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االتجاه نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة 

  الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية
  **  سعيد عوض منيرد. 

                              **  موسى صقر حلسد.   

  الملخص
م عن بعد وعالقته ببعض االتجاه نحو تكنولوجيا التعل على التعرف بهدف الدراسة أجريت هذه     

) 91من( الدراسة عينة تكونت وقد المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية،

(األقصى، ات التربية بالجامعات الفلسطينيةببرامج الدراسات العليا في كلي يدرسون وطالبة طالبا

 كما حثان المنهج الوصفي التحليلي،واإلسالمية، واألزهر)، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم البا

 أسفرت البيانات تحليل وبعد تكنولوجيا التعلم عن بعد، نحو االتجاه لقياس إعداده تم مقياسا  استخدما

  :التالية عن النتائج الدراسة

االت األداة ككل، جاءت بوزن العليا في الجامعات الفلسطينية لمج تاتجاهات طلبة الدراسا .1

يشير إلى أن اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية نحو  وهذا ،)%72.2(نسبي

  تكنولوجيا التعلم عن بعد إيجابية، على مستوى األداة ككل.

طلبة الدراسات بالجامعات الفلسطينية نحو ذات داللة إحصائية في استجابات  فروق توجد ال .2

تقدير العام على الو جنس والمستوى التعليمي، تبعاً لمتغير الالتعلم عن تكنولوجيا التعلم عن بعد

  األداة ككل. مستوى

طلبة الدراسات بالجامعات الفلسطينية نحو ذات داللة إحصائية في استجابات  توجد فروق .3

 .جامعة ولصالح الجامعة اإلسالميةتبعاً لمتغير ال تكنولوجيا التعلم عن التعلم عن بعد

  يا التعلم عن بعد، طلبة الدراسات العليا.، تكنولوجاالتجاه(الكلمات المفتاحية): 
Abstract 

The attitude towards distance learning technology and its related with 
some variables with post   graduate students at Palestinian universities 

  

     The study was conducted to identify the attitudes of post graduate 
students in Palestinian universities.  The sample consisted of (91)male and 
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female post graduate students enrolled in higher studies programs in the 
Education colleges in Al-Aqsa, AlAzhar and the Islamic University. The 
researchers employed the descriptive analytical approach, .Besides, they 
designed and used an attitudes towards distance learning scale. Data 
analysis uncovered the following findings: 
(1)-post graduate students attitudes as measured by all the scale domains. 
was (72.2%). This indicated that the subjects' attitudes towards distance 
learning was positive. 
(2)-There were no statistically significant differences in the subjects' 
responses attributable to sex and academic level. 
(3)-There were statistically significant differences in the subjects' attitudes 
towards distance learning due to the university variable and in favour of 
Gaza Islamic University. 
(Keywords): The attitude, distance learning technology, graduate student  

  المقدمة:
 وقت حدوثها، واالكتشافات المعرفة على للحصول وسيلة بعد عن التعلم يعتبر مجال تكنولوجيا    

 متحضرة ويصعب غير مجتمعات بعد عن تكنولوجيا التعليم توظف ال التي أصبحت المجتمعات وقد

 أهمية من اله لما المنطلق هذا ومن المعلوماتية، بالتدفق المتالطم العصر هذا في التعايش عليها

واإلقليمية، والتي  العالمية التعليمية والمؤسسات اهتمام محل عديدة أصبحت ومميزات واضحة

  ).2010(القحطان، التعليمية مؤسساتها في بعد عن التعليم نظام تكنولوجيا إدخال على حرصت
 ا التعلممجال تكنولوجي على على اإلقبال الجامعات حرصت المعلوماتية، الثورة ظل وفي     

 في العلمية كمصدر رئيسي للمساقات بل تعليمية، كوسيلة الجامعي التعلم في تدخله كي االلكتروني

 توظيفلالمفتوح  التعليم نظام أساس مع يتماشى اإللكتروني التعلم أنوالتخصصات خاصة.  شتى

 على قادر بةالطل من جيل إلعداد الحديثة التكنولوجية وذلك من خالل إدخال طاقاتالو القدرات

  ).2013؛ وإرشاد،2012(قرواني، واالقتصادية المهنية واالجتماعية المستقبل تحديات مواجهة

 المكان حيث من مرونة عالية بعد إلى عن والتدريب الحديثة في التعلم التكنولوجيا استخدام أدى وقد

 لمعلوماتل الوصول طرق واختيار واسع، نطاق على التعلم فرص توزيع حيث والزمان، ومن

  ).Potter& Naidoo, 2012, p.95 (الطلبة جميع مع والتكيف للتدريب، المتاحة والموارد



 
 
 
 
 
 
 

   2015المجلد التاسع عشر، العدد األول، يناير، مجلة جامعة األقصى، حلسد. موسى  ،عوض د. منير

  

221 
 

وقد عمدت التجربة الفلسطينية في تطبيق برنامج التعلم عن ُبعد، من خالل إنشاء جامعة      

ي القدس المفتوحة من أجل تلبية حاجات الفرد والمجتمع الفلسطيني بتقديم التعليم الجامعي ف

ظروف االحتالل اإلسرائيلي، وما نجم عنه من إعاقة لهذا النوع من التعليم المتمثلة في إغالق 

الجامعات، ونتيجة لهذه الظروف القاسية فقد سعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى توفير نوع من 

التعلم فيه  التعليم الجامعي يساير هذه الظروف، ويتماشى مع االتجاهات الحديثة في التعليم يستخدم

  ). 2009(محيسن، ) للوصول إلى كل طالب علمDistance learning(عن ُبعد

التعلم عن ُبعد عرف بمجال تكنولوجيا ما يبدراسة في هذه اآلونة  قد تزايدت االتجاهاتو     

 وحاجات الطلبة في ضوء خصائص والمخطط والمقصود م المنظم والمصمم يالتعلبيهتم  الذي

التي يمكن التعليمية المختلفة من خالل توظيف المصادر اإللكترونية المختلفة، و لتقديم الخبرات

بأشكالها المختلفة  المعلومات مكن منللحصول على أكبر قدر م ينبوساطتها إتاحة الفرصة للمتعلم

  في ظل تدفق المعلومات الحاصلة.

عتماد على مصادر ونتيجة للتوجهات الدولية في مؤسسات التعليم الجامعي العالي تم اال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعلم عن بعد، كجامعة فيرن األلمانية وجامعة فونكس 

  ).2012( دحالن، مريكية وجامعة هويكنز البريطانيةاأل

وقد تنوعت الجهود لدمج التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي بدءا بعمليات اإلدارة ومروراً  

ن بعد التقليدي إلى تعلم عن بعد إلكتروني، وفي ضوء ذلك برزت الجامعات بتحويل التعلم ع

اإللكترونية في كوريا الجنوبية والصين والواليات المتحدة األمريكية حيث قدر عدد المقررات 

(الصالح، ) مقرر50.000()دولة بأكثر من130رس عبر التعلم عن بعد في أكثر من(التي تد

2006 .(  

 مجال كنولوجي البد من اعتمادلمادية والمعنوية لمواكبة التقدم العلمي والتفي ظل التحديات او

اإللكترونية عن طريق استخدام الحاسب  أنظمة التعلمباستخدام وذلك التعلم عن بعد تكنولوجيا 

تبادل مؤتمرات الفيديو والتعلم بالنقال(الجوال)بغرض واإللكتروني  اآللي واإلنترنت والبريد

بين طلبة الدراسات العليا في الجامعات وخاصة الجامعات  علومات إلكترونياالبيانات والم

  الفلسطينية.
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وبدأت الجامعات الفلسطينية باالتجاه نحو توظيف مجال تكنولوجيا التعلم عن بعد في التعليم 

الجامعي، كجامعة القدس المفتوحة، والجامعة اإلسالمية وجامعة فلسطين الدولية وجامعة األقصى 

 خالل توظيف أنظمة الموديل وأنظمةزهر والجامعات الفلسطينية األخرى، وذلك من واأل

WebCT والمدونات اإللكترونية في التعلم والتواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في

  التعليم الجامعي.

 عدُب عن الجامعي التعليم يأخذ ُبعد عن التعلم مجال تكنولوجيا في الهائل التطور هذا إطار وفي

 التعليمية السياسات من ومنطلقا المتاحة المادية الموارد من مستفيدا المتقدمة الدول متعددة في أشكاال

من  والعالي الجامعي التعليم وتمكين والتربوية، التعليمية في الخدمات التوسع على تحث التي

   .ذلك من ظروفه تمكنه لم لمن الوصول

 القدرات وتعمق الفهم األهمية تعزز غاية في اًأمور عدويتناول مجال تكنولوجيا التعلم عن ب

 التعليمي والتصميم اإللكتروني، والتعليم التعليم، في االنترنت الالزمة، وتتمثل باستخدام والمهارات

 التعليم مؤسسات في اإللكترونية المقررات إدارة وأنظمة اإللكتروني، التعليم في تصميم وتطبيقه

 تكنولوجيا التعلمتعد و االلكتروني. التعليم مواد وتقويم التطبيقية، البرامج ضبع على العالي، وأمثلة

 يقوم كان الذي التعليم، في التقليدي األسلوب على خروجا يمثل العالي التعليم في جديداً بعد نمطاً عن

 بما ودوليا إقليماً الجامعات بين والربط الحديثة شبكات االتصاالت التعليم من خالل أساس على

االنتقال  ومشقة تكلفة لتحمل حاجة دون العلمية االستفادة والدارسين الباحثين والمدرسين يمكن

 عبر شبكات التعليمية مناهجها فتحت جامعة )٨٥٠من( أكثر هناك والسفر إلى البلدان األخرى. و

 إلى إضافة تعليمية من برامج تطرحه مما من االستفادة الدول شتى من للدارسين وأتاحت االتصال

 عليها لتبث الحديثة االتصاالت شبكات بدأت تستخدم التي المتخصصة العلمية المؤتمرات من العديد

 والمتخصصون الباحثون منها يستفيد بحيث أبحاث من فيها وما يعرض مناقشات، من فيها يدور ما

االنتقال  تكاليف يوفر مما المؤتمر انعقاد مقر إلى لالنتقال حاجة دون العالم عديدة من دول في

  ). 2005بعد، عن التعليم مسئولي لجنة (أعضاء أمانةوالوقت.

ومن هذا المنطلق يشار لمجال تكنولوجيا التعلم عن بعد بأهمية بالغة الخصوص في التعليم 

الجامعي وخاصة في الدراسات العليا، وفي هذا االطار تأتي هذه الدراسة للكشف عن اتجاهات 

ألقصى، والجامعة (جامعة األزهر، جامعة اا في الجامعات الفلسطينيةلعليطلبة الدراسات ا
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نحو إمكانية استخدام تكنولوجيا التعلم عن بعد في برامج الدراسات العليا في اإلسالمية بغزة)

 الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.

  الشعور بمشكلة الدراسة:
طلبات التعلم الفعال لما له من دور يعد توظيف تطبيقات تكنولوجيا التعلم عن بعد من أهم مت

في التجديد والتغيير والخروج من الروتين المتكرر الذي يطغى غالبا على األداء التدريسي داخل 

  أماكن الدراسة.

