتائج  (8لعينتين مستقلتين كما يبين الجدول )  t-testوجرى استخدام اختبار )ت( (، 4الشكل رقم )

 التحليل.

 (4الشكل)

 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية 

 باخت ف متغير الجنس للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية الخاصة للمنصات 

 (8الجدول )

لعينتين مستقلتين لدرجة استخدام طلبة  التائيالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار 

باخت ف متغير الجنس  اإللكترونيةالتعليمية الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات 

 للطلبة.

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

النحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 0.93 5.99 169 ذكر
1.70 500 0.090 

 0.96 5.80 155 أنثى

0

1

2

3

4

5

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

ذكر انثى
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بين  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  ق ذو( عدم وجود فر 8ويالحم من الجدول )

الخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالمتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

( والمتوسم الحسابي 5.99عزى لمتغير الجنس حيث كان المتوسم الحسابي الستجابات الذكور )ي اإللكترونية

 (.α≤1.10)( وبمستوى 1.70) ةالتائي( وهي نسب متقاربة. كما بلغت القية 5.80) اإلناثالستجابات 

 :متغير العمر -9

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في 

كما يبين باختالف متغير العمر للطلبة  اإللكترونيةالجامعات األردنية الخاصة للمنصات التعليمية 

 .(9( والجدول رقم )3الشكل رقم )

 (5الشكل )

 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية 

 باخت ف متغير العمر للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية الخاصة للمنصات 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

سنة25أقل من  سنة إلى 25من
سنة30

سنة إلى 31من 
سنة36

سنة36أكثر من 

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
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 (2الجدول )

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية 

 باخت ف متغير العمر للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية الخاصة للمنصات 

 العدد الفترة العمرية
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 

 0.93 5.37 63 سنة 23من  أقل

 0.92 4.17 80 سنة 50 إلىسنة 23من

 0.96 5.96 109 سنة 56 إلىسنة  51من 

 0.91 5.78 48 سنة 56من  أكثر

 0.96 5.90 502 جميع الفئات العمرية

 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة  (9)رقم ويالحم من الجدول 

ة العمرية )من وحصلت الفئ اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات 

 56 إلىسنة  51( يليها الفئة العمرية ) من 4.17متوسم حسابي وبلغ ) أعلى( على سنة 50 إلىسنة  23

سنة( وبلغ المتوسم الحسابي لها  56من  أكثرثم جاءت الفئة العمرية ) (5.96بمتوسم حسابي )سنة( 

 (.5.37وبلغ المتوسم الحسابي لها ) األخيرةسنة( في المرتبة  23من  أقللفئة العمرية )( وجاءت ا5.78)
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عند مستوى الداللة  إحصائيةكانت هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة  إذاولتحديد فيما 

(α≤0.05)  األحاديتم استخدام تحليل التباين (One- Way ANOVA  كما يبين الجدول ) ( 10)رقم

 .نتائج التحليل

 (01الجدول )

للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في   األحاديتحليل التباين 

 باخت ف متغير العمر للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية الجامعات األردنية الخاصة للمنصات 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسطات 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدللة

بين 

 المجموعات
14.541 5 4.780 3.419 0.001 

داخل 

 المجموعات
262.878 298 0.882 

 

  501 277.219 المجموع

 

في درجة  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  ( وجود فرق ذو10)رقم ويالحم من الجدول 

متغير عمر الطالب حيث بلغت قيمة  إلىعزى الخاصة ي األردنيةاستخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

( وللكشف عن مواقع α≤0.05)الداللة  ( وهذه القيمة دالة عند مستوى 0.001( بمستوى داللة )3.419ف )
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( نتائج 11) رقم ويبين الجدول (Tukey)قامت الباحثة باستخدام اختبار توكي  اإحصائيً الفروق الدالة 

 التحليل.

 (00الجدول )

نتائج اختبار توكي للفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 باخت ف متغير العمر للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية األردنية الخاصة للمنصات 

المتوسط  الفئة العمرية

 الحسابي

سنة  95من سنة 95من  أقل

 سنة 31 إلى

سنة  30من

 سنة 36 إلى

 سنة 36من  أكثر

  (0.008**) (0.00**) - 5.37 سنة 23من  أقل

 (0.025**)  -  4.17 سنة 50 إلىسنة 23من

  -   5.96 سنة 56 إلىسنة  51من 

 -    5.78 سنة 56من  أكثر

 .(α≤0.05)عندإحصائيةدالة  إلى** تشير 

( وجود فرق في درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمنصات التعليمية 11) رقم الجدوليالحم من 

 إلىسنة  23( والفئة العمرية )5.37( بمتوسم حسابي بلغ )سنة 23من  أقلين الفئة العمرية )ب اإللكترونية

سم الحسابي المتو  أنث سنة(حي 50 إلىسنة  23الفئة العمرية ) ( لصالح4.17سنة( بمتوسم حسابي ) 50

، ووجود أكثركان  اإللكترونيةللمنصات التعليمية درجة استخدام هذه الفئة العمرية وبالتالي  أعلىلهذه الفئة 
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 إلىسنة  51( والفئة العمرية )من 5.37ابي )( بمتوسم حسسنة 23من  أقلفرق بين الفئة العمرية )

المتوسم  أنسنة( حيث  56 إلىسنة  51( لصالح الفئة العمرية )من 5.96سنة( و بمتوسم حسابي )56

كان  اإللكترونيةوبالتالي درجة استخدام هذه الفئة العمرية للمنصات التعليمية  علىالحسابي لهذه الفئة كان األ

( والفئة 4.17م حسابي )متوسسنة( ب 50 إلىسنة  23الفئة العمرية ) ود فرق بينوج إلى ضافةباإل، أكثر

سنة( حيث  50 إلىسنة  23( لصالح الفئة العمرية )5.78بمتوسم حسابي )سنة( و  56من  أكثرالعمرية )

العمرية للمنصات التعليمية بالتالي درجة استخدام هذه الفئة و  علىالمتوسم الحسابي لهذه الفئة كان األ أن

 .بين الفئات العمرية خرى نائية األفروق في المقارنات الث، ويالحم عدم وجود أكثركان  اإللكترونية

 

 :التخصصمتغير  -3

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في 

كما يبين باختالف متغير التخصص للطلبة  اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالجامعات 

( نتائج 12) رقم لعينتين مستقلتين كما يبين الجدول t-testوجرى استخدام اختبار )ت( ( 6) الشكل رقم

 التحليل.
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 (6الشكل )

 

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

 

 (09الجدول )

لعينتين مستقلتين لدرجة استخدام طلبة  التائيالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار 

باخت ف متغير التخصص  اإللكترونيةالتعليمية الدراسات العليا في الجامعات األردنية الخاصة للمنصات 

 للطلبة.

