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دفت الدراسة الحالية الى الكشف عن آراء طلبة التووجيهي بدود الاحواي فوي اانتحواس للتفوحيا فوي جاندوة : هالملخص

والتفاعوا نوا اتسوتال المحا ور والطلبوة عون بدود عبور الشوبكة تكوس الدراسة فيهوا عون طريوض ر وور المحا ورا  

وقود اسوتخدو المواه   االكترونية للحصول على الشهادة ناها، دونموا راجوة الوى الح وور والودواو اليووني ااجبوار .

 (15و  ( فقورة فيهوا ايحابيوا 20الوصفي في ااجابة عن اسئلة الدراسة. وتم تطوير استبانة لهواا الرورت ت ومات  

فقرة فيها سولبيا  نلوا هوال الدراسوة، والقورار الوا  نون الممكون اس يتخوال طلبوة التووجيهي فوي  ووء للو  نون ريو  

ااستدداد للتفحيا والدراسة للحصول على الشوهادة الكترونيوا او  . وطبقوت ااسوتبانة، بدود اس اسوتخرا لهوا الصود  

( 2( ندرسوة فوي ندياوة الارقواء و 2يهي نوزعوة ناهوا  ( نون طلبوة التووج390واللبا ، على عياة بلغ عدد افرادها  

نارسة في الداصمة عماس. ورللت البيانا ، وأظهر  الاتائ  اس آراء الطلبة فوي الدراسوة االكترونيوة تانوت ايحابيوة 

(. ونقابوا 5.00-3.68(، وهوو يقوا  ومن نفوتوة فئوة المديوار اتعلوى  4.37ري  بلغ نتوسو  الفقورا  اايحابيوة  

(. تموا اظهور 3.67 -2.34نتوس  الفقرة في اآلراء الفولبية الوا  يقوا  ومن نفوتوة فئوة المديارالمتوسو   ( 2.82 

( بووين المتوسوطين لصووال  05.اختبوار   ( للدياوة المترابطووة وجوود فور  ل  د لووة ارصوائية عاود نفووتوة اقوا نون  

يا فوي الدراسوة االكترونيوة للحصوول نفوبة نون ير ون نون طلبوة التووجيهي فوي التفوح اآلراء اايحابية. تما ظهر اس

( فاقوا يدوود الوى 0.05%(. وانه يوجد فر  لو د لة ارصوائية عاود نفوتوة  87.18على شهادة البكالوريوس تبلغ  

ي فوي قورار اتموال الدراسوة فوي جاندوة الكترونيوة ولصوال  اانواا. بمداوى اس الطالبوا  اتلور  نوع الطلبوة لتوورا واناُوا

 الاوع نن الدراسة. ر بة في التفحيا بهاا
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Tawjeehi Students' Opinion to Get a Bachelor Degree across 

Electronic Study "E-learning" 
 

Jawhara D Abueita 
 

Abstract: The present study aimed to explore the tawjeehi students' opinions to go to a 

university to get a bachelor degree by e-learning and without a need for a daily 

compulsory attending. A descriptive method has been used to answer the study 

questions. A valid and reliable questionnaire was developed for this purpose; which 

included (35) items, (20) of them were about the positive side of the distance e-learning, 

and (15) for the negative side, and one item about students' decision to register in such a 

study or not. A sample of (390) of the tawjeehi students answered the questionnaire 

from four schools; (2) schools are in Zarqa city one for female and the other to male, 

and (2) schools are in the capital Amman; one for female and the other to male. The 

data were analyzed, and the results showed that the students' opinions about the e-

learning were positive, with a mean of (4.37) for the positive items, which is located 

within the top level (3.68-5.00), and a mean of (2.82) for the negative items which falls 

within the moderate level (2.34- 3.67). A t-test for the correlated samples revealed a 

statistical difference at less than (0.05) between the positive and negative item means, in 

favor of the positive. The results also showed that (87.18%) of the tawjeehi students 

agreed to go to university in an e-learning, and no statistically difference was due to 

students' gender. 

Key words: opinion, e-learning, tawjeehi exam. 
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 المقدمة: 

يتميا الدصور الوراهن بالفورعة الدةيموة فوي التقودو الدلموي والتكاولووجي بشوكا   نليوا لوه عبور  

الرقمي المدرفي الا  دخا تطبيقوه فوي الدلووو تاريخ الح ارة البشرية، وخاصة في نحال التواصا 

تافة، وفي نختلف جوانون الحيواة اليونيوة، وعموا المتسفوا ، وناهوا التربويوة بمختلوف نفوتوياتها، 

بدءاً بمرارا ناقبا المدرسة وصدودا الى المررلة الحاندية الى الحد الوا  يطلوض بدول المختصوين 

 حارية.على هال التطورا  باللورة المدلوناتية اانف

ولقد افاد  المتسفا  التربوية نن ُورة المدلونوا  وتكالوجياتهوا فوي التدلويم والوتدلم. وادخلتهوا ناوا 

اياو التدليم المبرن  بشكله اتولي البفي  فوي الفوتياا  نون القورس الدشورين الما وي علوى يود سوكار 

ة فوي نختلوف المقوررا  فيما عرف " بماتاة سكار ". ُم تال للو  ظهوور البوران  التدليميوة المحوسوب

 الدراسية، ووفض اسالين وطر  نتاوعة لتحفين نوعية التدليم. 