لذا يجب أن تتوفر الكفاءة والمرونة في تفعيل أدوات تكنولوجيا التعلم عن بعد، من أجل توفير 

دريسية والطلبة؛ إال أنه من المالحظ وجود ضعف كبير في الحوافز والدعم ألعضاء الهيئة الت

الجامعات الفلسطينية في استخدام أدوات تكنولوجيا التعلم عن بعد، كالحاسوب واإلنترنت في 

تطوير العملية التعليمية، وقد يكون استخدام اإلنترنت بشكل عام لقضاء وقت الفراغ عند الطلبة، 

(على مستوى دولة ن خالل مراجعة األدبيات التربويةعليا، ومونظراً ألهمية مرحلة الدراسات ال

فلسطين) في مجال التعليم االلكتروني على وجه الخصوص، تبين وجود قلة في البحوث المتعلقة 

 قصوراً لدى الباحثان بتوظيف تكنولوجيا التعلم عن بعد، لدى طلبة الدراسات العليا، وقد الحظ

اإللكترونية ونظام كالفصول د أنظمة وأدوات التعلم عن بع مفي استخدا العليا الدراسات طلبة

وغير ذلك، على الرغم من توافر بعض ، والتعلم النقال والمدونات اإللكترونية WebCTالموديل و

العلمي  مستوى طلبة الدراسات العليا على سلباً ينْعكسهذه األنظمة في الجامعات الفلسطينية، وهذا 

 وهذا ما ، وثقافية وعلمية اجتماعية حاجة أدوات التكنولوجيا استخدام هفي أصبح زمن في والبحثي،

 يبقى ال كي تكنولوجيا التعلم عن بعد، نحو عن اتجاهات طلبة الدراسات العلياللكشف  الباحثان دفع

 فإنه هنا ومندقيق.  كمي بشكل وتوصيفه الواقع ولتحديد التخمين، على قائما تشخيص المشكلة
ما االتجاه نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد  التالي: الرئيسي السؤال في كلة الدراسةمش صياغة يمكن

  وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية؟

  أسئلة الدراسة:
من التعلم عن بعد تكنولوجيا طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو  ما اتجاهات .1

  هم؟وجهة نظر
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طلبة  تاستجابا متوسطات بين (0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد هل .2

الجنس  متغير إلى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

 طالبة) ؟ -(طالب

طلبة  تابااستج متوسطات بين (0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد هل .3

المستوى  متغير إلى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

  الثاني) ؟ -(األول

استجابات طلبة  متوسطات بين (0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد هل .4

الجامعة  متغير إلى بعد تعزى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن

  األزهر) ؟ -اإلسالمية - (األقصى

استجابات طلبة  متوسطات بين (0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد هل .5

التقدير  متغير إلى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

  ممتاز) ؟ -جيد جداً-(جيد فأقل 

   فروض الدراسة: 
طلبة  اتاستجاب متوسطات بين(0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد .1

الجنس  متغير إلى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

 طالبة) ؟ -(طالب

استجابات طلبة  متوسطات بين(0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد  .2

المستوى  متغير إلى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

  الثاني) ؟ -(األول

استجابات طلبة  متوسطات بين(0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد  .3

الجامعة  متغير إلى عن بعد تعزىالدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم 

  األزهر) ؟ -اإلسالمية - (األقصى

استجابات طلبة  متوسطات بين (0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد  .4

التقدير  متغير إلى الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

  ممتاز) ؟ -جيد جداً-(جيد فأقل 
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  الدراسة: أهداف
  تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو اإليجابية والسلبية لدى  الكشف عن االتجاهات .1

 .التعلم عن بعدتوظيف تكنولوجيا 

 بعد التعلم عن تكنولوجياطلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو  الكشف عن اتجاهات .2

 (الجنس، والجامعة، والتخصص، والتقدير العام).في ضوء كل من

  :الدراسة أهمية
 العملية التعليمية: في التعلم عن بعد توظيف تكنولوجيا أهمية من الدراسة أهمية تنبع

المعرفي وتوظيف ما نجم من  باالنفجار المتمثلة التعليمية المشكالت من الكثير حل في قد تساهم  .1

 واالتصاالت في برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية. ماتالمعلو ثورة

قد تفيد هذه الدراسة طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية في التعرف على تطبيقات  .2

 تكنولوجيا التعلم عن بعد.

برامج  الدراسات العليا  بين طلبة الفردية الفروق قد تساهم هذه الدراسة في معالجة مشكلة .3

 .الجامعات الفلسطينية من خالل أنظمة التعلم عن بعدب

 اتجاهات على في الوقوف  في عمادات الدراسات العليا المسؤولين الدراسة هذه تساعد أن يمكن .4

 لهذه اإليجابية الجوانب على لهم التركيز يتيح قد مما تكنولوجيا التعلم عن بعد، نحو الطلبة

  السلبية. معالجة االتجاهات لتوفير الجهود بذل ومحاولة االتجاهات

  : الدراسة حدود
  تتمثل الدراسة في المحددات التالية:

 .2013-2012تم تطبيق أداة الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  حد زماني: .1

عات تم تطبيق الدراسة على طلبة الدراسات العليا بأقسام كلية التربية بالجام حد مكاني: .2

 (األقصى، اإلسالمية، األزهر).وهي الفلسطينية الثالث

تم تطبيق الدراسة على موضوع تكنولوجيا التعلم عن بعد، وذلك للكشف عن  حد موضوعي: .3

 اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد.
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  مصطلحات الدراسة:

  االتجاه:
 أو الموجبة لالستجابة متعلم عقلي تهيؤ أو نفسي استعداد عن عبارة:بأنه إجرائيا االتجاه ويعرف

هذه  تثير التي البيئة في رموز أو مواقف أو موضوعات أو أشياء أو أشخاص السالبة نحو

  االستجابة.

   :عن بعد تكنولوجيا التعلم نحو االتجاهات

 التي االنفعالية الشدة هي مقدار بأنها: إجرائيا عن بعد تكنولوجيا التعلم نحو االتجاهات ويعرف

 ويقاس التردد، أو القبول أو بالرفض عن بعد مجال تكنولوجيا التعلم نحو عينة الدراسة أفراد يبديها

 خالل الطالب عليها يحصل التي بالدرجة مجال تكنولوجيا التعلم عن بعد إجرائياً نحو االتجاه

  مقياس. لفقرات استجابته

  تكنولوجيا التعلم عن بعد:

 ويعرف هو مجموعة األنظمة التعليمية اإللكترونية  بأنها: ياإجرائ عن بعد تكنولوجيا التعلم 

والمدونات اإللكترونية والتعلم النقال والتي  WebCTكالفصول اإللكترونية ونظام الموديل ونظام 

تسمح للطلبة للتعلم من خالل اتباع العمليات والمصادر اإللكترونية والتفاعل مع كل ما تحتويه من 

ضيع والمساقات المتخصصة والمهمة للطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات الوسائط االلكترونية للموا

  العليا بالجامعات الفلسطينية.

   طلبة الدراسات العليا:

الطلبة الملتحقون ببرامج الماجستير هم  بأنهم طلبة الدراسات العليا إجرائيا ويعرف

هر) والذين يدرسون وفق األزسات العليا بالجامعات الفلسطينية(األقصى، اإلسالمية، بالدرا

  االمكانات العادية واالمكانات القائمة على تكنولوجيا التعلم عن بعد.

  اإلطار النظري والدراسات السابقة:
  أوالً: االطار النظري:

، فلم يعد الهدف من التعليم مكانة عالمية في الدول المتقدمة أخذ التعليم اإللكتروني يتبوا      

نا من المعلومات فقط، وانما الهدف منة اكساب الطالب المهارة الفنية، اكساب الطالب قدرا معي

لذلك من الضروري على المعلومات من مصادر مختلفة  والتطبيقية، وتدريبة على كيفية الحصول
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تطوير الطرق واالساليب التقليدية في عملية التعليم والتعلم، وعدم االقتصار على حديث المعلم في 

بل االهتمام بتدريب الطالب على اكتساب مهارات استخدام مصادر التعلم  توصيل المعلومات،

المختلفة، ومنها التعلم االلكتروني القائم على الحاسبات وشبكات االنترنت التي تدمج النص 

  ).2008، ة، ليصبح اكثر تأثيرا في المجتمع( فخرىبالصورة والصوت والحرك

تطوير اساليب التعليم والتعلم، فاصبح من المسلم به ومع هذه التغيرات زادت الحاجة الى      

ضرورة االستعانة بما يعرف بالوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة ذات الصلة بالعمل التعليمي، 

لتحقيق اهداف التعليم على وجه افضل، وبأفضل المستويات الممكنة، ذلك لمل للوسائل التعليمية 

اب المعرفة وكسب قة بمختلف الحواس، ولما لها من اثر في استيعواالداة التقنية المناسبة من  عال

  ).2007(الحذيفي،المهارة والخبرة

لقد أصبح التعليم االلكتروني واقعاً، وبالتالي يجب على الجامعات الفلسطينية والعربية ان      

ز العقبات تحسن توظيفه ودمجة في أساليب التعليم، الن من شأن ذلك رفع مستوى التعليم، وتجاو

(طميزي، مالية وضعف االمكانات والتجهيزاتوالمشكالت التي تواجهها مثل قلة الموارد ال

2008.(  

إن االتجاهات نحو التعلم االلكتروني من الجوانب األساسية التي يجب أن يكتسبها الطالب      

شتى مراحل المتعلم، حتى يستطيع مسايرة التطورات التكنولوجية المستحدثة التي أدمجت في 

التعليم الجامعي، وقبل الجامعي، فتنمية اتجاهات الطالب يعد من الجوانب المهمة والتي يجب 

على مؤسسات التعليم العالي أن تولي لها اهتماماً كبيراً، فاتجاهات المعلمين اإليجابية نحو 

ية على اتجاهات تكنولوجيا التعلم االلكتروني، وتوظيف التعلم االلكتروني قد يؤثر وبصورة إيجاب

المتعلمين نحو استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، كذلك قد يؤثر على تحصيلهم الدراسي وعلى 

أية حال، فان اإلنترنت اليوم والمؤتمرات عبر الكمبيوتر والشبكة العالمية الواسعة تزيد من فرص 

اجبات بشكل أسرع من ذي المحادثة بين الطالب والمعلمين، كما تزيد فرص تبادل األعمال والو

قبل بكثير، كما أصبح اليوم من الممكن تبادل وجهات النظر عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل 

مدروس وأمن، أكثر مما هو علية الحال عند المواجهة المباشرة داخل الصف أو في مكاتب 

واصل الكلي لدى غالبية المدرسين، لذلك تبين بشكل جلي أن وسائل التكنولوجيا الحديثة تزيد الت
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الطلبة بشكل حميم ومريح، أكثر مما هو علية الحال في حالة التواصل وجها لوجه مع اعضاء 

  ).2008انجلينا، (هيئة التدريس، مع ما يحمله هذا من خشية المواجهة والخجل الذي قد ينجم عنها

 االتجاه: .1
 المجاالت سةاوفي در يةدراسات الشخص اغلب في اًبارز مكاناً االتجاهات يحتل موضوع

العام، كما  يأالر وتوجيه بعد عن والتعليم والتدريب واإلعالم الدعاية مثل اإلدارة في التطبيقية

 كبيرة، حيث بصورة تطبيقها في والسرعة العولمة مفهوم نشر في االتجاهات سةادر ساعدت

بين  التأثر وأصبح يزيائيةالف المسافات بعد رغم الناس اتجاهات بين النفسية المسافات بين قربت

 ومعلوماته، الفرد، لمشاعر نسبياً ثابت مكتسب نظام"سريع؛ ويعرف االتجاه بأنه الناس

 هذا تجاه والرفض القبول في ويتمثل موضوع، أي نحو معينه، بأعمال للقيام واستعداداته

 الوجه بإيماءات أو األحالم في القبول و الرفض حتى أو سلوكياً أو لفظياً عنه ويعبر الموضوع

  .)15: 2012(أبو دوابه، ما" حد االستقرار إلى إلى ويميل والعينين

السالبة  أو الموجبة لالستجابة متعلم عقلي تهيؤ أو نفسي استعداد عن عبارةويعرف اجرائياً بأنه 

  هذه االستجابة. تثير التي البيئة في رموز أو مواقف أو موضوعات أشياء أو أشخاص نحو

 لم عن بعد:مفهوم التع .2
 موقعه، كان أينما المتعلم إلى التعليم وإيصال نقل مبدأ من بعد عن ينطلق نظام التعلم     

يعتمد مفهومه حد طرق التعليم الحديثة نسبياً وهو أبالزمان، و المتعلقة القيود بذلك متجاوزاً

المعلم أو حتى  األساسي على وجود المتعلم في مكان يختلف عن المصدر الذي قد يكون الكتاب أو

وهو نقل برنامج تعليمي من موضعه في حرم مؤسسة تعليمية ما إلى أماكن  مجموعة الدارسين.