المتوسط  العدد تخصصال
 الحسابي

النحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 0.97 5.94 201 إنسانية كليات
0.899 500 0.569 

 0.93 5.85 101 كليات علمية
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بين  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  وذ ق وجود فر ( عدم 12ويالحم من الجدول )

الخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالمتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

( 5.94) نسانيةستجابات طلبة الكليات اإلعزى لمتغير التخصص حيث كان المتوسم الحسابي الي اإللكترونية

ي نسب متقاربة. كما بلغت القيمة ت ( وه5.85والمتوسم الحسابي الستجابات طلبة الكليات العلمية )

 (.α≤1.3.0) ( وبمستوى 0.899)

 

( α≤0.05)عند مستوى الدللة  إحصائيةذات دللة  هل توجد فروق : الرابع عن السؤال اإلجابة نتائج

لمنصات التعليمية نحو ا الخاصة األردنيةطلبة الدراسات العليا في الجامعات اتجاهات درجة في 

 لمتغير الجنس، والعمر، والتخصص؟ تعزى   اإللكترونية

 :ا تيا لمتغيراته وعلى النحو عن هذا السؤال تبعً  اإلجابةوتمت 

 متغير الجنس: -0

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

كما  باختالف متغير الجنس للطلبة اإللكترونيةنحو المنصات التعليمية  الخاصة األردنيةالجامعات 

رقم لعينتين مستقلتين كما يبين الجدول   t-testوجرى استخدام اختبار )ت(  (،7يبين الشكل رقم )

 ( نتائج التحليل.15)
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 (7الشكل )

 

 األردنيةاتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات لدرجة المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 

 باخت ف متغير الجنس للطلبة. اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية 

 (03الجدول )

اتجاهات طلبة لدرجة  لعينتين مستقلتين التائيالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار 

باخت ف متغير الجنس  اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات 

 للطلبة.

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

النحراف 
درجات  قيمة ت المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الدللة

 0.377 4.01 169 ذكر
2.056 500 0.045 

 0.381 5.87 155 أنثى
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 درجة فيبين المتوسطات الحسابية  إحصائيةداللة  ( وجود فرق ذو15) رقم ويالحم من الجدول

عزى ي اإللكترونيةنحو المنصات التعليمية  الخاصة األردنيةاتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

( وكان 4.01وكان هذا الفرق لصالح الذكور حيث بلغ المتوسم الحسابي الستجابات الذكور )لمتغير الجنس 

( وبمستوى 2.056(. كما بلغت قيمة ت )5.87الذي بلغ ) اإلناثلمتوسم الحسابي الستجابات من ا أعلى

(0.045≥α وهذه القيمة ذات داللة عند مستوى )  الداللة(α≤0.05.) 

 :متغير العمر -9

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في لدرجة  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

كما باختالف متغير العمر للطلبة  اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنيةالجامعات 

 ( .14) رقم الجدول( و 8الشكل رقم ) يبين 

 (8الشكل)

 
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 باخت ف متغير العمر للطلبة اإللكترونيةاألردنية الخاصة نحو المنصات التعليمية 
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 (04الجدول )

طلبة الدراسات العليا في الجامعات  تجاهاتلدرجة ا المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية

 للطلبة. عمرباخت ف متغير ال اإللكترونيةالتعليمية لمنصات نحو االخاصة  األردنية

 العدد الفترة العمرية
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 

 0.626 5.83 63 سنة 23من  أقل

 0.371 5.95 80 سنة 50 إلىسنة 23من

 0.344 4.03 109 سنة 56 إلىسنة  51من 

 0.602 5.87 48 سنة 56من  أكثر

 0.382 5.93 502 جميع الفئات العمرية

 

اتجاهات طلبة لدرجة ظاهرية بين المتوسطات الحسابية ( عدم وجود فروق 14) رقم ويالحم من الجدول

متغير عمر  إلىتعزى  اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات 

( 4.03متوسم حسابي وبلغ ) أعلى( على سنة 56إلىسنة  51ئة العمرية )من حيث حصلت الف الطالب،

من  أكثرثم جاءت الفئة العمرية ) (5.95سنة( بمتوسم حسابي ) 50 إلىسنة  23يليها الفئة العمرية )من 

 األخيرةسنة( في المرتبة  23من  أقل( وجاءت الفئة العمرية )5.87سنة( وبلغ المتوسم الحسابي لها ) 56

استخدام تحليل وقامت الباحثة ب. ية متقاربةالمتوسطات الحساب( وتعد هذه 5.83سم الحسابي لها )وبلغ المتو 
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فروق بين المتوسطات الحسابية ذات كانت هنال   إذالتحديد فيما ( One-Way ANOVA) األحاديباين الت

 ( نتائج التحليل.13)رقم كما يبين الجدول  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  إحصائيةداللة 

 (05الجدول )

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في لدرجة للفروق بين المتوسطات الحسابية   األحاديتحليل التباين 

 باخت ف متغير العمر للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية الخاصة نحو المنصات  األردنيةالجامعات 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات
 درجة الحرية

متوسطات 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الدللة

بين 

 المجموعات
2.242 5 0.747 2.252 0.083 

داخل 

 المجموعات
99.79 298 0.553 

 

  501 102.05 المجموع

 

في درجة  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  وجود فرق ذو( عدم 13ويالحم من الجدول )

 إلىعزى ي اإللكترونيةنحو المنصات التعليمية  الخاصة األردنيةاتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

غير دالة عند ( وهذه القيمة 0.083ستوى داللة )( بم2.252متغير عمر الطالب حيث بلغت قيمة ف )