عادنا شاع استخداو الحاسوب وظهور الشبكة الداكبوتية الدولية التي يفر  المدلونوا  ونشورها  

وتبادلها وايصالها، وازدياد ااقبال على التدليم الدالي في نختلف دول الدالم، ري  اصبحت الشهادة 

الحاندية اتولى، البكالوريوس، تحد ادنى في ندةم اتعمال المتخصصة، ونا تاايد تلفة الدراسة، 

وعدو توفرها في بدل اتناتن، ولدوانا اقتصادية استلمارية، سدت الدديد نن الحاندا  الرربيوة، 

س والماجفوتير اتنريكية ناها واتوربية الى نا  الشهادا  الحاندية بمختلف نفتوياتها: البكوالوريو

 Europeanوالدتتورال بواسطة التدلم عن بدد. وتشير في هاا المحال رابطوة الحاندوا  اتوربيوة  

University Association, 2014 الوى اس 2014ونشور  فوي  2013( في دراسوة اجرتهوا عواو ،

ونوي عون بدود. نفاهمة في نوع او آخر نن انواع التدلويم االكتر جميا نتسفا  التدليم الدالي تقريبا

( تخصوص بكوالوريوس 590وتشير اارصائيا  في هواا المحوال فوي الو يوا  المتحودة الوى وجوود  

  (.StudyPortals, 2015نطرورا في التدليم االكتروني عن بدد في صفوف افترا ية  

فتحووت التكاولوجيووا الرقميووة وتكاولوجيووا المدلونووا  وتقايووا  اانترنووت آفاقووا جديوودة لالبتكووار  

افيووا الدمليووة التدليميووة.  س و ووا نووواد تدلوويم وتدلوووم ا لكترونيووة ي وومن توووافر عوودد تبيوور نووون وت

المدلونا ، بحي  يفها توداول نحتواهوا، ويووفر  نكانيوة تحوديلها وتبادلهوا. الترييور اتتلور و وورا 

تمرا  الا  جلبه التدليم االكتروني هي الطريقة التي نتواصا بها. ا تصال عبر عدة نقاط عبور نوت

وهوعبارة عن دائرة تلفايونية نرلقة عبور اانترنوت تمكااوا نون الترلون Videoconference الفيديو

على بدد المفافا  بين المشارتين، ولكن يحن على جميا المشارتين أس يكووس نوجوودين فوي نفو  

يور نكلفوة، وقت عبر دائرة تلفايونية نرلقة لحدوا التأُير المتاانن. هاا شكا نن أشكال التواصا  

يتطلن نووع ندوين نون المدودا ، وبالتوالي  يور نتاروة لالسوتخداو واسوا. ولكون هاواى أشوكال أخورة 

لتواصا المتاانن نلا البريد االكتروني، ولورا  المااقشا ، وناتديا  المااقشوة، الوخ. فوي دراسوة 

يوادة ( أس هاالو   ور  نتاايود ووا و  علوى زGinns and Ellis, 2007أجرتهوا جيوا  والوي   

  دناا التكاولوجيا الحديدة في خبرة تدلم الطلبة. 

( طلبوا تخصوص 113دراسوة علوى   (Borstorff, & Lowe, 2007)واجرة بورسوتورف ولوو  

٪ 88 دارة اتعمال فيما يخص تصوراتهم بشأس الر ا عن التدليم عن بدود. وأظهور ا سوتطالع أس 

٪ أوصوووي بمقوووررا  الوووتدلم 79 يحابيوووة ونووون تقووواريرهم عووون تحوووربتهم للوووتدلم االكترونوووي تانوووت 

٪ ستشارى في المقررا  التدلم االكتروني في المفتقبا. وأعربووا عون 88االكتروني لآلخرين. أس 

عدو ارتيارهم في عدو التواصا نا المدلوم والطلبوة اآلخورين. وطلبواالطلبوة اتصورر سواا نايود نون 

ا تصوووال نوووا المدلموووين وأس تكووووس  ا تصوووا   نوووا الطلبوووة آخووورين. ور بوووت اانووواا فوووي تحفوووين

 اارشادا  أتلروا حأ.

( أس اسوتخداو التكاولوجيوا Wells, de Lange, and Fieger 2008وجد ويلا، د   ن ، وفيحر  

 في اتوساط التدليمية يفاعد في تحقيض نتائ  التدلم اف ا. 
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 ,Ralfe, Alcocer, Bentleyبياموا توصولت دراسوة رالوف والكوسور وبياتلوي ونلاوي وشوالا  

Milne, & Shaling, 2008) الوى اس اتحاهووا  اع واء الهيئووة التدريفووية سولبية نحووو اسووتخداو )

( توصوا 2010التدليم االكترونوي، واس التخصصوا  اانفوانية اتلور سولبية نون الدلميوة.    نحمود  

الكترونوي برول في دراسته اس اتحاها  طلبة الدراسا  الدليا ايحابيوة نحوو تطبيوض الوتدلم والتدلويم ا

 & Papaioannonوتااولت دراسا  اخرة نلا دراسة بابيوس وتارا نبوس  الاةر عن نددلهم. 

Charalambous, 2011 الدالقووة بووين ااتحووال نحووو الووتدلم االكترونووي والخبوورا  التووي يمتلكهووا )

والمهوارا  الطلبة في الحاسوب. واظهر  اس ااتحاها  تصب  اتلر ايحابية تلموا ازداد  الخبورا  

 الحاسوبية وأس اتحاها  الاتور اتلر  يحابية نحو التدلم ا لكتروني عن ا ناا.

في التحقيض في نقرر ا لكترونوي علوى الشوبكة لموادة  (Wong, 2013)وتشفت نتائ  دراسة ل ونغ 

أدوا   دارة اارصاء لتخصص المحاسبة الفاة اتولى وجوود عالقوة  يحابيوة بوين نفوتوة نشوارتة 

واظهوور  دراسووة تووا نوون  لبووة نووا الموووارد التدليميووة علووى ا نترنووت ونتيحووة اتتاديميووة الشووانلة.الط

( اس اتحاها  الطلبة في جواندتين ليبيتوين Rhema & Miliszewsk, 2014  ونيليفايوىرريمة 

لبوة ايحابية نحو التدليم االكتروني، وانه   فر  فيها يدود الى نتريرا  المررلة الدراسية ونووع الط

( اس Kar, Saha,& Mondal,2014وناوواطض سوووكااهم. وتووال  وجووود تووار وسووواها ونونوودال  

( جاندا  في البارال الرربية في الهاد ايحابيوة نحوو التدلويم االكترونوي، وانوه 4اتحاها  الطلبة في  

   توجد فرو  تدود الى نتريرا  نوع الطلبة وتخصصاتهم ونااطض سكاهم. 