  متفرقة جغرافياً. 

 من التدريس أركان معظم إدارة فيها يتم تعليمية عملية بأنه: بعد عن التعلم وتعرف اليونسكو     

 التواصل من األكبر القدر يتم أن على والزمان المكان حيث من الدارس، عن بعيد شخص قبل

  )UNESCO, 2002,:2(مطبوعاً أو إلكترونياً اصطناعي، وسيط خالل من والدارسين المعلمين بين

 عبد جامعة الملك يتبع تقليدي غير تعلمي تعليمي نمط ويعرف القحطاني التعلم عن بعد بأنه:     

 واألدوات من الوسائل مجموعة بواسطة اآتو أينما لراغبيه التعلم فرص ويتيح جدة بمدينة العزيز



 
 
 
 
 
 
 

   2015المجلد التاسع عشر، العدد األول، يناير، مجلة جامعة األقصى، حلسد. موسى  ،عوض د. منير

  

229 
 

 أهدافه وتحقيق إنجاز مهامه على وتساعده حياته في تخدمه تسهيالت للمتعلم تضيف التي التفاعلية

  .)2010(القحطاني، ومكانية زمانية قيود دون وسهولة بيسر
 :عن بعد تكنولوجيا التعلم مفهوم .3

 اإللكترونية ونظام الموديل ونظاملفصول هو مجموعة األنظمة التعليمية اإللكترونية كا     

WebCT)(والتي تسمح للطلبة للتعلم من خالل اتباع ونات اإللكترونية والتعلم النقال والمد

العمليات والمصادر اإللكترونية والتفاعل مع كل ما تحتويه من الوسائط اإللكترونية للمواضيع 

  مج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية.والمساقات المتخصصة والمهمة للطلبة الملتحقين ببرا

 تطور مراحل تكنولوجيا التعلم عن بعد: .4

  مر مجال تكنولوجيا التعلم عن بعد بعدة مراحل وهي:
ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وتعتمد تلك االنظمة على المواد  أنظمة المراسلة:أ. 

ى الورق، مثل: كتب جامعة القدس المطبوعة وتتضمن النصوص المنهجية التي يتم طباعتها عل

والمواد السمعية صاحبة التي تتضمن المواد الصوتية المفتوحة كما تتضمن اإلرشادات الم

 صرية فيقصد بها الصور الثابتة أوالبصرية والتخاطب عبر الهاتف، أما المواد السمعية الب

ومساندة للمواد المطبوعة الشرائح التقديمية، كما يقصد بها الصور الحية على أشرطة الفيديو، 

  وتتوافر في مراكز مصادر التعلم التابعة لمؤسسات التعلم عن بعد.

ولوجيات متعددة مثل الستااليت أو وتستخدم تكن ب. أنظمة البث التلفزيوني (األقمار الصناعية):

مين الخطي، وتعتبر وسيلة فعالة لتعليم أعداد كبيرة من المتعلالمحطات الفضائية والتلفزيوني 

والمتواجدين على مسافات جغرافية متباينة، مثل: القنوات الفلسطينية، كقناة األونروا التعليمي 

فق جداول مدرجة وقناة الكتاب والقنوات المصرية والسورية والتي تبث على مدار الساعة و

 .  للفئات المستهدفة

يها بواسطة الحاسوب هي بمثابة برمجيات تعليمية تم إعدادها وتصم األقراص المضغوطة: ج.

لتكون مقررات دراسية محوسبة تحتوي على حزمة من الوسائط المتعددة والتي تسمح بالتعلم 

  بطريقة تفاعلية.    
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وتقدم مقررات دراسية إلكترونية توجد على الشبكة  األنظمة المعتمدة على االنترنت:د. 

اللها، مثل: الكتب اإللكترونية العنكبوتية، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للمتعلمين للتعلم من خ

والمكتبات اإللكترونية وبرامج التعلم المباشر وغير المباشر باإلضافة إلى المنتديات اإللكترونية 

والمدونات اإللكترونية. كما ساهمت األنظمة المعتمدة على اإلنترنت من فتح المجال امام  

تمكن الطلبة من االلتحاق بها، وتتميز  المتعلمين للدراسة من خالل الجامعات االفتراضية والتي

  ).  2008بانخفاض التكاليف وبإمكانية تغطيتها لعدد كبير من المتعلمين(مازن،

  أقسام تكنولوجيا التعلم عن بعد: .5
  يمكن تقسيم وسائل وأدوات ومواد تكنولوجيا التعلم عن بعد كمصادر للمعلومات الى قسمين:

مكتبات اإللكترونية، رسومات بيانية مسموعة، نصوص الكتب اإللكترونية، ال القسم األول:

 وصور، محادثة، مقررات إلكترونية.

التعليم بالحاسوب، برامج األقمار الصناعية، المؤتمرات المسموعة والمرئية،  القسم الثاني:

المؤتمرات بشبكة الحواسيب، القنوات التلفزيونية المشفرة، الصف االفتراضي، شبكة اإلنترنت، 

   ).9: 2008(مازن، الت بواسطة الدردشةالتصاا
)، مثل المدونات web2(أدوات الجيل الثاني لإلنترنت :ويمكن إضافة قسم ثالث ويتضمن

 ، البثMoodleاإللكترونية، والويكي، والفيس بوك، ونظم إدارة المحتوي اإللكتروني مثل: 

  Mobile learning). (التعلم المتنقلالتدفقي،  الفيديوي

  لدراسات السابقة:ثانياً: ا
لقد تم التوصل إلى عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة من خالل مراجعة 

  األدب التربوي واألبحاث والدراسات السابقة ذات العالقة، ويمكن عرضها على النحو التالي:

  دراسات تتعلق بواقع البرامج القائمة على التعلم عن بعد: . أ
 اإللكتروني التدريب على قائم مقترح برنامج إلى إعداد بدراسة هدفت )2013قام أبو خطوة (

 في التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم مهارات بعض في تنمية فاعليته وقياس بعد، عن

 البحث نتائج وأظهرت البحث، أهداف لتحقيق المنهج التجريبي الباحث استخدم وقد الخليجية، الجامعة

 قياس ألدوات والبعدي القبلي التطبيقين درجات متوسطيبين  إحصائية داللة ذات فروق وجود
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 يؤكد مما البعدي؛ التطبيق لصالح التدريس، وذلك هيئة أعضاء لدى اإللكتروني التعليم مهارات

  التدريس. هيئة لدى أعضاء اإللكتروني التعليم مهارات تنمية في بعد عن اإللكتروني التدريب فاعلية

 بجامعة بعد عن المفتوح التعلم مركز دور إلى إلى التعرف ) بدراسة هدفت2012(انوقامت الزي

 مجتمع اإللكتروني، أما التعليم مجال في األكاديميين للمشرفين النمو المهني في المفتوحة القدس

 شمال فرع( قطاع غزة في المفتوحة القدس جامعة في األكاديميين المشرفين جميع من فتكون الدارسة

 عددهم والبالغ رفح) فرع – يونس خان فرع – الوسطى فرع – غزة فرع – غزة  مشرفاً (491)

 الدارسة عينة وبلغت أكاديمياً، كما  تدريبهم تم الذين من األكاديميين المشرفين من مشرفاً(228)

 أهداف ولتحقيق األصلي. المجتمع من ( 46.44 ) نسبته ما ويشكلون المفتوح التعلم بواسطة مركز

 من مكونة استبانة بتصميم الباحثة قامت دارسةال  تتعلق ثالثة محاور على موزعة فقرة، (61)

 القدس في جامعة بعد عن المفتوح التعلم مركز هي(دور المحاور وهذه الفرعية األسئلة بمحتوى

 يالمهن النمو بعد في عن المفتوح التعلم مركز دور اإللكتروني، التعليم فلسفة تعميم في المفتوحة

 اإللكتروني التعليم تعيق تطبيق التي المشكالت اإللكتروني، التعليم بيئات في األكاديميين للمشرفين

 االتساق وصدق صدق المحكمين، خالل من االستبانة صدق من التحقق تم وقد الجامعة)، في

 اليةالت الباحثة إلى النتائج توصلت الدارسة عينة أفراد استجابات تحليل خالل الداخلي. ومن  إن:

  بلغت الكلية اإللكتروني ودرجته التعليم فلسفة تعميم في إيجابي دور له بعد عن المفتوح التعلم مركز

القدس  جامعة في األكاديميين للمشرفين المهني النمو في المركز لدور بالنسبة أما ،(81.33%)

 وجود عدم النتائج رتأظه فقد الدارسة بمتغيرات يتعلق فيما ، أما80.12)(%بلغت فقد المفتوحة

 تعزى المهني نموهم رفع في المركز دور حول العينة تقديرات بين متوسطات إحصائياً دالة فروق

  الخدمة. وسنوات والتخصص، العلمية، والدرجة الجنس، لمتغير

 التعليم في تكنولوجيا لتوظيف الحالي الواقع إلى إلى التعرف ) بدراسة هدفت2011(وقام حسنين

 هذا النظام برامج في وذلك بعد، عن التعلّم نظام تبنت التي السودانية بالجامعات ربيةالت كليات

توظيف  واقع التعرف إلى بغرض استبانة الباحث صمم الواقع هذا إلى وللتعرف ومقرراته،

 هذه من صدق الباحث تأكد أن وبعد .التربية بكليات الحالية ُبعد عن التعلّم برامج في التعليم تكنولوجيا

 .أستاذاً (32) البالغ عددهم التربية كليات أساتذة من المفحوصين على بتوزيعها قام وثباتها االستبانة

 أن :النتائج أبرزها من إلى العديد الباحث توصل وقد التحليلي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم
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 في التعليم تكنولوجيا وظيفت بالسلبية حيال تتسم التربية كليات نظر أساتذة لوجهات المميزة السمة

 بكليات الحالية بعد عن التعلّم برامج الدراسة إلى أن الكليات، كما أفضت بهذه بعد عن التعلّم برامج

 يشير ال مما البرامج هذه في التعليم تكنولوجيا توظيف واقع عن السودانية متخلفة بالجامعات التربية

 .التكنولوجية الصيغة احتواء هذه الى

 في االفتراضية الفصول استخدام ) دراسة هدفت إلى الكشف عن واقع2010(القحطاني وأجرت

جدة،  بمدينة العزيز عبد الملك التدريس بجامعة هيئة أعضاء نظر وجهة من بعد عن التعليم برنامج

وقد  الواقع، هذا لمعرفة استبانة إعداد تم ذلك وللتحقق من الوصفي وقد استخدمت الباحثة المنهج

 نحو األعضاء آراء يتعلق بمعرفة والذي األول المحور ويحتوى ثالثة محاور. من االستبانة تتكون

 أهمية يتعلق بمعرفة والذي الثاني المحور يحتوى بينما عبارة،(20)على االفتراضية الفصول استخدام

استخدام  صعوبات بمعرفة فيتعلق الثالث المحور أما ) عبارة،20( على االفتراضية الفصول استخدام

 صدق على بناء األداة صدق من التحقق تم عبارة، فيما )19 (على ويحتوى االفتراضية الفصول

 الثبات معامل باستخدام وثباتها الداخلي وصدق االتساق المحكمين بلغ  الذي  )كرو نباخ ألفا (

 الدراسة باستخدام عينة على تطبيقها تم ، وقد(0,93) (SPSS) وقدعضواً )120(من المكونة ، 

 مجتمع عينة أفراد استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق عن عدم وجود الدراسة نتائج أسفرت

الكلية  نوع لمتغير تعزى بعد عن التعليم برنامج في االفتراضية استخدام الفصول نحو الدراسة

  وسنوات الخبرة. 