 .(α≤0.05)الداللة  مستوى 
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 :التخصص متغير -3

اتجاهات طلبة الدراسات العليا في لدرجة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 باختالف متغير التخصص للطلبة اإللكترونيةالخاصة نحو المنصات التعليمية  األردنيةالجامعات 

لعينتين مستقلتين كما يبين الجدول  t-testوجرى استخدام اختبار )ت(  (،9كما يبيت الشكل رقم )

 ( نتائج التحليل.16)رقم 

 (2الشكل)

 

المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات األردنية 

 باخت ف متغير التخصص للطلبة. اإللكترونيةالتعليمية الخاصة نحو المنصات 
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 (06الجدول )

اتجاهات طلبة لدرجة لعينتين مستقلتين  ائيتالالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية والختبار 

باخت ف متغير  اإللكترونية التعليميةالخاصة نحو المنصات  األردنيةالدراسات العليا في الجامعات 

 التخصص للطلبة.

 العدد تخصصال
المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري 
 قيمة ت

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الدللة

 0.60 5.92 201 إنسانية كليات
1.22 500 0.22 

 0.33 4.01 101 كليات علمية

 

بين  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  ( عدم وجود فرق ذو16)رقم من الجدول  ويالحم

الخاصة نحو المنصات  األردنيةتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات لدرجة ا المتوسطات الحسابية

 نسانيةستجابات طلبة الكليات اإللمتغير التخصص حيث كان المتوسم الحسابي العزى ي اإللكترونيةالتعليمية 

قيمة ( وهي نسب متقاربة، كما بلغت 4.01العلمية ) الحسابي الستجابات طلبة الكليات ( والمتوسم5.92)

 (.α≤1.22)( وبمستوى 1.22ت )
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسات والتوصيات

 

لطرح أهم التوصيات بناًء  إضافةالدراسة،  إليهالمناقشة النتائج التي توصلت ا هذا الفصل عرًض  يتضمن

 على نتائج الدراسة.

 

الخاصة  األردنية: ما درجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات األولمناقشة نتائج السؤال 

 ؟اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

الجامعات  في العليا طلبة الدراساتاستخدام  لدرجة الحسابي المتوسم أن: نتائج هذا السؤال أظهرت

وبدرجة  ،(0.96) مقداره معياري  وبانحراف( 5.90) بلغ اإللكترونيةللمنصات التعليمية  الخاصة األردنية

 .مرتفعة استخدام

وتراوحت المتوسطات ، مرتفعةدرجة استخدام بأن فقرات هذا السؤال جاءت جميعها ( 6) رقم جدولال ويبين 

استخدام الطلبة للمنصات التعليمية الفقرة:  األولى( وجاءت في الرتبة 91.3-2114للفقرات ما بين ) الحسابية

( وانحراف 4.18) بلغ متوسم حسابي أعلىبفرصة استرجاع ما تم دراسته في أي وقت يوفر  اإللكترونية

في تأدية  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  ستخدمأجاءت الفقرة:  األخيرة(، وفي الرتبة 0.99معياري )

 (.1.46( وانحراف معياري )5.69) بلغ متوسم حسابي أدنى، باإللكترونيةاالختبارات 
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 اإللكترونيةوفوائد المنصات التعليمية  هميةطلبة الدراسات العليا أل إدراكهذه النتائج تدل على  

تراعي  حيث منها. االستفادةو في العملية التعليمية وامتالكهم للمهارات الالزمة الستخدامها  وفاعليتها

الموارد التعليمية في أي  إلىمن الوصول تنوعة وتمكنهم حاجات المتعلمين الم اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

وجوالس  دلت نتائج دراسة ساندركما رجاع ملفاتهم وأعمالهم الدراسية ، وقت ومن أي مكان وتسمح لهم باست

(Sander and Goalas,2012 )يسهل ويساعد عملية التعلم  اإللكترونيةخدام المنصات التعليمية است أن

المنصات التعليمية  أنعلى  ( التي أكدت2016ج دراسة الصبحي )والتعلم التشاركي التعاوني. ونتائ

 إليهاالميزات يحتاج  ذاتهم. وهذهاتهم وتساهم في تطوير تساعد في رفع كفاءة الطلبة وتنمي قدر  اإللكترونية

للمادة الدراسية  سبوعحيث تقتصر محاضرتهم الدراسية على ثالث ساعات فقم خالل األطلبة الدراسات العليا 

 اإلضافيةثراؤه بالمواد التعليمية إه و أخذ ما تمبقاء الطلبة على اطالع ومتابعة  إمكانيةالواحدة فالمنصات توفر 

الملحم كل من ( ودراسة 2014هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القضاة ) المواد. واختلفتالتي يضعها أساتذة 

 ( حيث كانت نسبة درجة االستخدام متوسطة.2018والبدر والمطران)

 

نحو الخاصة  األردنيةالجامعات  في العليا الدراسات طلبة اتجاهاتدرجة  ما: ثانيال نتائج السؤالمناقشة 

 ؟ اإللكترونيةلمنصات التعليمية ا

نحو  الخاصة األردنيةالجامعات  في العليا الدراسات طلبة اتجاهاتدرجة أننتائج هذا السؤال  أظهرت

 معياري  وانحراف( 5.93) بلغ حسابي بمتوسمو مرتفعة  بدرجة إيجابيةكانت  اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

، ومتوسطة ومنخفضة مرتفعة في درجة وجاءت فقرات هذا السؤال( 7)رقم  كما يبين الجدول ،(0.38) مقداره

: الفقرة التي نصت على األولىوجاءت في الرتبة (. 4114-2192ات الحسابية ما بين )وتراوحت المتوسط
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( وانحراف معياري 4.54بي )بمتوسم حسا تزيد من دافعيتي للتعلم اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أن أرى 

أرى أن المنصات التعليمية اإللكترونية تسهم في : قرة التي نصت علىجاءت الف األخيرة، وفي الرتبة (0.91)

 (7كما يبين ذل  الجدول ) (.1.41( وانحراف معياري )2.12، بمتوسم حسابي )تعزيز فهم الطلبة للمادة

ودراسة  (2014ودراسة القضاة ) (2014)بركات( ودراسة 2011تفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الجراح)وت