في الوطن الدربي؛ ري  يكشف البيواس الماشوور تبيرة للتدليم االكتروني وهااى تطور وتطلدا   

على نوقا وزارة التدليم الدوالي والبحو  الدلموي لدولوة اانوارا  الدربيوة المتحودة، والوا  تحودد فيوه 

( جاندوة، 48الحاندا  الدالمية التي توصوي باعتمواد التدلويم االكترونوي فيهوا، وهوي فوي: بريطانيوا  

ورد، تانبرا، لادس، درهواو، واروي ، نكفوتر، الفوتر. وفوي الو يوا  المتحودة اتنريكيوة ناها اتفف

بيرتلوي، تورنيوا، نيايفووتا، بافولفاتيا، ويفكافون، الياوو .  -( جاندة ناها هارفارد، تاليفورنيوا34 

( 5 ( جاندووة ناهووا اسووتراليا الوطايووة، توياا نوود، نيلبووورس، نونووا . ونيوزيالنوود 21وفووي اسووتراليا  

وفووي فييتاوواو  .(Electronic Study universities, 2015) جاندووا  ناهووا اوتالنوود، ناسووي، اوتوواجو

 ( يدرسوس في الحاندا  دراسوة الكترونيوة اُاواء000 40( الى اس  Nguyen, 2015يشير نحوين  

 الخدنة.

ونحد بدايا  لهواا الاووع نون التدلويم الحواندي فوي بدول الودول الدربيوة. ففوي اتردس يوجود فورع  

ونقرهوا  (.2015الحاندوة الدربيوة المفتوروة  الحاندوة الدربيوة المفتوروة، للحاندة الدربية المفتوروة 

ملوال: الكترونيوا والوتدلم بالح وور. وفوي نصور علوى سوبيا ال، وهي تقدو تدليما نختلطوا: في الكويت

والحاندووة المصوورية االكترونيووة  (،2015نةوواو التدلوويم ا لكترونووي،   جاندووة الاقووازيض االكترونيووة

 EELU, 2015،صودر  ريو   (. وفوي المملكوة الدربيوة الفودودية الحاندوة الفودودية االكترونيوة

تقودو التدلويم ركونيوة  و على  نشائها تمتسفة تدليميوة2011/ب بتاريخ 37409الموافقة الملكية رقم 

الدالي والتدلم ندة الحياة، وأس تكوس نكملة لماةونة المتسفا  التدليمية تحت نةلة نحل  التدلويم 

الدووالي. وت ووم الحاندووة تليووة الدلوووو ااداريووة والماليووة، وتليووة الحوسووبة والمدلوناتيووة، وتليووة الدلوووو 

  البكالوريوس والدراسا  الدليوا، الصحية، وتلية الدلوو والدراسا  الاةرية. وتما  الحاندة شهادا

  ووافة لتقووديم دورا  فووي الووتدلم المفووتمر والووتدلم نوودة الحيوواة. وتقووا الحاندووة فووي ندياووة الريووات، 

وتوسدت في افتتاي نراتا تدليمية في المااطض المختلفة. وتقدو تدليما عالياً نباياً علوى نموالا التدلويم 

تروني والتدليم المودن ، الوا  يودن  بوين التدلويم بالح وور المفتاد على تطبيقا  وتقايا  التدلم االك

وجاندة الملو  فهود للبتورول  (2015الحاندة الفدودية االكتروية،   المباشر، والح ور االكتروني

والمدادس، وجاندة الخلوي  الدربوي، وجاندوة اتنوارا  الدربيوة المتحودة، وجاندوة رموداس بون نحمود 

الفوورية المفتوروة، وجاندوة القودس المفتوروة فوي فلفوطين  جوالل،  االكترونية فوي دبوي، والحاندوة

2015.) 
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ور م اس ندةم الحاندا  ادخلت التكاولوجيوا الرقميوة فوي نختلوف وروداتها ااداريوة والتدليميوة،  

ا  انه  ياال نو وع الحصول على الشهادا  الحاندية اتولية  البكالوريوس( والدليوا  الودبلونا  

جفووتير والوودتتورال( نوون خووالل الدراسووة االكترونيووة لوروودها   يلقووى تأييوودا لوودة بدوول الداليووة والما

 المربين والمفتولين. 

( 2015واجريت دراسا  عديدة في نو وع التدليم عن بدد ناها، دراسة بوو فيحلوين وتبوشوي   

كييووف التووي تااولووت اروودة تحووارب وزارة التدلوويم الدووالي والبحوو  الدلمووي فووي الحاائوور، ريوو  تووم ت

فتورا  زنايوة، نودة توا  6نحتوة بدل المواد لتتماشى نا نتطلبا  التدليم عن بدود، وزعوت علوى 

 يونا. وهي تحما بين الح ور الفدلي والتدلم االكتوني عن بدد. 45ناها 

( دراسة تااول فيها ندوقا  تطبيض بران  التدليم عون بدود بكليوة التربيوة 2015واجرة الفماني   

(، نفوتخدنا 57الحايرة نن وجهة نةر اع اء هيئة التدري  فيها البالغ عددهم   راتوب في جاندة

اسوتبانة اعوودها لهوواا الروورت. وتوصوا الووى اس هوواا التدلوويم بحاجووة الوى توووفير الباووى التحتيووة تتحهيووا 

 القاعا  بالمتطلبا ، وزيادة المياانيا ، واعداد الكوادر المتهلة. 