  دراسات تتعلق باالتجاهات واآلراء نحو التعلم عن بعد: . ب
) بدراسة هدفت إلى الكشف عن آراء المتعلمين في التعليم اإللكتروني 2013(وقام كابلي

بعد، وقد تكونت  البنائي االجتماعي عبر المنتديات التعليمية لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن

(طيبة) للتعرف على آراء المتعلمين في التعليم ) طالباً من طالب جامعة151عينة الدراسة من(

المنتديات اإللكترونية المدمجة في المنظومة اإللكترونية، وقد قام الباحث بتجميع  اإللكتروني عبر

البيانات باالعتماد على استبانة تم التأكيد من صدقها وثباتها. وقد أثبت النتائج التي تم تجميها 

رت والمعتمدة على آراء الطلبة أن البحث عن المعلومة يعتبر سهالً عبر التعلم الجماعي، كما أظه

النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على سهولة التعلم القائم على التعلم، باإلضافة الى 



 
 
 
 
 
 
 

   2015المجلد التاسع عشر، العدد األول، يناير، مجلة جامعة األقصى، حلسد. موسى  ،عوض د. منير

  

233 
 

وضوح المحتوى التعليمي للمتعلمين عبر التعلم القائم على التفاعالت االجتماعية بين المتعلمين 

  للحصول على المعلومات الالزمة للعملية التعليمية.

 الفوري التواصل استخدام نحو الطلبة اتجاهات معرفة إلى هدفت ) دراسة2012(وأجرى قرواني

 القدس جامعة في التعليمية )سلفيت( منطقة في لكترونياإل التعلم بيئة في المتزامن وغير المتزامن

 حيث ، التحليلية الوصفية اإلحصائية األساليب الباحث استخدم الدراسة، أهداف ولتحقيق، المفتوحة

 وغير المتزامن التواصل استخدام نحو الدارسين اتجاهات إن:أهمها من نتائج إلى الدراسة توصلت

 فروق وجود عدم. متوسطة انتك التعليمية )سلفيت (منطقة في لكترونياإل التعليم بيئة في المتزامن

 التعليم بيئة في المتزامن وغير المتزامن التواصل استخدام مستوى عند إحصائية داللة ذات

  االجتماعية، الحالة الجنس، العمر،(متغيرات من لكل تعزى التعليمية )سلفيت(منطقة في لكترونياإل

 وغير المتزامن التواصل استخدام مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمو ).الطالب مهنة

 مستوى(متغيرات من لكل تعزى التعليمية )سلفيت(منطقة في االلكتروني التعليم بيئة في المتزامن

 أوصت فقد نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء وفي). اديميكاأل والبرنامج الدراسية نةالس

 التحتية البنية ضعف ومراعاة التعليمية )سلفيت( منطقة في لكترونياإل التعليم بيئة تدعيم بضرورة

  .ميةالتعلي سلفيت منطقة في الدراسات من المزيد على والحث )سلفيت(محافظة في نترنتاإل لخدمات

 والطلبة المعلمين اتجاهات إلى التعرف إلى ) بدراسة هدفت2010(وقام كل من الشناق، ودمي

درسوا  ممن ومعلمة معلماً 28) من المعلمين عينة العلوم. وتكونت في التعلم اإللكتروني استخدام نحو

 مجموعات مسعلى خ موزعين طالباً(118) و العلمي، الثانوي األول للصف المحوسبة الفيزياء مادة

خالل  من تعلمت تجريبية أربع مجموعات منها الكرك، محافظة في للذكور ثانوية مدارس ثالث في

 ومجموعة البيانات عرض جهاز مع المعلم القرص المدمج، مع اإلنترنت المدمج، القرص اإلنترنت،

 لدى إيجابية تاتجاها إلى وجود نتائج الدراسة الطريقة االعتيادية، توصلت بواسطة تعلمت ضابطة

 المتوسط بلغ حيث اإللكتروني، التعلم نحو المعلمين  مقياس على المعلمين لتقدير الكلي الحسابي 

 في إحصائيا دال سلبي تغير . حدوث5.00 )أصل( من (3.76 ) اإللكتروني التعلم نحو االتجاهات

 قبل االتجاهات مقياس لىع الطلبة عالمات متوسط كان  حيث اإللكتروني، التعلم نحو الطلبة اتجاهات

  .3.33 ) التجربة ( بعد المقياس على الطلبة عالمات متوسط أعلى من ( 3.78 ) التجربة
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 إلىإلى التعرف  ) فقد هدفتet al, 2008) ،Mahdizadeh وزمالئهزاده مهدي دراسة  أما

ي التعليم العوامل التي يمكن في ضوئها تفسير استخدام المعلمين لبيئات التعلم اإللكتروني ف

) Wageningen(مدرساً في أقسام مختلفة في جامعة  )178(الجامعي. وتكونت عينة الدراسة من

العوامل المجددة الستخدام التعليم إلى  في هولندا وقام الباحثون بإعداد استبيان للتعرف

 تلعب الدور وآراءهم أعضاء هيئة التدريس اإللكتروني. وأوضحت نتائج الدراسة أن اتجاهات

من التباين في متغير )%43(الحاسم في استخدام بيئات التعلم اإللكتروني بالجامعات حيث تمثل 

وأكدت النتائج على أن آراء أعضاء هيئة التدريس حول  استخدام بيئات التعلم اإللكتروني.

. كما ذات إيجابية األنشطة المطبقة من خالل شبكة المعلومات والتعليم بمساعدة الحاسب اآللي

وضحت الدراسة أهمية إدراك أعضاء هيئة التدريس لقيمة فائدة بيئات التعلم اإللكتروني في أ

  تحقيق أهداف العملية التعليمية.

 Ho"(هو"دراسة أما  دراكات الطالب في إحدى كليات فقد هدفت إلى الكشف عن إ) 2007,

تهم للتحديات المترتبة على الموسيقى الستخدام تكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني واستجابا

) طالباً 16(التدريس. وتكونت عينة الدراسة مناستخدام التكنولوجيا كوسيلة مساعدة في التعليم و

إلى جانب إجراء  وتم تطبيق استبيان يدور حول التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات

ن قدرتهم على استخدام ن موأن الطالب واثقإلى نتائج الدراسة وتوصلت  المقابالت معهم.

تكنولوجيا المعلومات لكنهم ال يؤمنون بأن إدخال تكنولوجيا المعلومات في المنهج الدراسي سوف 

يحسن مستوى جودة تعليمهم. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن دافعية الطالب تتوقف على 

ات التي يجب دائماً أن رغبتهم في المادة الدراسية، وأسلوب المحاضر، وإدماج تكنولوجيا المعلوم

ويمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في مساعدة الجامعات في  .تكون مرتبطة بحاجات األفراد

  االستجابة للتغيرات التي يحدثها التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات.

بدراسة هدفت الى التعرف إلى )  Borstorff &Lowe 2006(بورستورف ولو وقام كل من

 والذي أصبح أكثر أساليب التعليم شيوعاً بالجامعات ،التجاهات نحو التعليم اإللكترونيا

والمؤسسات التعليمية المختلفة. كما يقوم التعليم عن بعد على تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في 

التعليم  ونظراً للتطور الكبير في تكنولوجيا ،تقديم المناهج الدراسية والبرامج التعليمية المختلفة

إلى هم التعرف ماإللكتروني والتغير في مهام المعلمين والمناهج الدراسية فقد أصبح من ال
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 دراكات المتعلمين وقناعتهم لهذا النوع من التعليم ومدى فاعليته. وتكونت عينة الدراسة منإ

 لكتروني.دراكاتهم وقناعتهم بالتعليم اإلإطالباً والذين تم تطبيق استبيان للتعرف على )113(

من أفراد العينة أظهروا اتجاهات إيجابية وخبرات موجبة نحو )%88(وأوضحت نتائج الدراسة أن

منهم اآلخرين باستخدام هذا النوع من التعليم. بينما %79 ام التعليم اإللكتروني، ونصحاستخد

مع تركزت أوجه قصور هذا النوع من وجهة نظر الطالب في الحاجة إلى المزيد من التواصل 

المعلمين والطالب اآلخرين حيث اقترحت اإلناث المزيد من التواصل مع المعلمين ووضوح 

تعليمات االستخدام، بينما طلب الذكور والطالب األصغر سناً المزيد من التواصل مع الطالب 

  اآلخرين.

 توالمعلوما المكتبات اختصاصي اتجاهات إلى التعرف بدراسة هدفت إلى)2005وقام الشهري(   

 تدريبية دورات تقديم في بعد عن التعليم بأسلوب األخذ تجاه األكاديمية في المكتبات العاملين

 بلغ أكاديمية، مكتبات خمس في اختصاصياً) ١٦٢ (على وزعت استبانة المهني. التطوير ألغراض

 باتمكت خمس في العاملين والمعلومات المكتبات اختصاصي على توزيعها تم التي االستبانات عدد

 تم التي االستبانات عدد كما وصل الحالية، الدراسة عينة أفراد مجموع تمثل استبانة،) ١٦٢ (أكاديمية

 المجموع من %)٧١(بنسبة تقارب وذلك )استبانة،115المشاركين( بياناتها وإعادتها من استكمال

 الدراسة من مجتمع%) ٨٣,٥( ما أن الدراسة بيانات تحليل نتائج أظهرت الموزعة. لالستبانات الكلي

 مع المهني، التطوير ألغراض تدريبية دورات تقديم في عن بعد التعليم بأسلوب األخذ يؤيدون

 مجموع من%) ٧٥,٧ (نسبته ما وأن لذلك، الدافعة األسباب على الموافقة درجة التفاوت في

 إلى الماسة حاجتهم إلى إضافة التدريبية، الدورات لتقديم اإلنترنت مبحوثاً يفضلون) ٩٦ المبحوثين

 مبحوثا) ١١٥ (المبحوث المجتمع غالبية بين تبايناً هناك كما أن الموضوعات، من العديد في التدريب

 التعليم أسلوب خالل من تدريبية دورات تعيق تقديم أن يمكن التي الصعوبات على موافقتهم درجة في 

 .عن بعد

عينة من طالب وطالبات كلية  بدراسة هدفت إلى استطالع آراء)2005(وقام السعادات

الدراسات العليا وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل باإلحساء نحو امكانية استخدام التعليم عن 

) دارسين بالكلية، واستخدمت  دارسين 105(كلية، وقد تكونت عينة الدراسة منبعد في برامج ال

ة محاور، وتكون كل محور من بالكلية، واستخدمت أداة الدراسة وهي استبانة مكونة من أربع
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عشر فقرات، أظهرت النتائج إلى أن برامج التعلم عن بعد في برامج الكلية تؤدي إلى تنمية مهارة 

استخدام الحاسوب والحصول على المعلومات من شبكات المعلومات، وانه سيجعل برامج الكلية 

لم. كما أشارت نتائج الدراسة تتصف بالمرونة باإلضافة الى توفير الوقت والجهد في عملية التع

الى ضرورة توفير الوسائل وتقنيات التعليم الحديثة الالزمة للتعلم عن بعد، كما بينت نتائج 

الدراسة الى عدم وجود فروق تعزى الى متغير الجنس والعمر والوضع االجتماعي والمستوى 

  التعليمي والوضع الوظيفي.