 (.2016الجراح )

ساهم في تكوين اتجاهات  اإللكترونيةبأن استخدام الطلبة للمنصات التعليمية ويمكن تفسير هذه النتيجة 

التعلم االعتيادي  أسلوبتدعم وتكمل  اإللكترونيةالمنصات التعليمية نحو استخدامها فقد أصبحت  إيجابية

ونشر االختبارات ونتائجها وسرعة  عقد منتديات نقاش إمكانيةو  األساتذةواصل مع وتيسر وتسهل عملية الت

 .الوصول للمواد التعليمية وتشجع التعلم الفردي الذاتي

 

( في α≤0.05عند مستوى الدللة ) إحصائيةهل توجد فروق ذات دللة : لثنتائج السؤال الثا مناقشة

تعزى  اإللكترونيةالخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 لمتغير الجنس، والعمر، والتخصص؟

بين  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  ئج هذا السؤال عدم وجود فروق ذاتنتا أظهرت

الخاصة للمنصات التعليمية  األردنيةالمتوسطات الحسابية لدرجة استخدام طلبة الدراسات العليا في الجامعات 

 أظهرت(، كما 12والجدول رقم ) (8)رقم تعزى لمتغيري الجنس و التخصص. كما يبين الجدول  اإللكترونية

في درجة استخدام طلبة الدراسات  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةداللة  النتائج ووجود فرق ذو
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 50 إلىسنة  23لصالح الفئة العمرية ) متغير عمر الطالب إلىعزى ي خاصةال األردنيةالعليا في الجامعات 

من  أقل( وجاءت الفئة العمرية )4.17حيث بلغ ) علىم الحسابي لهذه الفئة كان األالمتوس أنسنة( حيث 

. ويمكن تفسير هذه (10و مبين في الجدول )ه كما (.5.37متوسم حسابي حيث بلغ ) أدنىسنة( ب 23

هم من الجيل الذي  سنة( 50 إلىسنة  23)النتيجة كون معظم طلبة الدراسات العليا في هذه الفئة العمرية 

التطور التكنولوجي منذ بدايته ويمكنه بسهولة استخدام التطبيقات والبرمجيات و  اإلنترنت إنتشارواكب 

ها في للحصول على الموارد والمصادر التعليمية التي يحتاج اإلنترنتواعتاد االستعانة ب اإللكترونيةالتعليمية 

كون هذه الفئة  األخيرة( في الرتبة سنة 23من  أقلوقد يعزى وجود الفئة العمرية ) .عملية التعلم والبحث العلم

 وتختلف هذه النتيجة مع نتيجةفي المراحل التعليمية السابقة.  التعلم التقليدي أسلوبعتادة على ما زالت م

متغير الجنس لصالح الطلبة الذكور في  إلىعزى ي إحصائية( في وجود فرق ذو داللة 2014دراسة القضاة )

متغير  إلىعزى ي إحصائيةووجود فرق ذو داللة  كترونيةاإللالتعليمية  درجة استخدام الطلبة للمنصات

 التخصص لصالح الكليات العلمية.

 

في ( α≤0.05)عند مستوى الدللة  إحصائيةهل توجد فروق ذات دللة نتائج السؤال الرابع:  مناقشة

اإللكترونية نحو المنصات التعليمية  الخاصة األردنيةاتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات درجة 

 لمتغير الجنس، والعمر، والتخصص؟ تعزى 

اتجاهات درجة في بين المتوسطات الحسابية  إحصائيةداللة  وجود فرق ذونتائج هذا السؤال  أظهرت

 عزى لمتغير الجنسي اإللكترونيةنحو المنصات التعليمية  لخاصةا األردنيةطلبة الدراسات العليا في الجامعات 

من  أعلى( وكان 4.01وكان هذا الفرق لصالح الذكور حيث بلغ المتوسم الحسابي الستجابات الذكور )
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النتائج عدم  أظهرت، و (15)رقم كما يبين الجدول (. 5.87الذي بلغ ) اإلناثلمتوسم الحسابي الستجابات ا

في درجة اتجاهات طلبة الدراسات العليا في  (α≤0.05)الداللة  عند مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

والتخصص.  عمر الطالب ي متغير  إلىتعزى  اإللكترونيةنحو المنصات التعليمية الخاصة  األردنيةالجامعات 

( حيث 2014دراسة القضاة ) واختلفت هذه النتيجة مع .(16) رقم ( والجدول14)رقم كما يبين الجدول 

متغير الجنس في اتجاهات الطلبة نحو المنصات  إلىعزى ي إحصائيةداللة  وق ذعدم وجود فر  أظهرت

 متغير التخصص لصالح الكليات العلمية. إلىزى يع إحصائيةووجود فرق ذو داللة ، اإللكترونيةالتعليمية 
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 و المقترحات التوصيات

 :ا تي وتقترح ليه توصي الباحثةإالتوصل  ما تمعلى نتائج الدراسة، وفي ضوء  اعتماداً  

من أدواتها  االستفادةو الهيئة التدريسية  أعضاءمن قبل  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  استثمار  -1

 التعليمية المتنوعة في تطوير عملية التعليم والتعلم.

والتشجيع على استخدامها من قبل مؤسسات التعليم  اإللكترونيةتفعيل دور المنصات التعليمية  -2

 العالي.

 اإللكترونيةالعمل على تطوير المناهج التعليمية الرقمية وطرحها كاملة عبر المنصات التعليمية   -5

 لتتسع دائرة الفائدة العلمية وتوفيرها بشكل دائم.