الي عن بدد في الدرا  الا  تشير فيه الى وجود بودايا  فيوه ( عن التدليم الد2015دراسة جالل  

تتملووا فووي اس وزارة التدلوويم الدووالي والبحوو  الدلمووي انشووأ  قبووا اتلوور نوون سوواتين نشووروع ابوون سووياا 

بالتدووواوس نوووا ناةموووة اليونفوووكو لتطووووير قووودرا  الحاندوووا  الدراقيوووة، وللووو  نووون خوووالل اعوووداد 

دالمية وبالتداوس نا جاندة فيالدلفيا في اتردس، وعودد نون المحا را  االكترونية وفض المدايير ال

الخبراء نن المانيا وترتيا ودول عربية. تما افتتحت جاندتي سانت تليمات  وويلا فروعا في بروداد 

( نون الطلبوة ووجود  انوه ايحوابي، 50وسحا فيهما عدد تبير نون الطلبوة. واسوتطلدت البارلوة رأ   

 يم الدالي والبح  الدلمي بشهاداتهما. ر م عدو اعتراف وزارة التدل

( دراسة عن اتحال الشوباب الحواندي نحوو فداليوة التكاولوجيوا  الحديلوة 2015واجر  بن فلي    

( نوون طلبووة 224فووي تحقيووض الاحوواي اتتوواديمي: الووتدلم االكترونووي نمولجووا، علووى عياووة نتلفووة نوون  

بيانووا . واظهوور  الاتووائ  اس ااتحاهووا  جاندووة باتاووة فووي الحاائوور، واعوود اسووتبياس للحصووول علووى ال

 ايحابية.

( دراسة عن اتحاها  اتردنيا  نحوو الوتدلم االكترونوي  يور 2015واجر  الحدرب والحراي   

المتوواانن فووي اسووتكمال تدلوويمهن اللووانو  والحوواندي والصوودوبا  التووي تحووول دوس للوو  نوون وجهووة 

( انرأة نمون لوم يوتمكن نون 205الدياة نن   نةرهن. واعد  استبانة للحصول على البيانا . وتألفت

اتمووال دراسووتهن. واظهوور  الاتووائ  اس ااتحاهووا  ايحابيووة، واس نوون الصوودوبا  التووي تووواجههن فووي 

 اتمال الدراسة هي الدانا ااقتصاد  والاواا المبكر وعدو نوافقة الاوا.

تصوورا " ( دراسوة لمدرفوة "(Charles and Issifu, 2015وقود أجورة تشوارلا و يفويفو 

نون الطلبوة  3380طلبة المدارس اللانوية واستخداو تكاولوجيا المدلونا  وا تصا  . وشارى فيها 

ندرسووة عانووة وخاصووة نوون أربووا ناوواطض فووي  انووا. وتشووفت الدراسووة أس اسووتخداو الطلبووة  24نوون 

اتهووم، لتكاولوجيووا المدلونووا  وا تصووا   لوودعم الووتدلم توواس ناخف ووا. وأظهوور التحليووا أس قيمووة ادر

وتوقوووا الاحووواي والتكلفوووة تانووووت نرتفدوووة. يقووودروس الطلبوووة أهميووووة تطبيوووض تكاولوجيوووا المدلونووووا  

وا تصوا   فووي الووتدلم والطووالب الوواتور أتلوور  يحابيووة نوون الطالبووا . وأي ووا، تقوويم طلبووة الموودارس 

طلبووة الدانوة  سووتخداو تكاولوجيووا المدلونووا  وا تصوا   فووي الفصووول الدراسووية أتلور  يحابيووة نوون 

المدارس الخاصة. عمونا، تانت تصورا  الطلبة عون اسوتخداو تكاولوجيوا المدلونوا  وا تصوا   

% 91( جاندوة وتليوة، تشوفت اس 249( شملت  2014 يحابية. وفي دراسة لرابطة جاندا  اوربا  

% تقووودو تورسوووا  فصووولية 82ناهوووا تقووودو تدليموووا نختلطوووا نووون الح وووور التقليووود  واالكترونوووي، و

% نن طلبتها نفوحلين فوي نووع نوا نون انوواع الوتدلم 75% اشار  الى اس اتلر نن 28نية، والكترو

( Wong, & Fong 2014% تطبووض ندووايير الحووودة. أجوورة وانووغ وفووانغ  23االكترونووي. واس 
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طالبوا وطالبوة سواة  323دراسة لمدرفة اتحاها  الطلبة نحو التدلم التقليد  والتدلم ا لكترونوي علوى 

نحاسبة في جاندة فيكتوريا أسوتراليا وتانوت اتحاهوا  الطلبوة الواتور وا نواا سولبية أولى تخصص 

 نحو التدلم ا لكتروني. 

اس اسووتدرات الدراسووا  الفووابقة يةهوور اس التدلوويم االكترونووي بأنواعووه المتدووددة، وناووه التدلوويم  

ي فوي المحوال الرقموي االكتروني عن بدد، قد اصب  رقيقة واقدة فر وها التقودو الدلموي والتكاولووج

علووى نةووم التربيووة والتدلوويم ونتسفوواتها التربويووة، الووى جانوون عوانووا اخوورة تالدانووا ااقتصوواد  

والحررافووي. وبوودأ  الحاندووا  فووي دول عديوودة، وبد ووها نموون لووه نكانتووه الدلميووة المرنوقووة علووى 

ف نفوتوياتها اتوليوة المفتوة الدالمي، بتقديم الدراسة االكتاونية عن بدد، وتموا  الشوهادا  بمختلو

والدليا. تما بيات الدراسا  اس اتحاها  الطلبة ايحابية نحو التدلم والتدلويم االكترونوي. واس اتعوداد 

المفحلة فدال في التدليم االكتروني عن بدد للحصول على الشوهادا  تبيورة. وبموا اس وزارة التدلويم 

بالشوهادا  نون هواا الاووع، ونوا وجوود شورائ  الدالي والبح  الدلمي في اتردس   تاال   تدترف 

عديدة نن المتوقا انهم يف ولوس الدراسوة بهواا الاووع، لدوانوا عودة، خاصوة واس هاواى جاندوا  لهوا 

 سفمدتها اتقليمية والدولية لها جالبيتها نن المحتما اس تحاب الطلبة للتفحيا فيها.