اتجاهات الطالب فقد هدفت إلى الكشف عن  Gupta) (2004 ,دراسة جوبتا وزمالئه، وأما

 إلىوأعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام التعليم اإللكتروني. وحاولت الدراسة التعرف 

اتجاهات طالب الفرقة الثالثة بكلية طب األسنان وأعضاء هيئة التدريس بالكلية نحو استخدام 

طالباً بالفرقة الثالثة إلى جانب أربعة أفراد من  )65(لكتروني. وتكونت عينة الدراسة منالتعليم اإل

للتعرف على اتجاهات الطالب وآراءهم حول  اًأعضاء هيئة التدريس. واستخدم الباحثون استبيان

 Eالتعليم اإللكتروني والمناهج الدراسية اإللكترونية  course  كما أجرى الباحثون مقابالت مع

من الطالب %) 86(أنإلى نتائج الدراسة  وتوصلت ا كيفياً.أعضاء هيئة التدريس والتي تم تحليله

منهم يدخلون على  )%53(يدخلون على موقع المناهج الدراسية اإللكترونية من داخل الكلية، و

المواقع أيضاً من المنزل ويفضل الطالب أسئلة االختيار من متعدد وتحميل مذكرات إضافية 

% من 79كلينيكية. وأوضحت النتائج أيضاً أن ءات اإلومشاهدة الرسوم والنماذج لتوضيح اإلجرا

المحاضرات  اإللكتروني كمساعد أو شيء إضافي بجانب الطالب يفضلون استخدام التعليم

كما من الطالب أن يحل التعليم اإللكتروني محل المحاضرات التقليدية. ) %7(التقليدية بينما يفضل

دريس يدركون فوائد التعليم اإللكتروني ولكن يخشون أن أعضاء هيئة التإلى أظهرت النتائج أيضاً 

من آثاره على حضور الطالب للمحاضرات وغياب التغذية الراجعة من الطالب. واستخلصت 

الدراسة أن الطالب يعتبرون التعليم اإللكتروني كوسيلة إيجابية إضافية لطرق التعليم التقليدية 

  الستخدام التعليم اإللكتروني.بينما ينظر أعضاء هيئة التدريس نظرة سلبية 

  تعقيب على الدراسات السابقة:
ة التعليمية، تباينت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث الهدف والمجتمع والمؤسس     

 القدس جامعة بعد عن المفتوح التعلم مركز دور إلى الى التعرف ) هدفت2012(إذ أن دراسة الزيان
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اإللكتروني، أما دراسة حسنين  التعليم مجال في األكاديميين للمشرفين هنيالنمو الم في المفتوحة

 التربية كليات التعليم في تكنولوجيا لتوظيف الحالي الواقع إلى التعرف ) فقد هدفت إلى2011(

 إلى هدفت) فقد 2012(قروانيبعد، أما دراسة  عن التعلّم نظام تبنت التي السودانية بالجامعات

 التعلم بيئة في المتزامن وغير المتزامن الفوري التواصل استخدام نحو الطلبة اتجاهات معرفة

) فقد 2010(أما دراسة القحطاني المفتوحة القدس جامعة في التعليمية )سلفيت(منطقة في االلكتروني

 نظر وجهة من بعد عن التعليم برنامج في االفتراضية الفصول استخدام سعت إلى الكشف عن واقع

  ) هدفت2005جدة، أما دراسة الشهري ( بمدينة العزيز عبد الملك التدريس بجامعة ئةهي أعضاء

 تجاه األكاديمية في المكتبات العاملين والمعلومات المكتبات اختصاصي اتجاهات على التعرف إلى

 مهدي دراسة المهني، أما التطوير ألغراض تدريبية دورات تقديم في بعد عن التعليم بأسلوب األخذ

العوامل التي يمكن في  إلىإلى التعرف  ) فقد هدفواet al،Mahdizadeh (2008 ,ده وزمالئهزا

 Ho(هو ، أما دراسةضوئها تفسير استخدام المعلمين لبيئات التعلم اإللكتروني في التعليم الجامعي

دراكات الطالب في إحدى كليات الموسيقى الستخدام فقد هدفت إلى الكشف عن إ) 2007,

 هتكنولوجيا المعلومات والتعليم اإللكتروني واستجاباتهم للتحديات المترتبة على استخدام هذ

 2006(ولو بورس تورف ، أما دراسةالتكنولوجيا كوسيلة مساعدة في التعليم والتدريس

Borstorff &Lowe ( هات نحو التعليم اإللكتروني والذي االتجا فقد هدفت إلى التعرف إلى

وأما دراسة ، والمؤسسات التعليمية المختلفة أصبح أكثر أساليب التعليم شيوعاً بالجامعات

فقد هدفت إلى استطالع آراء عينة من طالب وطالبات كلية الدراسات العليا  )2005السعادات (

خدام التعليم عن بعد في برامج وخدمة المجتمع بجامعة الملك فيصل باإلحساء نحو إمكانية است

اتجاهات الطالب فقد هدفت إلى الكشف عن  Gupta) (2004 ,جوبتا وزمالئه، دراسة . أما الكلية

، أما الدراسة الحالية فقد هدفت وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام التعليم اإللكتروني

لوجيا التعلم عن بعد في برامج الدراسات اتجاهات طلبة الدراسات العليا نحو تكنو إلى التعرف إلى

 العليا بالجامعات الفلسطينية.

اختلفت الدراسات السابقة مع الدراسات الحالية من حيث مجتمع وعينة الدراسة، حيث طبقت     

  .الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزةالدراسة الحالية على عينة من طلبة الدراسات العليا في 
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  ة:دراسراءات الإج
 انفي ضوء طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها استخدم الباحث: نهج الدراسةم

والذي يتناول دراسة األحداث  ،المنهج الوصفي باعتباره أكثر المناهج مالءمة لموضوع الدراسة

والمتغيرات والممارسات حيث يصف الظاهرة التربوية كما هي في الواقع واالتجاهات  والظواهر

عنها تعبيراً كمياً وكيفياً بحيث يؤدي ذلك إلى فهم عالقات هذه الظاهرة إضافة إلى ويعبر 

  الوصول إلى استنتاجات وتعميمات.

  مجتمع الدراسة وعينتها:
الطلبة الملتحقون ببرامج الدراسات العليا في كليات التربية جميع  هم الدراسة:مجتمع 

والدين يستندون في دراستهم وأبحاثهم على  زهر)اإلسالمية، واأل (األقصى، بالجامعات الفلسطينية

. ويدرسون بالنظام التقليدى النظامي كما في الجامعات بعض أنظمة تكنولوجيا التعلم عن بعد

  الفلسطينية.

من طلبة الدراسات العليا تم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية طبقية  عينة الدراسة:

، والبالغ جامعات الفلسطينية ضمن برنامج الدراسات العلياالملتحقين بأقسام كليات التربية بال

يوضح توزيع عينة الدراسة في ضوء متغيرات  )1(طالباً وطالبة، والجدول رقم )91(اعدده

  .الدراسة
  للدراسة المستقلة المتغيرات حسب العينة أفراد توزيع (1) رقم جدول

  ددالع التقدير العدد الجامعة العددىالمستو العدد الجنس

 17جيد فأقل 35 االسالمية 66 االول 49 طالب

 25 الثاني 42  طالبة
 58 جيد جداً 27  االقصى

 16  ممتاز 29  االزهر

 91المجموع 91  المجموع 91المجموع 91المجموع

   أداة الدراسة:
 لباحثانقام ا لتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات المطلوبة لإلجابة عن أسئلة الدراسة فقد     

لكشف عن لإعداد أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة صممت خصيصاً ألغراض الدراسة ب
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اتجاهات طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد في ضوء 

 بالتعلم عن بعد، حيث تم االستفادة من الدراسات والبحوث التربوية المتعلقة بعض المتغيرات

وضع بعرضها على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي و انحيث قام الباحث بصورة خاصة،

، وفي ضوء ذلك تم صياغة بعض الفقرات، وحذف وإضافة فقرات أخرى الالزمة المالحظات

محاور أساسية  )4(فقرة موزعين على )35(في صورتها النهائية، مشتملة على لتصبح االستبانة

لوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا، وتصميم المناهج وطرائق (تحقيق مبادئ تكنويه

التدريس في تكنولوجيا التعلم عن بعد، والتواصل والتفاعل في تكنولوجيا التعلم عن بعد، 

وتم إعطاء كل فقرة وزناً مدرجاً وفق والدراسات والبحث العلمي في تكنولوجيا التعلم عن بعد) 

وى االتجاه (موافق بدرجة كبيرة جداً، موافق بدرجة كبيرة، موافق سلم متدرج خماسي لقياس مست

ضة جداً) وأعطيت األوزان بدرجة متوسطة، موافق بدرجة منخفضة، موافق بدرجة منخف

وزان السابقة )، كما تم التعامل مع الفقرات السالبة بعكس القيم األ1,2,3,4,5(التالية

 ).5,4,3,2,1(وتصبح

  :ستبيانصدق اال
صدق االستبيان بأنه: "قدرته على قياس ما وضع لقياسه"، وقد )15: 1988عرف(عبيدات،ُي     

  الطرق التالية للتأكد من صدق االستبيان:  اناستخدم الباحث

  :أ) صدق المحكمين
أقسام: علم بعرض االستبيان على مجموعة من المحكمين من المتخصصين في  انقام الباحث     

من السادة  ان، وقد طلب الباحثبجامعة األقصى بغزة وتكنولوجيا التعليمالنفس، وأساليب التدريس، 

المحكمين إبداء الرأي والمالحظات والمقترحات حول االستبيان ومدى مالءمته لموضوع وأهداف 

في ضوء و على بعض اآلراء والمقترحات من السادة المحكمين، انالدراسة، وقد حصل الباحث

  فقرات، وحذف وإضافة فقرات أخرى.صياغة بعض الوتعديل تم ذلك 

   ب)  صدق االتساق الداخلي :
التجانس في أداء الفرد من فقرة " )صدق االتساق الداخلي بأنه:72: 1982ُيعرف(أبو لبدة،     

أي اشتراك جميع فقرات االستبيان في قياس خاصية معينة في الفرد"، وقد تم إيجاد  ألخرى،
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عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين فقرات كل ُبعد مع البعد صدق االتساق الداخلي لالستبيان 

  ككل والجدول التالي يوضح ذلك:ككل ومع االستبيان 
االستبانة وبين االستبانة ككل باستخدام  جاالتمن م جالصدق االتساق الداخلي بين كل م )2(جدول

  )بيرسون(معامل ارتباط 

  ئيةالداللة اإلحصا معامل االرتباط قيمة  المحور  م

 0.01دالة إحصائية عند  1  تحقيق مبادئ تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا.  .1

 0.01دالة إحصائية عند  (**)646.  تصميم المناهج وطرائق التدريس في تكنولوجيا التعلم عن بعد  .2

 0.01دالة إحصائية عند   (**)506. .  التواصل والتفاعل في تكنولوجيا التعلم عن بعد.  .3

 0.01دالة إحصائية عند   (**)404.  الدراسات والبحث العلمي في تكنولوجيا التعلم عن بعد.  .4

 0.01دالة إحصائية عند   (**)708.  األداة ككل

    (**)708.) تساوي0.01القيمة الحرجة لمعامل ارتباط بيرسون عند مستوى (*

وهذا  )0.01ئياً عند مستوى(دالة إحصا أن قيم معامالت االرتباط )1يتضح من الجدول رقم(     