وفاعليتها  اإللكترونيةإجراء المزيد من الدراسات التي تبحث بشكل محدد في أنواع المنصات التعليمية  -4

 المراحل الدراسية المختلفة.في العملية التعليمية في 

وفاعلية المنصات  أهميةعقد دورات تعريفية وعمل أدلة خاصة ونشرات إرشادية لزيادة الوعي ب -3

 .اإللكترونيةالتعليمية 

من ضمن  –التعليمية لطرح مواد تعليمية  إدراكالتعاون بين الجامعات األردنية الخاصة ومنصة  -6

 من خاللها.  -المنهاج الدراسي الجامعي
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 المصادر والمراجع العربية 

مخطددم وتعلدديم العربيددة للندداطقين بغيرهددا: فددي تدددريس  اإللكترونيددةاسددتخدام التقنيددات "(.6201طميدزي، جميددل )ا
 التعلويم والتودريبلتقنيوات المعلوموات والتصوالت فوي لثالوث المؤتمر الودولي ا."MOOCمدووكلمقرر مقترح 

 السودان. الخرطوم، ،مارس04-09خ ل الفترة 

الموووارد التعليميووة المفتوحووة: التجديوود والبحووث  .(2016)عربيددة للتربيددة والثقافددة والعلددوم"األلكسددو" المنظمددة ال
 تونس. تونس، .والممارسة

 :القددداهرة ".والتعلووويم الفتراضوووي" اتجاهوووات عالميوووة معاصووورة اإللكترونوووي التعلووويم( .2013مندددال ) ،البدددارودي
 للتدريب والنشر.المجموعة العربية 

الووتعلم  إدارةلنظوام  األردنيووةالتووأثيرات التعليميوة لسووتخدام طلبوة الجامعوة  (.2014)كمدال أحمدد ىكفد ،بركدات
 ، عمان ، االردن.األردنيةالجامعة  (،رسالة ماجستير غير منشورة).موودل واتجاهاتهم نحوه

هيئدة التددريس بجامعدة حائدل نحدو اسدتخدام  أعضداء(."اتجاهدات 2016البالصي، رباب عبد المقصود يوسدف)
 .120-105(،69،)دراسات عربية في التربية وعلم النفسبالك بورد ".  Blackboardالتعلم  إدارةنظام 

 26تدداريل النشددر  ،األردنيووةالدسووتور  جريوودةالعربيددة(. تحددديات التعلدديم والددتعلم فددي الدددول 2012التددل، خلددف )
 متاح على: 13/12/2018تم استرجاعه بتاريل  حزيران .

http://www.sahafi.jo/files/74cfd48d63653bdfdf4dbb704041dc41a81a6a07.html 

نحدددو اسدددتخدام برمجيدددة بدددالك بدددورد  األردنيدددةاتجاهدددات طلبدددة الجامعدددة "(. 2011)عبدددد المهددددي علدددي  ،الجدددراح
 .1504-1295(،4،)58 ،ةالعلوم التربوي مجلة دراسات ".تعلمهمفي

نحدو اسدتخدام برمجيدة مدوودل فدي  األردنيةاتجاهات طلبة الجامعة  ،"(2016)عبد المهدي علي سعد  ،الجراح
 .426-213(،2،)45،مجلة دراسات العلوم التربوية"،تعلمهم

http://www.sahafi.jo/files/74cfd48d63653bdfdf4dbb704041dc41a81a6a07.html
http://www.sahafi.jo/files/74cfd48d63653bdfdf4dbb704041dc41a81a6a07.html
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 إدمددودوتقصددي نوايددا طالبددات الدراسددات العليددا السددلوكية فددي اسددتخدام منصددة "(.2016سددعيد ) ليلددى، الجهنددي
 نسووانيةبويووة واإل ساسووية للعلوووم التر كليووة التربيووة األ ة. مجلوو"التقنيددة باسددتخدام نمددوذج قبددول التعليميددة مسددتقباًل 
 . 90-69، 28، )جامعة بابل (

مخرجدات الجامعدات لمواجهددة تحدديات التعلديم العدالي فددي تسددويق بدرامج ".(2010) يخالدد حسدن علد ،الحريدري 
للتعليم العووالي فوي الجمهوريووة اليمنيوة تحوودياتالتعليم العاليفيوالوطن العربووي المووؤتمر الورابع".الجمهوريدة اليمنيدة

 .صنعاء اليمن، ديسمبر 09-00خ ل الفترة 

ورشوة عمول المحتووى (.واقعهدا ومسدتقبلهاالمنصدات التعليميدة المفتوحدة: )(. 2009الخليفة، هند بنت سدليمان)
 :متاح على 13/12/2018تم استرجاعه بتاريل  ،،المملكة العربية السعودية الريا المفتوحالعربي 

Full-https://www.scribd.com/doc/10728514/OER 

 

فوي تنميوة التحصويل الدراسوي ومهوارة حول  إدموودوفاعليوة موقوع  (.2015محمدد)الرشود، ريم بندت راشدد بدن 
 .المشك ت في مقورر التصوال لودى طالبوات السونة التح ويرية بجامعوة الموام محمود بون سوعود السو مية

 المملكة العربية السعودية. ،الريا سعود رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة االمام محمد بن )

تم  هولندا. عةذا إلالعربي  الموقع الجامعاتتحقق حلم الدراسة في أرقى  مووكبرامج  .(2015) احمد زيدان،
 https://hunasotak.com/article/741متاح على: 13/12/2018استرجاعه بتاريل 

فاعليددة اسددتخدام نظددام الددبالك بددورد فددي العمليددة التعليميددة مددن وجهددة  ."(2013احمددد جاسددم يعقددوب ) ،السدداعي
 .153-111(،9،)4،التربوية الدولية المتخصصة  المجلة ".التدريسيةهيئتها  أعضاءنظر جامعة قطر و 

 .عمان : مركز الكتاب األكاديمي .المحاسبة الدولية واألزمة المالية العالميمعايير  (.2016الساكني،سعد )

 عمان : دار زهران للنشر والتوزيع . .مقدمة في علم النفس (.2002صالح ) نبيهة، السامرائي

 مدددا وراءاسدددتراتيجية الددتعلم المقلددوب الموجددده بمهددارات التفكيددر  أثددر(."2017)احمددد عبددد العدددال عبدددهللا  ،السدديد
 ،مجلة“ التعليمالمعرفي في تنمية مهارات استخدام المنصات التعليمية التفاعلية لدى طلبة ماجستير تكنولوجيا 

 .1136-1099(،5)،22،جتماعيةتربوية وا دراسات

https://www.scribd.com/doc/10728514/OER-Full
https://www.scribd.com/doc/10728514/OER-Full
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( وجدددوى توظيفهددا فددي MOOCSفلسددفة المقددررات الجامعيددة العامددة المباشددرة )"(.2015علددي زهدددي ) ،شددقور
الدولي الثاني لتقنيات المعلوموات  رالمؤتم ."االسدتخداممؤسسات التعليم العالي في ضوء جودة التعليم وحرية 