 

 مشكلة الدراسة واسئلتها:

في  وء نا تقدو، فإس اجراء دراسة على اهم نكوس نن نكونا  الطلبة والمرشحين للدخول الى  

الحاندووة خووالل اقووا نوون سوواة، ويقصوود بهووم طلبووة اللوواني ُووانو ، واصووطالرا يطلووض علوويهم  طلبووة 

التوجيهي(، للكشف عن آرائهم ودرجة استددادهم للتفحيا واالتحا  بحاندة تقدو لهوم الدراسوة عون 

فيها يصب  انرا  روريا، لتقديم صورة عن الواقوا لكوا نون يهموه انور  واايحابيا  والفلبيا بدد، 

الدراسووة الحانديووة نوون المفووتولين والطلبووة واوليوواء انووورهم، ونفووتقبا هوواا الاوووع نوون الدراسووة، 

فتمكوواهم، نووا ندلونووا  نوون نصووادر اخوورة عاووه نوون اتخووال قوورارا  نااسووبة واقديووة، فيهووا نوووع نوون 

 للطلبة نا المحافةة على المفتوة الدلمي ونتطلبا  الحودة.الحماية 

 ويمكن صيا ة المشكلة باتسئلة التالية: 

(. نا نفتوة ايحابيا  الدراسة في نةاو التدليم والتدلم االكتروني عن بدد نن وجهة نةر طلبة 1 

 التوجيهي؟

ي عن بدد نن وجهة نةر طلبة (. نا نفتوة سلبيا  الدراسة في نةاو التدليم والتدلم االكترون2 

 التوجيهي؟

 (. ها يوجد فر  بين نتوسطي اآلراء اايحابية والفلبية؟3 

 (. ها يوجد فر  بين نتوسطي االاتور وااناا في اآلراء اايحابية؟4 

 (. ها يوجد فر  بين نتوسطي االاتور وااناا في اآلراء الفلببية؟5 

 جاندة الكترونية؟(. نا نفبة الرا بين في التفحيا في 6 

 

 تعريف المصطلحات :

وجهووة نةوور الطلبووة فوي الدراسووة للحصووول علووى شوهادة البكووالوريوس نوون جاندووة تقوودو  آراء الطلبةة:

الدراسة االكترونيوة عون بدود، سوواء نون داخوا البلود او خارجوه، دوس اس تشوترط الودواو والح وور 

 (.1991  براهيم،  الفدلي للطالن

هي دراسة   تشترط ر ور الطلبة الماد  الفدلي الى قاعا  الدراسوة، وانموا : الدراسة اإللكترونية

الح ور اافترا وي التفواعلي، نوا انكانيوة ر وور المحا ورا  فوي الوقوت الوا  يااسون الطالون. 

 (.2008، عاني  وقد تكوس الحاندة وطاية في داخا البلد او اقليمية او دولية
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على طلبة الصف اللاني ُانو . وهو آخر نررلة صوفية  نصطل  يطلض في اتردس طلبة التوجيهي:

 (.2006، وزارة التربية والتدليم  قبا دخول الطلبة في الحاندة

 

 منهجية الدراسة :

هدفت الكشف عن آراء طلبة التوجيهي فوي نودة اسواددادهم لحلتحوا  فوي  الحاليةبما اس الدراسة  

جاندة تدتمد الدراسوة االكترونيوة عون بدود فيموا لوو نححووا فوي انتحواس التووجيهي، وعالقتوه بوبدل 

 المتريرا ، فإس الماهحية التي اتبدت هي الوصفية. 

 

 عينة الدراسة 

( طالبوووة نوون طلبوووة التوووجيهي فوووي 190ا و ( طالبوو200(، نووواهم  390عياووة الدراسوووة نوون   تكونووت

ندرسوتين بدمواس الداصومة اروداهما للواتور وأخوورة لحنواا وندرسوتين فوي ندياوة الارقواء ارووداهما 

  للاتور وأخرة لحناا.

 

 أداة الدراسة: 

( 20( فقورة:  35، فقود صوممت اسوتبانة تكونوت فوي صوورتها الاهائيوة نون  الدراسةلتحقيض هدف  

( تشووخص سوولبياتها. وو وودت بوودائا 15ايحابيووا  الدراسووة االكترونيووة عوون بدوود، و ناهووا تشووخص 

تحت ااختيار الا  يدبور عون  √( خماسية اناو الفقرا ، ويختار ناها المحين ارداها بو ا عالنة 

تبيرة الى رود نوا  –تبيرة  –رأيه. وااختيارا  هي:  أوافض على ن موس الفقرة بدرجة: تبيرة جدا 

( علوى التووالي لهوا. تموا و ودت 1-2-3-4-5قليلة جودا / او/   اوافوض(. واعطيوت القويم:   _ قليلة _

فيهووا فقوورة يبووين فيهووا المحيوون قوورارل الاهووائي: هووا يفووحا فووي هوواا الاوووع نوون الدراسووة او  . وقوود تووم 

تطويرهوا نوون خوالل ا طووالع علوى الدراسووا  واتدبيووا  الاةريوة المتدلقووة بمو ووع الدراسووة ونوون 

( نوزعووة بالتفوواو  بووين 20اسووتطالعية علووى عياووة نوون طلبووة التوووجيهي بلووغ عوودد افرادهووا   دراسووة

 الطالب والطالبا ، نن خارا عياة البح .

( نحكموين نون لو  ا ختصواي فوي 10تم عرت ا ستبانة بصوورتها اتوليوة علوى   صدق األداة:

وطرائووض التوودري . لبيوواس نوودة صووالرية الفقوورا  الووواردة فووي ا سووتبانة  التدلوويمنحووال تكاولوجيووا 

% 80وشموليتها لتشخيص ايحابيا  وسلبيا  الدراسوة االكترونيوة عون بدود. واعتمود  نفوبة اتفوا  

بين المحكمين اعتبار الفقرة صالحة. ورصلت الفقورا  جميدوا علوى صوالرية ااسوتخداو ا ورات 

 الدراسة.