  االتساق الداخلي.صدق درجة عالية من  يميل إلىيدل على أن االستبيان بصفة عامة 

   :ثبات االستبانة
المقصود بالثبات هو: "إعطاء المقياس للنتائج نفسها تقريباً في كل مرة يطبق فيها على      

   .)261: 1982المجموعة نفسها(أبو لبدة،

):  Cronbach Method(كرو نباخمعادلة ألفا  من ثبات االستبانة باستخدام: وتم التحقق     

حيث بلغت قيمة معامل ألفا ، )Cronbach Alpha(ألفا كرو نباخوالتي يشار إليها عادة بمعادلة 

وهي قيمة تشير إلى أن االستبانة تتمتع بثبات عال ومناسب )903.(لالستبانة ككل كرو نباخ

  بتطبيق األداة ورصد النتائج. انك قام الباحثللتطبيق، وفي ضوء ذل

  خطوات إجراءات الدراسة:
  اعتمد الباحث على الخطوات التالية إلجراء الدراسة وهي كما يلي:

 االطالع على األدب التربوي المتعلق بتكنولوجيا التعلم عن بعد. .1

علم عن بعد (تحقيق مبادئ تكنولوجيا الت) محاور أساسية4(وهيحصر محاور التعلم عن بعد  .2

في الدراسات العليا، وتصميم المناهج وطرائق التدريس في تكنولوجيا التعلم عن بعد، والتواصل 
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 )والتفاعل في تكنولوجيا التعلم عن بعد، والدراسات والبحث العلمي في تكنولوجيا التعلم عن بعد

 ) فقرة. 35(رتيبها على شكل استبانة مكونة منوت

 اتها حسب الطرق المتعارف عليها.التأكد من صدق األداة وثب .3

توزيع أداة الدراسة على عينة الدراسة (طلبة الدراسات العليا في اقسام كليات التربية  .4

 بالجامعات الفلسطينية).

 تحليل أداة الدراسة وعرض النتائج وتفسيرها. .5

 تقديم التوصيات. .6

  ة وتفسيرها:نتائج الدراس
  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:

بالجامعات طلبة الدراسات العليا  نص سؤال الدراسة األول على ما يلي: ما اتجاهاتي .1

ولإلجابة عن هذا السؤال قام  ؟من وجهة نظرهمالتعلم عن بعد تكنولوجيا لفلسطينية نحو ا

ثم  ،المئوية النسب داللة على للحكم اتجاه نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد، الباحثان، بتحديد معيار

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية وترتيبها حسب درجة حساب ال

  ) يوضح ذلك.3(في األداة ككل، والجداول رقم االتجاه
 عالمة حصل إيجابي ومن اتجاه ذو (3) من أعلى عالمة على حصل من آل أن الباحثان عد فقد 

 .سلبي اتجاه ذو (3) من أقل
 التعلم عن بعدتكنولوجيا الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو طلبة  اتجاهات )3جدول رقم (

  على مستوى مجاالت األداة ككل

  المجاالت
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الوزن

  النسبي
الترتيب

 1 %74.8 49. 3.74  تحقيق مبادئ تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا.

  3 %72.8  56. 3.64 دريس في تكنولوجيا التعلم عن بعدتصميم المناهج وطرائق الت

  4 %69.6 61. 3.48  التواصل والتفاعل في تكنولوجيا التعلم عن بعد.

 2 %74 80. 3.70  الدراسات والبحث العلمي في تكنولوجيا التعلم عن بعد.

   %72.2  51. 3.61 مجاالت األداة ككل
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العليا في الجامعات الفلسطينية  تة الدراسا)أن اتجاهات طلب3(يتضح من الجدول رقم      

اتجاهات طلبة الدارسات أن  ، وهذا يشير إلى)%72.2(االت األداة ككل، جاءت بوزن نسبيلمج

إيجابية االتجاه نحو العليا في الجامعات الفلسطينية جاءت بدرجة كبيرة وهذا مؤشر على 

  ، على مستوى األداة ككل.تكنولوجيا التعلم عن بعد

معات الفلسطينية في العليا في الجا تأن اتجاهات طلبة الدراسا)2كما يتضح من الجدول رقم(     

أعلى اتجاه  (تحقيق مبادئ تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا)، تشير إلىالمجال األول

، (%74.8)وزن نسبي، وجاء بايجابي في مجاالت الدراسة القائمة على تكنولوجيا التعلم عن بعد

وهي درجة عالية من الموافقة ويعزي الباحثان ذلك إلى إيمان طلبة الدراسات العليا بأهمية 

تكنولوجيا التعلم عن بعد في برامج الدراسات العليا وخاصة أن الدراسات العليا تتطلب من 

بية الباحثين البحث عن المعلومات بأشكالها المختلفة، وهذا لن يتحقق إال في ظل تحقيق مبادئ التر

  المفتوحة عن بعد.

التعلم عن تكنولوجيا طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو  اتجاهاتوللكشف عن     

في كل محور من محاور االستبانة، ثم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  بعد

تضح ذلك من الجداول في مجاالت الدراسة في االتجاهواألوزان النسبية وترتيبها حسب درجة 

  التالية:
تحقيق مبادئ التربية المفتوحة عن بعد في متوسط استجابات الطلبة في مجال ) 4(جدول رقم

  الدراسات العليا

  الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

  النسبي
 الترتيب

 2%82.4 77.  4.12  المتعلم أينما وجد. أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد ينقل الدراسات العليا إلى بيئة.1

 3%77.8 97. 3.89  اعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد يسهم في تقليل تكاليف الدراسات العليا..2

 4%76.8 96. 3.84  أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد يسهم في حل مشكلة تزايد إعداد طلبة الدراسات العليا..3

4.
عن بعد يتسهم في حل مشكلة قلة أعداد األساتذة في برامج أعتقد أن تكنولوجيا التعلم 

  الدراسات العليا.
3.59 .91 71.8%5 

5.
أشعر أن تكنولوجيا التعلم عن بعد يسهم في حل مشكلة طلبة الدراسات العليا في التنقل 

  والسفر
4.35 .65  87% 1 
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6.
في برامج الدراسات  أعتقد أن حل مشكالت التعليم هي االهتمام بتكنولوجيا التعلم عن بعد

  .العليا
3.57 1.00 71.4 6 

7.
أرى أن اعتماد تكنولوجيا التعلم عن بعد في فلسطين نوع من الرفاهية الزائدة في 

  الدراسات العليا.
2.83 1.14 56.6%7 

 %72.8  56. 3.64  المجال ككل

كنولوجيا أشعر أن تصان على() وهما تن5،1() أن الفقرتين رقم4يتضح من الجدول رقم(      

سفر) حصلت على أعلى التعلم عن بعد يسهم في حل مشكلة طلبة الدراسات العليا في التنقل وال

(أرى أن تكنولوجيا التعلم عن ) وهي تنص على1، ثم تالها الفقرة رقم(%87)(وزن نسبي وهو

ما ) م%82.4(على وزن نسبي بعد ينقل الدراسات العليا إلى بيئة المتعلم أينما وجد )، وحصلت

(أرى أن اعتماد وتنص على )7نحوهما، كما يتضح من الفقرة رقم( يشير إلى إيجابية االتجاه

هية الزائدة في الدراسات العليا)، حصلت على تكنولوجيا التعلم عن بعد في فلسطين نوع من الرفا

لى ) مما يشير إلى سلبية االتجاه نحوها. ويعزي الباحثان هذه النتيجة إ(%56.6أدني وزن نسبي

الوعي لدى طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية بدور تكنولوجيا التعلم عن بعد بأهميتها 

  ودورها في التعلم.

مجال تصميم المناهج وطرائق التدريس في متوسط استجابات الطلبة في ) 5(جدول رقم

  تكنولوجيا التعلم عن بعد

  الفقرات الرقم
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
 الترتيب

1.
أرى أن استخدام تكنولوجيا التعلم عن بعد يساعد في التنويع 

 في أساليب التدريس المستخدمة في الدراسات العليا.
3.54 1.04 70.8% 6 

2.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساهم  في استخدام 

 وسائل تكنولوجية تساعد طلبة الدراسات العليا بما يناسبهم.
4.15 .72 83% 1  

3.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد على تحقيق التعلم 

  .األفضل في الدراسات العليا
3.30 1.10 66% 9 
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4.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد يراعى الفروق الفردية 

بين طلبة الدراسات العليا من خالل استخدام الوسائط 

 اإللكترونية.
3.39 1.03 67.8% 8 

5.
قد أن المناهج المصممة من حالل تكنولوجيا التعلم عن أعت

بعد تساعد على تحقيق التفاعل االلكتروني بين المتعلم 

  والمواد الدراسية المختلفة لدى طلبة الدراسات العليا.

3.46 .94 69.2% 7 

6.
أرى أن التنوع في تصميم المناهج الدراسية من خالل 

م في التحكم بسرعة تكنولوجيا التعلم عن بعد يساعد المتعل

 التقدم في تعلمه بما يتفق مع ظروف طلبة الدراسات العليا.
3.63 .97 72.6% 4 

7.
أرى من الضروري أن تقرر كليات التربية في فلسطين 

مقررات تعتمد على تكنولوجيا التعلم عن بعد في شرح 

 بعض المقررات في برامج الدراسات العليا.
3.82 .90 76.4% 3 

8.
نولوجيا التعلم عن بعد يجب أن تقتصر على أعتقد أن تك

تدريس المواد النظرية دون غيرها من المواد في الدراسات 

 العليا.
3.92 .65 78.4 2 

9.
أرى أن دراسة طلبة الدراسات العليا للمقررات الدراسية 

 من خالل تكنولوجيا التعلم عن بعد ضرورة ال غني عنها.
3.56  .97 71.2%  4 

 %69.6 61. 3.48  لمجال ككل

(تصميم المناهج وطرائق الفقرات إيجابية االتجاه في مجالأن أكثر )5يتضح من الجدول رقم( 

(أعتقد أن تكنولوجيا التعلم ) وتنص على2ريس في تكنولوجيا التعلم عن بعد) هي الفقرة رقم(التد

بهم)، وجاءت ا بما يناسعن بعد يساهم  في استخدام وسائل تكنولوجية تساعد طلبة الدراسات العلي

(أعتقد أن تكنولوجيا )، وتنص على3ما يتضح من الجدول أن الفقرة رقم()، ك%83(بوزن نسبي

)، %66(لدراسات العليا)، جاءت بوزن نسبيالتعلم عن بعد يساعد على تحقيق التعلم األفضل في ا

  وتمثل درجة االتجاه متوسط القبول إال أنها إيجابية وفقاً للمعيار المحدد.
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  ) متوسط استجابات الطلبة في مجال التواصل والتفاعل في تكنولوجيا التعلم عن بعد6(رقمجدول 

  الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
 الترتيب

1.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد يساعد في تحقيق االتصال التعليمي 

  محاضرين من جهة أخرى.بين طلبة الدراسات العليا من جهة وبين ال
3.38 1.17  67.6% 11 

2.
أشعر أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد المحاضر في إفادة طلبة 

  الدراسات العليا بشكل أفضل.
3.30 1.02  66% 13  

3.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد طلبة الدراسات العليا في رفع 

  مستوى تحصيلهم العلمي.
3.46 1.06  69.2% 7 

4.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا تقلل من قدر 

  وشأن األستاذ الجامعي.
3.96 
 .65  79.2%  1 

5.
أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تزيد من اكتساب المهارات العلمية 

  لطلبة الدراسات العليا.
3.40 1.02  68% 9 

6.
العليا تعتمد على أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات 

  التعلم الذاتي للطالب دون الحاجة إلى أستاذ جامعي.
3.20 1.19 64% 14 

7.
أرى أن طلبة الدراسات العليا عن طريق تكنولوجيا التعلم عن بعد 

  يستطيعون أن ينجزوا واجباتهم أفضل من الطريقة التقليدية في التعلم.
3.57 1.10 71.4% 5  

8.
ن بعد في الدراسات العليا تقلل من شأن أشعر أن تكنولوجيا التعلم ع

  الخبرة المباشرة أثناء العملية التعليمية التعلمية.
3.61 1.03 72.2% 4 

9.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا تنمى العقل 

  المبدع بدال من العقل التقليدي.
3.51 1.01 70.2% 6 

10.
مى التفكير اإلبداعي لدى األساتذة أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تن

  الجامعيين وطلبة الدراسات العليا.
3.35 .97 67% 11 

11.
أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا تساعد في 

  تحسين جودة مخرجات المتعلمين.
3.39  1.05 67.8% 10 

12.
يم أشعر أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد األساتذة الجامعيين في تقد

  النصائح واالستشارات األكاديمية لطلبة الدراسات العليا. 
3.45 1.07 69% 8  

13.
أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا تساعد على 

  تبادل الواجبات والتعيينات بين المحاضرين والطلبة.
3.68 1.02  73.6% 3 
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14.