 تونس.، الحمامات، نوفمبر 6-4خ ل الفترة والتصالت في التعليم والتدريب 

ماهيتهدا وعملهدا مددع تصدميم دليددل منصدات التعلدديم اإللكتروندي المفتددوح. (."2016)حميددة بنددت عبيدد ،الصدبحي
 .80-56(،16،)17،دراسات المعلومات مجلة ."اإلنترنتكة لمنصات التعليم المفتوح على شب

تم موقددع تعلدديم جديددد.(.OERتصووميم الموووارد التعليميووة المفتوحووة )(.2018عبدددالرحمن بددن علددي) العثمددان،
-المددددددوارد-تصددددددميم /https://www.new-educ.comمتدددددداح علددددددى: 13/12/2018اسددددددترجاعه بتدددددداريل 

 .المفتوحة-التعليمية

 دار الصادق الثقافية. بابل: .التعلم اللكتروني رؤية معاصرة(. 2017) حيدر حاتم فالح العجرش،

 الريا : مطابع رضا. .التعليم عن بعد(. 2003ابراهيم ) سارة، العريني

 عمان : دار الراية للنشر والتوزيع. .اإللكترونيالتجديد التربوي والتعلم (.2011فاطمة بنت قاسم ) ،العنزي 

 إدمددودو( (Edmodoاإللكترونيددة(. "فعاليددة اسددتخدام المنصددات التعليميددة 2017العنيددزي، يوسددف عبددد المجيددد)
كليووووووووة  ةمجلوووووووو الكويددددددددت".لطلبددددددددة تخصددددددددص الرياضدددددددديات والحاسددددددددوب بكليددددددددة التربيددددددددة األساسددددددددية بدولددددددددة 

 .241-192(،6،)55،التربية

من قبل طلبة جامعة  Moodleاإللكترونيالتعلم  إدارةدرجة استخدام نظام (. 2014محمد ) نجالء، القضاة
 ردن .األ ،ربدإ ،جامعة اليرموك ير غير منشورة (،) رسالة ماجست.اليرموك واتجاهاتهم نحوه 

فلسددفة التميددز فددي التعلدديم الجددامعي نحددو جامعددة متميددزة فددي ضددوء التجددارب والخبددرات " ( .2008) القطبسددمير
 .26-9( ،30،) 14 ،مجلة مستقبل التربية العربية ".العالمية 

فدددي تنميدددة مهدددارات الدددتعلم المدددنظم ذاتيدددًا واالتجددداه نحدددو  إدمدددودواسدددتخدام منصدددة (."2017)هبددده هاشدددم ،محمدددد
الجمعيوووة التربويوووة  مجلوووة .التربيدددة"توظيفهدددا فدددي تددددريس الدراسدددات االجتماعيدددة لطدددالب الددددبلوم العدددام بكليدددة 

 .159-99(، 90،)للدراسات الجتماعية
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 الددددددتعلم إدارةرونددددددي باسددددددتخدام نظددددددام التعلدددددديم االلكت أثددددددر."(2016نددددددورة بنددددددت احمددددددد بددددددن عبدددددددهللا ) ،مقددددددرن ال
المجلووة التربويووة الدوليووة ".5فددي تحصدديل طددالب الصددف الثدداني ثددانوي فددي مقددرر االحيدداء  Edmodoإدمددودو

 .245-217(،9،)3،المتخصصة 

(. "واقددع اسددتخدام الطالبددات لنظددام 2018نددورة مبددارك ) ،لمطددراناو  مهددا احمددد، البدددر،و  الملحددم، ايمددان عبدددهللا،
مجلة العلوم المتاحة في جامعة المل  سعود".  اإللكترونيةبالك بورد في المقررات  Blackboardالتعلم  إدارة

 .31-28(،9،)2. التربوية والنفسية

التعلم موودل في العمليوة  إدارةاستقصاء درجة تأثير استخدام نظام (. 2017 )عبدالهادي عبدهللا  ،الهاجري 
التعليميووة موون وجهووة نظوور طلبووة الجامعووة العربيووة المفتوحووة فوورع الكويووت والمعوقووات التووي تووواجههم فووي 

 ، عمان ، االردن.األردنيةالجامعة  ،(رسالة ماجستير غير منشورة).استخدامها

المووؤتمر العووالمي للموووارد (.بشددأن المددوارد التعليميددة المفتوحددة 2012بدداريس لعددام  إعددالن)(.2012يونسددكو ،)
تددم  ،فرنسددا ،بدداريس ،حزيووران 99-91التعليميووة المفتوحووة الووذي عقوود فووي اليونسووكو ببوواريس خوو ل الفتوورة 

 :متاح على 13/12/2018استرجاعه بتاريل 

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Arabic_Par

is_OER_Declaration.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Arabic_Paris_OER_Declaration.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Arabic_Paris_OER_Declaration.pdf
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 (0ملحق رقم )

 يةاألولالستبانة بصورتها 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 استبانة تحكيم

/ ة  .................................................................................. المحترم /ة.الدكتور   

 السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته،،

الخاصوة للمنصوات التعليميوة  األردنيوةدرجوة اسوتخدام طلبوة الدراسوات العليوا فوي الجامعوات تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " 
تصداالت فدي التعلديم، فدي اال"، كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات و واتجاهاتهم نحوها اإللكترونية

لمددا  فقدرة. ونظدراً ( 53سدتبانة: تتضددمن)االدراسدة أعددد ت الباحثدة  أهددافاألردن(.ولغايدات تحقيددق  /جامعدة الشدرق األوسددم )عمدان 
بددين أيددديكم ، راجيددة إبددداء مالحظدداتكم بشددأنها مددن حيددث  هاعرفددة عميقددة فددي هددذا المجددال، أضددعنعهددده فدديكم مددن خبددرة ودرايددة وم