( طالبووا وطالبووة 30اسووتخراا الصوود ، طبقووت ا سووتبانة علووى عياووة نكونووة نوون   بدوود ثبةةات األداة:

بالتفاو  بحفن نووعهم نون طلبوة التووجيهي نون خوارا عياوة البحو  ايحواد اللبوا  ونودة و ووي 

الفقوورا  للمبحوووُين. واعيوود التطبيووض علوويهم بدوود اسووبوعين واسووتخرا ندانووا ارتبوواط بيرسوووس بووين 

. وهي تملا ندانا اللبا . تموا توم رفواب ,84وبلرت القيمة المحفوبة  عالنا  الطلبة في التطبيقين

، وبلووغ ندانووا (Cronbach's alpha)اللبووا  بطريقووة ا تفووا  الووداخلي وفووض ندادلووة ترونبووا  ألفووا

 ..,86ا تفا  

وت رات الدراسة الحالية ارتفبت نفتويا  آراء الطلبة في اايحابيا  والفولبيا  فوي الدراسوة  

الاحو التالي: أعلى درجة للفقرة في البودائا نطوروي ناهوا أقوا درجوة فيهوا على  الكترونيةفي جاندة 

 وبال  تكوس المفتويا  تالتالي: (1‚33=  3/  1-5 ونقفوو على عدد المفتويا  أ  

 – 15(، وللفووولبيا   46.6 - 20(. ويقابلهوووا بالدرجوووة الكليوووة لحيحابيوووا   2.33 - 1ف:  ال ووودي

34.95.) 



 

 29 .... جوهرة أبو عيطةآراء طلبة التوجيهي في الحصول على البكالوريوس

 

 35.1(، والفولبيا  73.4 – 46.8(. ويقابلها بالدرجة الكلية لحيحابيوا   3.67 – 2.34المتوس :  

– 55.05) 

 – 55.2لفووولبيا   (، وا100 - 73.6(. ويقابلهوووا بالدرجوووة الكليوووة لحيحابيوووا   5 – 3.68الدوووالي:  

75.) 

 

 النتائج :

 

نا نفتوة ايحابيا  الدراسة في نةواو التدلويم والوتدلم االكترونوي عون بدود نون  نتائج السؤال األول:

 وجهة نةر طلبة التوجيهي؟

( وهوو يقوا فوي 4.37اظهر  الاتائ  اس المتوس  الدواو آلراء طلبوة التووجيهي اايحابيوة يفواو    

( بالدرجووة الكليووة. تمووا اظهوور  87.40( نوون القبووول، يقابلووه المتوسوو   5 – 3.68المفووتوة الدووالي  

الاتائ  اس نتوسطا  فقرا  اآلراء اايحابية جميدا تقا  من هاا المفتوة اي ا. وتما هونبين فوي 

 (:1الحدول  

 ( نتوسطا  فقرا  اآلراء اايحابية لطلبة التوجيهي والمتوس  الداو لها1جدول  

 

 (2تما هو نو   في الحدول رقم   (،47794.ونقدارل   نحراف نديار انا ا 

 آلراء اايحابية لطلبة التوجيهي ل ا نحراف المديار (2جدول  

العيارياالنحراف  المتوسط الحسابي االعلى االدنى العدد المتغيرات   

 47794. 4.3210 4.91 3.72 20 الفقرا  ا يحابية

(، وهوي لا  د لوة 218.5اشار اختبار   ( لدياة واردة الوى اس قيموة   ( المحفووبة تفواو    تما

 (:3(. تما في الحدول التالي  05.صائية عاد نفتوة اقا نن  را

 الرقم آلراء اايحابيةفقرا  ا  المتوس

 .1 توفر انكانية الحما بين الدراسة والدما. 4.20

 .2 ر ور المحا را  والدراسة في الوقت الا  يااسن الطالن. 4.40

 .3 توفر الوقت والحهد. 4.90

 .4 تلفتها المالية اقا. 4.60

 .5 تتي  فرصة الدراسة لحميا الرا بين في اتمال دراستهم الحاندية. 4.34

 .6 الحصول على شهادة نن جاندا  عالمية نشهورة وانا في بلد . 3.73

 .7 توفر فرصة اتبر انكانية الحصول على عما داخا وخارا البلد لشهرة الحاندة. 3.92

 .8 التدرف على ُقافا  انم ونحتمدا  اخرة. 3.84

 .9 الحصول على آخر نا توصا اليه الدلم في نحال التخصص. 3.72

 .10 توفير المراجا الدلمية الحديلة. 3.82

 .11 توفير اساتاة نتمياين عالميا. 4.85

 .12 تامية التدلم الااتي وااعتماد على الاف  في الدراسة. 4.84

 .13 عادلة   نحال لتحيا المدرسين فيها ا نتحانا  3.78

 .14 تتماشى نا روي الدصر في التكاولوجيا. 4.91

 .15 في الحصول على المدلونا سهولة وسرعة  4.50

 .16 التفاعا نا اعداد تبيرة نن الطلبة نن بلداس نختلفة. 3.83

 .17 استلمار الوقت بشكا اف ا. 4.76

 .18 انها نوع نن الدراسة التي ستفود في المفتقبا. 4.89

 .19 الدافدية للدراسة تكوس اعلى فيها نن الدراسة الدادية. 3.76

 .20 التدلم بحفن سرعة المتدلم.الفير في  4.83

 المتوس  الداو للفقرا  اايحابية 4.37
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اايحابية في الدراسة للحصول على ( نتيحة اختبار   ( لدياة واردة لمتوس  اراء الطلبة 3جدول  

 الشهادة الحاندية الكترونيا
 نفتوة الد لة   ( س ع المتوس  الداو للفقرا 

4.37 .37 390 218.5 .5 

 

نا نفتوة سلبيا  الدراسة في نةاو التدليم والتدلم االكتروني عن بدد نن . نتائج السؤال الثاني: 2