العليا تشجع أرى أن خدمات تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات 

على زيادة المراسالت بين األساتذة الجامعيين وأقسام الجامعة ذات 

  .مالعالقة بملفات الطالب وكشوفاته

3.79 .88  75.8% 2 

   %69 65. 3.45  المجال ككل

) أن أكثر الفقرات إيجابية االتجاه في مجال (التواصل والتفاعل في 6(يتضح من الجدول رقم

خرى)هي الفقرة د بين الطلبة من جهة وبينهم وبين المحاضرين من جهة أتكنولوجيا التعلم عن بع

(أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا يقلل من قدر وشأن وتنص على)4رقم(

(أعتقد أن وتنص على)،14)، تلتها الفقرة رقم(%79.2(وجاءت بوزن نسبيستاذ الجامعي)،األ

لدراسات العليا يساعد على تبادل الواجبات والتعيينات بين تكنولوجيا التعلم عن بعد في ا

  )، وتمثل درجة إيجابية االتجاه ايضاً.%73.6(اضرين والطلبة)، وجاءت بوزن نسبيالمح

وتنص على (أعتقد أن تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا تعتمد )،6(وكما جاءت الفقرة

إلى أستاذ جامعي)، أقل الفقرات إيجابية وجاءت بوزن  على التعلم الذاتي للطالب دون الحاجة

  ).%64نسبي (
  ) متوسط استجابات الطلبة في مجال الدراسات والبحث العلمي في تكنولوجيا التعلم عن بعد7(جدول رقم

  الفقرات الرقم
المتوسط

الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  الوزن

 النسبي
 الترتيب

1.
ن بعد في الدراسات العليا تعمل على زيادة أرى أن خدمات تكنولوجيا التعلم ع

 الرصيد المعرفي في تخصصي وإثرائه.
3.68 .98 73.6%4 

2.
أشعر أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد طلبة الدراسات العليا في البحث والتقصي 

 عن المعلومات ذات العالقة بموضوع التخصص.
3.79 .79 75.8%2 

3.
د تساعد طلبة الدراسات العليا في متابعة البحوث أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بع

 الحديثة المتنوعة.
3.80 1.00 76% 1 

4.
أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعدني في النمو المعرفي بصورة أفضل من 

 التعلم التقليدي.
3.71 1.00 74.2%  3 

5.
ع على أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد طلبة الدراسات العليا على االطال

 اآلراء الفكرية للعلماء واألدباء.
3.54 1.08 70.8%5 

  %74  80. 3.70 المجال ككل
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(أرى أن تكنولوجيا التعلم عن بعد )وتنص على3) أن أكثر الفقرة رقم(7(جدول رقميتضح من ال

)، %76(وجاءت بوزن نسبيمتابعة البحوث الحديثة المتنوعة)تساعد طلبة الدراسات العليا في 

(أشعر أن تكنولوجيا التعلم عن ) وتنص على2(ثم جاءت الفقرة رقمدرجة إيجابية االتجاه،  وتمثل

ة بموضوع بعد تساعد طلبة الدراسات العليا في البحث والتقصي عن المعلومات ذات العالق

)، 5(يجابية االتجاه، كما جاءت الفقرة، وتمثل درجة إ)%75.8(جاءت بوزن نسبيالتخصص)

تكنولوجيا التعلم عن بعد تساعد طلبة الدراسات العليا على االطالع على (أرى أن علىوتنص 

، أقل الفقرات إيجابية على مستوى المجال وجاءت بوزن نسبي آلراء الفكرية للعلماء واألدباء)ا

)70.8%.(  

 إحصائية دالة فروق توجد النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني: نص سؤال الدراسة الثاني: هل

 ∝)الداللة مستوى عند ≤  بالجامعات ت طلبة الدراسات العليا استجابا متوسطات بين (0.05

  ؟طالبة) -الجنس (طالب متغير إلى الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

 TwoIndependent()لعينتين مستقلتينT(ال قام الباحثان باستخدام اختبارلإلجابة على هذا السؤ 

Samples T Test( طلبة الدراسات العليا لك للتعرف على داللة الفروق في استجابات وذ

طالبة)،  -الجنس(طالب متغير إلى تعزى التعلم عن بعدتكنولوجيا بالجامعات الفلسطينية نحو 

  ) يوضح ذلك:8(والجدول رقم
نحو طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية  تااستجاب متوسطات في داللة الفروق) 8(جدول رقم

  )طالبة -(طالبالجنس متغير إلى تكنولوجيا التعلم عن بعد وفقاً

 
  العدد متغير/ الجنس         المجاالت       

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري
  tقيمية 

مستوى 

  الداللة

تحقيق مبادئ تكنولوجيا التعلم عن

 بعد في الدراسات العليا

 167. 51.  3.75 49 طالب
 .651 

 47. 3.73 42  طالبة

تصميم المناهج وطرائق التدريس في

 تكنولوجيا التعلم عن بعد

 1.087- 57. 3.53 49 طالب
 

.693 
 59. 3.66 42  طالبة 

التواصل والتفاعل في تكنولوجيا

  التعلم عن بعد.

 1.688- 65. 3.34 49 طالب
 

.845 
 

 64. 3.57 42  طالبة
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الدراسات والبحث العلمي من قبل

  ولوجيا التعلم عن بعد.تكن

 1.661- 84. 3.57 49 طالب
 

.337 
 

 72. 3.85 42  طالبة

  مجاالت األداة ككل
 53. 3.50 49 طالب

-1.455 .688 
 53. 3.67 42  طالبة

 يتضح حيث α=0.05من  أكبر sig =(.688(الداللةمستوى  ) أن قيمة8(يتبين من الجدول رقم

طلبة الدراسات بالجامعات الفلسطينية نحو ائية في استجابات ذات داللة إحص فروق توجد ال أنه

 الطلبة إلى تكافؤ ذلك إرجاع ويمكن في األداة ككل. جنس، تبعاً لمتغير التكنولوجيا التعلم عن بعد

 يمكن التعلم، كما من النمط الحديث لهذا الالزمة التعليمية المهارات امتالك على القدرة في والطالبات

للظروف نفسها والتي تساهم في تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات  تعرضهم إلى ذلك يعزى أن

 عدم ) في نتائجهما إلى2005() والسعادات2012الدراسة الحالية مع دراسة الزيان(وتتفق  .العليا

  الجنس. لمتغير وفقاً العينة تقديرات بين متوسطات إحصائياً دالة فروق وجود

 دالة فروق توجد الدراسة الثالث: نص سؤال الدراسة الثالث: هل النتائج المتعلقة بسؤال

طلبة الدراسات العليا بالجامعات  تاستجابا متوسطات ) بينα (0.05 ≥الداللة مستوى عند إحصائية

  الثاني)؟ -المستوى (األول متغير إلى الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

            مستقلتين) لعينتين T(م الباحثان باستخدام اختبارال قالإلجابة على هذا السؤ     

)Two Independent Samples T Test( وذلك للتعرف على داللة الفروق في استجابات طلبة

المستوى  إلى متغير التعلم عن بعد تعزى تكنولوجياالدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو 

  ) يوضح ذلك:9(ل رقمالثاني)، والجدو -لالتعليمي (األو
نحو طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية  تااستجاب متوسطات في داللة الفروق) 9(جدول رقم

  الثاني)؟ -(األولالمستوى التعليمي متغير إلى تكنولوجيا التعلم عن بعد وفقاً

 
  العدد  المحاور                   متغير المستوى

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

لمعياريا
  tقيمية 

مستوى 

  الداللة

تحقيق مبادئ تكنولوجيا التعلم عن بعد في

  .الدراسات العليا

 965.  50. 3.77 66 األول
 .803 

 47. 3.66 25  الثاني

تصميم المناهج وطرائق التدريس في تكنولوجيا

  التعلم عن بعد.

 1.287 59. 3.64 66 األول
 

.713 
 55. 3.46 25  الثاني 
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  اصل والتفاعل في تكنولوجيا التعلم عن بعد.التو
 172.- 66. 3.44 66 األول

 
.670 
 66. 3.47 25  الثاني 

الدراسات والبحث العلمي من قبل تكنولوجيا

  التعلم عن بعد.

 031.- 77. 3.70 66 األول
 

.306 
 88. 3.71 25  الثاني 

  مجاالت األداة ككل
 53.  3.59 66 األول

.445 .809 
 53. 25 3.54  ثانيال

حيث  α=0.05أكبر من  sig =(.809أن قيمة مستوى الداللة () 8(يتبين من الجدول رقم

طلبة الدراسات بالجامعات الفلسطينية ذات داللة إحصائية في استجابات  يتضح أنه ال توجد فروق

ويعزي الباحثان هذه  في األداة ككل. مستوى التعليمي، تبعاً لمتغير النحو تكنولوجيا التعلم عن بعد

النتيجة إلى أن متغير المستوى التعليمي لم يؤثر على اختالف االتجاه نحو تكنولوجيا التعلم عن 

بعد في الدراسات العليا، وقد يرجع ذلك إلى تشابه الخدمات اإللكترونية المقدمة للطلبة بما فيها 

  الخدمات القائمة على تكنولوجيا التعلم عن بعد.