( بالحقدل الدذي تروندده  Xتعدديل، والتعدديل المقتدرح، لدذا يرجددى وضدع إشدارة )  إلدىمالئمدة فقراتهدا لموضدوع الدراسدة، وهدل بحاجددة 
مالحظاتكم الكريمدة. مدع  بانتظار، رهافضال عن أية مالحظة ترون أنها ضرورية لتطوي االستبانةمناسبًا إزاء كل فقرة من فقرات 

 خليل الشواربة. داليه الباحثةالتقدير.و االحترام  بالغ 

 البيانات الشخصية

:.الجنس 1  

 )      ( أنثىذكر )      (                                       

العمر:. 2  
سنة  )      (  53 إلىسنة  23سنة   )    (                       من 23من  أقل  
سنة )     ( 43سنة   )      (              اكبر من  43 إلىسنة  53من     
)     (                          كلية علمية)      (                إنسانيةكلية : التخصص. 5  
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 اإللكترونية: درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمنصات التعليمية  األولالجزء 

التعديل 
 المقترح

 الصياغة اللغوية انتماء الفقرة
 غير الرقم الفقرة

 منتمية
غير  منتمية

 واضحة
 واضحة

للحصول على درجات  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 االختبارات.

1 

 2 للتواصل مع زمالئي . اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     

في تسليم التقارير  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية      
 واالبحاث واالعمال الدراسية.

5 

للتواصل مع مدرس  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 المساق .

4 

 3 في تأدية االختبارات. اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     

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

6 

لتطوير مهاراتي  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 الحاسوبية.

7 

لتطوير مهاراتي  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 اللغوية.

8 

 9 المنصات التعليمية الكتساب مهارات حياتية متنوعة. أستخدم     

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

10 

المعلومات لتبادل  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 والمتطلبات المتعلقة بالمساق.

11 

اء بحوثي أثر في  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 الدراسية.وواجباتي 

 

12 
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التعديل 
 المقترح

 الصياغة اللغوية انتماء الفقرة
غير  الرقم الفقرة

 منتمية
غير  منتمية

 واضحة
 واضحة

يسهم في تعزيز فهم  اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية      
 المساق.

15 

 14 ينمي قدراتي الذاتية. اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية      

لمتابعة المالحظات  اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية      
 والمواد التعليمية المساندة التي يضعها مدرس المساق.

13 

ونيةاإللكتر اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو المنصات التعليمية  القسم الثاني : مقياس  

 التعديل المقترح
 الصياغة اللغوية انتماء الفقرة

غير  الرقم الفقرة
 منتمية

غير  منتمية
 واضحة

 واضحة

 اإللكترونيةان استخدام المنصات التعليمية  أعتقد     
 يزيد من دافعية التعلم.

1 

بصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر     
 .اإللكترونية

*2 

التسجيل في مساقات يقوم مدرسها  أفضل     
 .اإللكترونيةباستخدام المنصات التعليمية 

5 

انه من المفيد وجود منصة تعليمية الكترونية  أرى      
 لكل جامعة .

4 

 اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدمان  أعتقد     
 يرفع مستوى االداء ويزيد التحصيل.

3 

 اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية  إلى أميل     
 تتميز في المرونة في الزمان والمكان. ألنها

6 

 اإللكترونيةان استخدام المنصات التعليمية  أعتقد     
 يساعد في تنمية انماط التفكير المختلفة.

7 

ال اإللكترونيةان استخدام المنصات التعليمية  أرى       *8 
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 في الحصول على التغذية الراجعة الفورية. ديساع
بالضيق والملل عند استخدام المنصات  أشعر     

 .اإللكترونيةالتعليمية 
*9 

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

10 

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

11 

تساعد  اإللكترونيةان المنصات التعليمية  أعتقد     
 على التعلم الفردي .

12 

اكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند  إلى أميل     
 .اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية 

15 

استمتع عند استخدام المنصات التعليمية      
 .اإللكترونية

14 

بأن استخدامي للمنصات التعليمية  أشعر     
 يزيد من ثقتي بنفسي. اإللكترونية

13 

تتميز  اإللكترونيةان المنصات التعليمية  أحس     
 بسهولة التواصل بين الطلبة ومدرس المساق.

16 

في  تسهم اإللكترونيةالتعليميةالمنصات  أن أشعر     
 .حل مشكالت التعليم التقليدية

17 

ال تصلح  اإللكترونيةان المنصات التعليمية  أرى      
 لجميع المساقات .

18* 

بالقلق عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر     
 .اإللكترونية

*19 

توفر   اإللكترونيةان المنصات التعليمية  أعتقد     
 الوقت والجهد.

20 
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 (9ملحق رقم )
 الدراسة داةقائمة بأسماء السادة المحكمين أل

 
 مكان العمل التخصص السم الرقم

 جامعة الشرق األوسم مناهج وطرق تدريس أ.د. عايش زيتون  1

 األردنيةالجامعة تعليمالتكنولوجيا  أ.د. منصور الوريكات 2

 األوسمجامعة الشرق  تعليمالتكنولوجيا  د. حمزة العساف 5

 األردنيةالجامعة تعليمال تكنولوجيا د.مهند الشبول 4

 جامعة الشرق األوسم وقيادة تربوية إدارة د. أمجد درادكة 3

 جامعة الشرق األوسم تدريسالمناهج وطرق  د. فواز شحادة 6

 جامعة الشرق األوسم تعليمالتكنولوجيا  د. خالدة شتات 7

 جامعة الشرق األوسم تعليمالتكنولوجيا  د. فراس عياصرة 8

 جامعة الشرق األوسم تعليمالتكنولوجيا  د.منال الطوالبة 9

 جامعة الشرق األوسم تعليمالتكنولوجيا  د. فادي عياصرة 10

 جامعة الشرق األوسم قياس وتقويم د.باسل أبو فودة 11
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 (3ملحق رقم )
 الستبانة بصورتها النهائية

 

الرحيمبسم هللا الرحمن   

الخاصووة  األردنيووةدرجووة اسووتخدام طلبووة الدراسووات العليووا فووي الجامعووات بددإجراء دراسددة بعنددوان " تقددوم الباحثددة 
اجسدتير فدي تكنولوجيدا "، كجدزء مدن متطلبدات نيدل درجدة المواتجاهاتهم نحوها اإللكترونيةللمنصات التعليمية 