 وجهة نةر طلبة التوجيهي؟

( وهووو يقووا فووي 2.82الاتووائ  اس المتوسوو  الدوواو آلراء طلبووة التوووجيهي الفوولبية يفوواو   اظهوور   

( بالدرجوووة الكليوووة. تموووا 42.3( نووون القبوووول، يقابلوووه المتوسووو   3.37 – 2.34المفوووتوة المتوسووو   

اظهر  الاتائ  اس نتوسطا  ست فقرا  تقا  من فئة اآلراء الفلبية ال ديفة، واُاتاس فقو   ومن 

( فقورا  تقوا  ومن المفوتوة المتوسو . وتموا هوونبين فوي 7بية الداليوة. والبقيوة وعوددها  الفئوة الفول

  (:4الحدول  

 ( نتوسطا  فقرا  اآلراء الفلبية لطلبة التوجيهي والمتوس  الداو لها4جدول  

 

 (5تما هو نو   في الحدول رقم   (،47794.ونقدارل   نحراف نديار انا ا 

 لطلبة التوجيهي فلبيةآلراء الل ا نحراف المديار (5جدول  

الحسابيالمتوسط  االعلى االدنى العدد المتغيرات   االنحراف العياري 

 89255. 2.8233 4.57 1.59 15 الفقرا  الفلبية

(، وهوي لا  د لوة 141.0تما اشار اختبار   ( لدياة واردة الوى اس قيموة   ( المحفووبة تفواو   

 (:6(. تما في الحدول التالي  05.اجصائية عاد نفتوة اقا نن  

لمتوس  اراء الطلبة الفلبية في الدراسة للحصول على ( نتيحة اختبار   ( لدياة واردة 6جدول  

 الشهادة الحاندية الكترونيا
 نفتوة الد لة   ( س ع المتوس  الداو للفقرا 

2.82 .32 390 141.0 .5 

 

 

 

 الرقم فقرا  اآلراء الفلبية المتوس 

 .1 فقداس التواصا الحقيقي بين الطلبة والمدرسين. 4.44

 .2 صدوبة فهم بدل المو وعا  ا  بشري نباشر نن المدرس. 3.52

 . 3 فقداس التفاعا الحقيقي نا المادة. 2.56

 .4 الملا نن الحلوس الدائم في الدار بياما الاهاب للحاندة فيه تريير ونشاط. 3.24

 .5   تتد  الى نمو شخصية الطالن بفبن فقداس الامالا المباشرة التي يتدلم ناها. 2.32

 . 6 شدور الطالن انه لي  طالبا جانديا. 2.83

 .7 نةرة الااس الى شهادة التدليم االكتروني انها   تفاو  شهادة الحاندا  ااعتيادية. 3.12

 .8 اس وزارة التدليم الدالي   تدترف بهال الشهادة. 4.57

 .9 صدوبة الحصول على عما بهال الشهادة. 2.74

 .10 الدراسة فيها  ير جدية.ااعتقاد بأس  3.32

 .11 ارتمال ردوا الرش في اانتحانا . 2.10

 .12 اس ايحاد هاا التدليم هو بهدف الرب  الماد . 1.59

 .13   تفتلير دافدية الطالن للتدلم. 2.24

 .14 اس قيمة شهادة هاا الاوع نن التدليم   تفاو  الحهد والمال الا  يصرفه الطالن عليه. 1.86

 .15 شهادته ورقة للاياة على الحدار   يدترف بها ارد. 1.90

 .لمتوس  للفقرا  الفلبيةا 2.82



 

 31 .... جوهرة أبو عيطةآراء طلبة التوجيهي في الحصول على البكالوريوس

 

 هل يوجد فرق بين متوسطي اآلراء اإليجابية والسلبية ؟الثالث: نتائج السؤال 

المترابطين لآلراء اايحابيوة والفولبية نحوو الحصوول علوى اظهر  نتائ  اختبار  ( لللمتوسطين  

الشووهادة الحانديووة بالدراسووة االكترونيووة وجووود فوور  بياهمووا، ولصووال  اآلراء اايحابيووة عاوود نفووتوة 

 ( التالي:7(. تما هو في الحدول  77.50(، ري  بلرت قيمة   (  05.د لة اقا نن  

المترابطين في اآلراء اايحابية والفلبية للحصول  ( نتيحة اختبار  ( لمتوسطي الدياة7جدول  

 على الشهادة الحاندية الكترونيا
 نفتوة الد لة   ( س ع المتوس  الداو للفقرا  الفقرا 

 05. 218.5 390 37. 4.37 اايحابية

   390 32. 2.82 لفلبية

 

 اآلراء اإليجابية :هل يوجد فرق بين متوسطي االذكور واإلناث في الرابع: نتائج السؤال 

اظهوور  نتووائ  اختبووار  ( لمتوسووطي الوواتور واانوواا فووي اآلراء اايحابيووة نحووو الحصووول علووى  

الشهادة الحاندية بالدراسة االكترونية وجود فر  بياهما، ولصال  ااناا عاد نفتوة د لة اقا نون 

 ( التالي:8(. تما هو في الحدول  92.32(، ري  بلرت قيمة   (  05. 

( نتيحة اختبار  ( للفر  بين نتوسطي نحموعتي الاتور وااناا في اآلراء اايحابية 8جدول  

 للحصول على الشهادة الحاندية الكترونيا
 نفتوة الد لة   ( س ع المتوس  الداو للفقرا  الفقرا 

 5. 92.0 200 41. 2.30 الاتور

   190 33. 4.14 ا ناا

 

 هل يوجد فرق بين متوسطي االذكور واإلناث في اآلراء السلبية: الخامس: نتائج السؤال

اظهوور  نتووائ  اختبووار  ( لمتوسووطي الوواتور واانوواا فووي اآلراء الفوولبية نحووو الحصووول علووى  

الشهادة الحاندية بالدراسة االكترونية وجود فر  بياهما، ولصال  الاتور عاد نفتوة د لة اقا نن 

 (.9(. تما هو في الحدول  14.56(، ري  بلرت قيمة   (  05. 