 دالة فروق توجد تعلقة بسؤال الدراسة الرابع: ينص سؤال الدراسة الرابع: هلالنتائج الم

استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات  متوسطات ) بينα (0.05 ≥الداللة مستوى عند إحصائية

األزهر)  -اإلسالمية -(األقصىالجامعة متغير إلى الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تعزى

داللة وذلك للتعرف على   Way ANOVA) (Oneباستخدام تحليل التباين األحادي باحثان؟ قام ال

استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم  متوسطات في الفروق

  يوضح ذلك:)10متغير الجامعة، والجدول رقم( إلى عن بعد وفقاً
استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو  سطاتمتو في داللة الفروق) 10جدول رقم (

األزهر)، باستخدام تحليل التباين  -اإلسالمية -تكنولوجيا التعلم عن بعد تبعاً لمتغير الجامعة (األقصى

  ANOVA) ( One Wayاألحادي 

  التباينالمتغير/  الجامعة
مجموع 

  المربعات

درجة 

  الحرية

متوسط 

 المربعات"
  فقيمة 

مستوى 

  الداللة

  األداة ككل

 3.960 1.067  2.135 2 بين المجموعات
 
 

.023 
 
 

 270. 88 23.718  داخل  المجموعات
 25.853 90 المجموع 



 
 
 
 
 
 

    ....كنولوجيا التعلم عن بعداالتجاه نحو ت

  
  

250 
 

 حيث α=0.05أقل من  sig =(0.023(الداللةأن قيمة مستوى ) 10يتضح من الجدول رقم(

لبة الدراسات العليا بالجامعات ط استجابات في إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه يتضح

ية بغزة ويتضح ذلك من الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد، ولصالح الجامعة اإلسالم

  ).11(الجدول رقم

استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات  متوسطات في داللة الفروق) 11جدول رقم (

  ير الجامعةالفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تبعاً لمتغ

األداة ككل

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  متغير/ الجامعة

 51. 3.77 35سالميةاإلالجامعة

 60. 3.49 27 قصىاألجامعة

 431. 3.43 29 زهراألجامعة

 53. 3.58 91 المجموع

ت التربية ) أن متوسط استجابات طلبة الدراسات العليا في كليا11(يتضح من الجدول رقم

ت بأعلى متوسط بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تبعاً لمتغير الجامعة، جاء

). ويتضح 3.43()، واخيراً جامعة األزهر3.49()، ثم جامعة األقصى3.77(للجامعة اإلسالمية

ليا في أن الفرق في المتوسطات الحسابية بين طلبة الدراسات الع)11ذلك من الجدول السابق(

كليات التربية بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد دالُّ إحصائياً ولصالح طلبة 

، كما أنه بالنظر إلى مستوى الداللة الذي يساوي )3.77(راسات العليا بالجامعة اإلسالميةالد

). 0.05(هوداللة المحدد في هذه الدراسة و، فإنه دال نظراً ألنه أصغر من مستوى ال)023.(

وعليه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط مستويات متغير الجامعة، وأن هذه الفروق 

بين المتوسطات كانت ذات داللة إحصائية، ولم تكن بفعل عوامل الصدفة، وهذا يشير إلى رفض 

  الفرضية الصفرية.
 دالة فروق توجد هلالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس: ينص سؤال الدراسة الخامس: 

طلبة الدراسات العليا بالجامعات  استجابات متوسطات بين (0.05 ≥ ∝)الداللة مستوى عند إحصائية

 ؟ ممتاز) - جيد جداً-(جيد فأقل التقدير متغير إلى تعزى التعلم عن بعد تكنولوجياالفلسطينية نحو 

 ANOVA) ( One Wayاألحاديلإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان باستخدام تحليل التباين 

الدراسات العليا بالجامعات  استجابات طلبة متوسطات في داللة الفروقوذلك للتعرف على 
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) يوضح 12(تغير التقدير العام، والجدول رقمم إلى الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد وفقاً

  ذلك:

ات العليا بالجامعات استجابات طلبة الدراس متوسطات في داللة الفروق)12جدول رقم(

  ممتاز) -جيد جداً- (جيد فأقلالتقدير العام الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد تبعاً لمتغير

  المتغير/

  التقدير العام
  التباين

مجموع 

  المربعات
درجة الحرية

متوسط 

  المربعات"
مستوى الداللة  قيمة ف

 األداة ككل

 433. 126.  252 2.بين 
 
 

.650 
 
 

 291.  88 25.601داخل  
 90 25.853  المجموع 

حيث  α=0.05أكبر من  sig =(.650)أن قيمة مستوى الداللة )12(يتضح من الجدول رقم

يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات طلبة الدراسات العليا نحو 

طلبة الدراسات  أن يعزي الباحثان ذلك غير التقدير العام، وقدتكنولوجيا التعلم عن بعد تبعاً لمت

تمييز  دون مساقات الخطة الدراسية في برامج الماجستير يدرسون العليا بالجامعات الفلسطينية

) 2012تقديرهم العام ومعدالتهم التراكمية. وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة الزيان ( حسب بينهم

 وفقاً العينة تقديرات بين متوسطات إحصائياً دالة فروق وجود عدم إلى والتي أشارت في نتائجها

  الدرجة العلمية. لمتغير

  : الدراسة نتائج تفسير
 :اآلتية النتائج استخالص الدراسة أداة بوساطة جمعت التي البيانات خالل من يمكن

األداة ككل جاءت جاالت العليا في الجامعات الفلسطينية لم تيالحظ أن اتجاهات طلبة الدراسا .1

)، وهذا يشير إلى أن السمة المميزة لوجهات نظر طلبة الدراسات العليا %72.2(بوزن نسبي

بالجامعات الفلسطينية بأنها إيجابية حيال توظيف تكنولوجيا التعلم عن بعد، على مستوى األداة 

 ككل.

مجال األول (تحقيق العليا في الجامعات الفلسطينية في ال تيالحظ أن اتجاهات طلبة الدراسا .2

مبادئ التربية المفتوحة عن بعد في الدراسات العليا)، كانت تشير إلى أعلى اتجاه إيجابي في 

، ويعزي (%74.8)ا التعلم عن بعد، وجاء بوزن نسبيمجاالت الدراسة القائمة على تكنولوجي
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ليا وخاصة أن الباحثان ذلك إلى إيمانهم بأهمية تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات الع

الدراسات العليا تتطلب من الباحثين البحث بجد، وهذا لن يتحقق إال في ظل تحقيق مبادئ 

  التربية المفتوحة عن بعد.

تم التوصل أن المجال الثالث والذي ينص على "التواصل والتفاعل بين الطلبة من جهة وبينهم  .3

) من بين المجاالت %69.6(جهة أخرى جاء بأدنى وزن نسبي وهووبين المحاضرين من 

األربعة وهو يشر إلى درجة متوسطة من الموافقة لدى أفراد عينة الدراسة، ويعزو الباحثان 

هذه النتيجة إلى أن هذا المجال وما يحتويه من فقرات لم تساعد الطلبة في اكتساب المهارات 

جيا التعلم عن بعد العلمية، وال رفع مستوى تحصيلهم العلمي باإلضافة إلى شعورهم بأن تكنولو

 تقلل من شأن الخبرة المباشرة أثناء العملية التعليمية التعلمية.

طلبة الدراسات ذات داللة إحصائية في استجابات  فروق توجد أنه ال تبين السابقة النتائج من .4

 ويمكن في األداة ككل. جنس، تبعاً لمتغير البالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد

التعلم عن  لنمط الالزمة المعارف والمهارات امتالك على القدرة الطلبة في إلى تكافؤ ذلك رجاعإ

نفسها والتي تساهم في التعلم عن بعد في  تعرضهم للظروف إلى ذلك يعزى أن يمكن بعد، كما

 .الدراسات العليا

طلبة الدراسات ت ذات داللة إحصائية في استجابا أنه ال توجد فروق تبين السابقة النتائج من .5

في األداة  مستوى التعليمي، تبعاً لمتغير البالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد

ويعزي الباحثان هذه النتيجة المتمثلة في أن متغير المستوى التعليمي لم يؤثر على  ككل.

قد يرجع ذلك إلى اختالف اتجاه الطلبة نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا، 

تشابه الخدمات التعليمية اإللكترونية المقدمة للطلبة بما فيها الخدمات القائمة على تكنولوجيا 

 التعلم عن بعد.

طلبة الدراسات  استجابات في إحصائية داللة ذات فروق أنه توجد تبين السابقة النتائج من .6

 في األداة ككل جامعةاً لمتغير ال، تبعبالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد

ولصالح الجامعة اإلسالمية، ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعلم 

عن بعد في برامج الدراسات العليا، والمتمثلة في أنظمة الموديل والمدونات اإللكترونية 

 والمواقع اإللكترونية. 
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طلبة الدراسات  استجاباتتوجد فروق ذات داللة إحصائية في  أنه ال تبين السابقة النتائج من .7

. في األداة ككل تقدير العامال ، تبعاً لمتغيربالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد

 في برامج الدراسات العليا دون  المساقات يدرسون يعزو الباحثان النتيجة إلى أن الطلبة وقد

  . في برامج الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية تقديرات حسب تمييز بينهم

 : الدراسة توصيات
ضرورة توعية طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية بأهمية تكنولوجيا التعلم عن بعد  - 1

 في البحث العلمي.

توجيه طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية نحو استخدام كافة أنظمة ومصادر  - 2

ا التعلم عن بعد لتغيير التصورات السلبية نحو استخدام تكنولوجيا التعلم عن بعد في تكنولوجي

 الدراسات العليا.

 تدريب طلبة الدراسات العليا على األنظمة القائمة على تكنولوجيا التعلم عن بعد ومستحدثاتها. - 3

طلبة تفعيل تكنولوجيا التعلم عن بعد في برامج الدراسات العليا في التواصل بين ال - 4

 والمحاضرين.

تزويد الجامعات الفلسطينية بكافة المصادر اإللكترونية الالزمة لخدمة تكنولوجيا التعلم عن  - 5

 بعد.

مواكبة العلم من خالل بتكنولوجيا التعلم عن بعد في الجامعات الفلسطينية وذلك لفتح آفاق  - 6

 التعلم لدى طلبة الدراسات العليا.

 وتوفير المدربة، البشرية الكوادر إعداد: في وتتمثل لكترونياإل للتعليم التحتية البنية توفير - 7

  .الكافي الفني والدعم الحاسوب، وأجهزة المطلوبة، االتصاالت خطوط

 .اإلنجليزية اللغة تعليم دورات تكثيف - 8

  .التقنية من القصوى الطالب لالستفادة لتدريب برامج وضع - 9

  مقترحات الدراسة:
 :التالية البحثية المشكالت تناول يقترحان الباحثين فإن الحالي البحث لموضوع استكماالً - 1

 اجراء دراسات تجريبية في استخدام انظمة تكنولوجيا التعلم عن بعد في الدراسات العليا. - 2
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 اجراء دراسات مقارنة بين انظمة تكنولوجيا التعلم عن بعد في التعليم الجامعي. - 3

يا التعلم عن بعد في الدراسات اجراء دراسات للكشف عن درجة ممارسة انظمة تكنولوج - 4

  العليا.

  المراجع:
 األزهر جامعة طلبة النفسية لدى بالحاجات وعالقته التطرف نحو االتجاه، 2012أبو دوابة، محمد:  .1

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.بغزة

 وقياس بعد عن ترونياإللك التدريب على قائم مقترح برنامج ، فاعلية إعداد2013أبو لبدة، السيد: .2

الخليجية،  الجامعة في التدريس هيئة أعضاء لدى اإللكتروني عن التعليم في تنمية والتعليم فاعليته

  .الرياضالمؤتمر الدولي الثالث، للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد، 
 عمان.، الجامعة األردنية ،  مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي ،1982: أبو لبدة، سبع .3

، دمج التعلم االلكتروني في الجامعات الفلسطينية: متطلباته وكيفيته 2008اطميزي، أحمد:  .4

 .17ص 38،2008، السنة السادسة: العدد ، مجلة العلوم االنسانيةوفوائده

استخدام التعلم االلكتروني على مستوى التحصيل الدراسي والقدرات ، 2007الحذيفي، مهند:  .5

الملك سعود للعلوم  مجلة جامعةو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة، العقلية واالتجاه نح

 35-5) ص20: مجلد(التربوية والدراسات االسالمية

 المهني النمو في المفتوحة القدس جامعة بعد عن المفتوح التعلم مركز دور ،2012: دالي الزيان، .6

  .غزة األزهر، جامعة ماجستير، الةرس اإللكتروني، التعليم مجال في األكاديميين للمشرفين

 وخدمة التطبيقية الدراسات برامج في بعد عن التعليم استخدام إمكانية ،2005: خليل السعادات، .7
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