سددة الدرا أهدددافلتحقيددق و  .(األردن /عمددان )جامعددة الشددرق األوسددم فددي التعلدديم، فددي  تصدداالتاالو المعلومددات 
التي تتكون من جزأين؛ الجدزء األول لمعرفدة درجدة اسدتخدام طلبدة الدراسدات العليدا  ستبانةهذه اال أعد ت الباحثة

( فقددددرة، والجددددزء الثددداني لمعرفددددة درجددددة اتجاهدددات الطلبددددة نحددددو 13ويتضدددمن ) اإللكترونيددددةللمنصدددات التعليميددددة 
يرجى من حضدراتكم قدراءة فقدرات االسدتبانة  ا( فقرة. لذ20و يتضمن ) اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية 

ًا رأيد ، علمد إلدىشارة في المكان المناسب الذي يشدير إبدقة وموضوعية وذل  بوضع  درجة االستجابة وتحديد
 ةالباحثوو والتقددير.سدتبقى سددرية ولددن تسدتخدم إال ألغددرا  البحددث والدراسددة. مدع بددالغ الشددكر  اإلجابددةن هددذه بدأ

 .داليه خليل الشواربة

 البيانات الشخصية

.الجنس :1  

 )      ( أنثىذكر )      (                                       

. العمر:2  
سنة  )      (  53 إلىسنة  23سنة   )    (                       من 23من أقل  
سنة )     ( 43من  أكبرسنة   )      (             43 إلىسنة 53من   

 )     (                          كلية علمية)      (                إنسانيةة كلي التخصص :. 5
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 .اإللكترونية: درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمنصات التعليمية األولالجزء 

بدرجة 
 جداا  قليلة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 جداا كبيرة 

 الرقم الفقرة

في تأدية  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 .اإللكترونيةاالختبارات 

1 

للتواصل مع  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 زمالئي الطلبة.

2 

في تبادل  اإللكترونيةاعتمد على المنصات التعليمية      
 الملفات الدراسية مع زمالئي.

5 

للتواصل مع  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 مدرس المادة.

4 

للحصول على  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 درجات االختبارات.

3 

يرفع من  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية      
 داء الطلبة.أمستوى 

6 

لتطوير مهاراتي  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 الحاسوبية.

7 

لتطوير مهاراتي  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 اللغوية.

8 

ينمي  اإللكترونيةستخدام الطلبة للمنصات التعليمية ا     
 الوقت لدى الطلبة. إدارةمهارة 

9 

عقد  في اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 منتديات نقاش مع زمالئي الطلبة.

10 

لتبادل  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدم     
 الدراسية.المعلومات والمتطلبات المتعلقة بالمادة 

11 

يزيد من  اإللكترونيةستخدام الطلبة للمنصات التعليمية ا     
 العمق المعرفي للمادة الدراسية.

12 
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بدرجة 
 جداا قليلة 

بدرجة  
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة 
 جداا كبيرة 

 الفقرة
 

 الرقم

في  يسهماإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية      
 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي.

15 

ينمي  اإللكترونيةاستخدام الطلبة للمنصات التعليمية      
 قدرات التعلم التشاركية.

14 

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

13 

.ةاإللكترونيمنصات التعليمية ال الدراسات العليا نحوجاهات طلبة اتدرجة : الجزء الثاني  
 أوافقل

 بشدة
 أوافق أوافق محايد أوافقل

 بشدة
 الرقم الفقرة

يزيد من  اإللكترونيةأن استخدام المنصات التعليمية  أرى      
 دافعيتي للتعلم.

1 

 2* .اإللكترونيةبصعوبة عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر     

التسجيل في المواد التي يقوم مدرسها باستخدام  أفضل     
 .اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

5 

 4 .لكل جامعة إلكترونيةنه من المفيد وجود منصة تعليمية أ أرى      

يزيد من  اإللكترونيةالمنصات التعليمية  أستخدمن أ أشعر     
 تحصيل الطالب .

3 

 *6 .اإللكترونيةبالملل عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر     

لمرونتها  اإللكترونيةاستخدام المنصات التعليمية  إلى أميل     
 زمانيًا ومكانيًا.

7 

يزيد  اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أ أرى      
 من التواصل بين الطلبة.

8 

تساعد على التعلم  اإللكترونيةن المنصات التعليمية أ أرى      
 الفردي.

9 
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 أوافقل
 بشدة

 أوافق أوافق محايد أوافقل
 بشدة

 الرقم الفقرة

ال  اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أ أرى      
 يساعد في الحصول على التغذية الراجعة الفورية.

10* 

اكتساب مهارات حديثة ومتنوعة عند استخدام  إلى أميل     
 .اإللكترونيةالمنصات التعليمية 

11 

يساعد في  اإللكترونيةأن استخدام المنصات التعليمية  أرى      
 تنمية أنماط التفكير المختلفة.

12 

من  أكثر اإللكترونيةأن سلبيات المنصات التعليمية  أرى      
 إيجابياتها.

15* 

 اإللكترونيةن التعلم باستخدام المنصات التعليمية أ أشعر     
 يعطيني حرية في تنظيم وقتي.

14 

يزيد من  اإللكترونيةبأن استخدامي للمنصات التعليمية  أشعر     
 ثقتي بنفسي.

13 

ال تناسب جميع المواد  اإللكترونيةن المنصات التعليمية أ أرى      
 الدراسية.

16* 

حل  في تسهم اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أشعر     
 .عتياديةاالمشكالت التعليم 

17 

تتميز بسهولة  اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أحس     
 التواصل بين الطلبة ومدرس المادة.

18 

 19* .اإللكترونيةبالقلق عند استخدام المنصات التعليمية  أشعر     

تسهم في تعزيز فهم  اإللكترونيةأن المنصات التعليمية  أرى      
 الطلبة للمادة الدراسية.

20 
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 (4ملحق رقم )
 كتاب تسهيل المهمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي
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 (5ملحق رقم )

 كتاب تسهيل المهمة لجامعة جدارا
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 (6لحق رقم )م

 كتاب تسهيل المهمة لجامعة الزرقاء الخاصة
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 (7ملحق رقم )

 كتاب تسهيل المهمة لجامعة البترا

 