( نتيحة اختبار  ( لمتوسطي نحموعتي الاتور وااناا في اآلراء الفلبية للحصول على 9جدول  

 الشهادة الحاندية الكترونيا
 نفتوة الد لة   ( س ع المتوس  الداو للفقرا  الفقرا 

 5. 14.56 190 30. 2.30 ا ناا

   200 34. 2.52 الاتور

 

 نسبة الراغبين في التسجيل في جامعة الكترونية : السادس: السؤالنتائج 

اظهوور  نتووائ  الفووتال اتخيوور فووي ااسووتبانة رووول قوورار طلبووة التوووجيهي فووي اتمووال دراسووتهم  

للحصوول علووى شووهادة البكووالوريوس نوون جاندووة الكترونيوة، اس الافووبة المئويووة لدموووو الطلبووة البالرووة 

(، ويقابلهووووا نفووووبة %88.9فووووبة اانوووواا الرا بووووا  تبلووووغ  ( تر وووون فووووي للوووو ، واس ن87.18% 

 ( يبين لل .10( نن الطالب الاتور. والحدول  83.81% 

 ( الافبة المئوية لقرار طلبة التوجيهي باتمال دراستهم البكالوريوس في جاندة الكترونية10جدول  
 % س الاوع

 87.18 340 عموو الطلبة

 88.81 164 الطالبا 

 83.81 176 الطالب
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 تفسير النتائج:

  تفسير نتائج السؤال األول:

اظهر  الاتائ  اس نفتوة اآلراء اايحابية يقا  ومن المفوتوة الدوالي. وتشوير هوال الاتيحوة الوى  

اس طلبوة التووجيهي يحملووس انطباعوا ايحابيوا عون الدراسووة الكترونيوا. وتتشوابه هوال الاتيحوة نوا نتووائ  

 تشووووارلا (،2015(، بوووون فلووووي   2015دراسووووة الحوووودرب والحووووراي  الدراسووووا  الفووووابقة، نلووووا 

 & Papaioannonوبابووايوانوس وتووارا نبوس  (، (Charles and Issifu, 2015و يفوويفو

Charalambus, 2011ورريموة ونيليفوايوى( 2014اوربوا  ( و  Rhema & Miliszewk, 

بورسوتورف  (،2010 ( نحمود Kar, Saha,& Mondal,2014(، توار وسواها ونونودال  2014

. وقد تدود هال الاتيحة الوى بدول اتسوباب ناهوا، اس طلبوة (Borstorff, & Lowe, 2007)ولو  

التوجيهي الاين هم في اعمار اللاناوة عشور ولودوا فوي الفتورة التوي بودأ فيهوا انتشوار الهواتوف الخلويوة 

ادواتها، واصبحوا يتقاوها اتلور والحاسوب، فقد فتحوا اعياهم على بداية اللورة الرقمية وتدانلوا نا 

نن جيا آبائهم، واصبحت جاءا نن رياتهم، فلي  نن الررين اس تكوس اتحاهواتهم ايحابيوة نحوو توا 

نا يتدلض بها، وناها الدراسة عبر هال التكاولوجيا. وي اف الى لل  نا يرال الطلبة نن ايحابيا  فوي 

حانن ااقتصاد  نن ري  الكلفوة اتقوا فوي اجوور هال الدراسة ناها على سبيا الملال نا يدود الى ال

وبقيوة اتنوور اايحابيوة  الداليوة، وانكانيوة الدموا والدراسوة.الدراسة، وتوفير اجوور الاقوا ل  الكلفوة 

الواردة في ااستبانة نلوا، الحصوول علوى شوهادة نون جاندوة عالميوة، وانكانيوة تفور اسواتاة عوالميين 

 نتمياين.

 

 ثاني:تفسير نتائج السؤال ال

وتتفوض هوال الاتيحوة نوا  اظهر  الاتوائ  اس نفوتوة اآلراء الفولبية يقوا  ومن المفوتوة المتوسو  

(. وتشير هال الاتيحة الى اس طلبوة التووجيهي يودرتوس اس الدراسوة الكترونيوا 2012الدفيلي  دراسة 

ا  ااسوتبانة: فيها بدل الفلبيا . وقد تدود هال الاتيحة الى بدل اتسباب ناها، وتما ورد في فقر

وصودوبة فهوم بدول  ،فقداس التواصا الحقيقوي بوين الطلبوة والمدرسوين.اسباب علمية/دراسية نلا " 

الملا نن الحلوس الدائم فوي  ، ونففية اجتماعية نلا "المو وعا  ا  بشري نباشر نن المدرس ".

، اس وزارة التدلويم الدوالي   تدتورف بهوال الشوهادة. ،البيت بياما الاهاب للحاندة فيوه ترييور ونشواط."

اس قيمة شوهادة هواا الاووع نون التدلويم   تفواو  الحهود والموال ، ااعتقاد بأس الدراسة فيها  ير جدية

نةوورة الاوواس الووى شووهادة التدلوويم االكترونووي انهووا   تفوواو  شووهادة ، الووا  يصوورفه الطالوون عليووه

 . الحاندا  ااعتيادية

 

 : تائج السؤال الثالثتفسير ن

اظهر  نتيحة اختبار  ( للمتوسطين المترابطين لآلراء اايحابيوة والفولبية نحوو الحصوول علوى  

الشوهادة الحانديوة بالدراسوة االكترونيوة وجوود فور  بياهموا، ولصوال  اآلراء اايحابيوة وتتشوابهة نووا 

 Charles and يفويفوو تشوارلا (،2015(، بون فلوي   2015دراسوة دراسوة الحودرب والحوراي  

Issifu, 2015) ،)  وبابووايوانوس وتووارا نبوسPapaioannon & Charalambus, 2011 )

(، توار وسواها ونونودال Rhema & Miliszewk, 2014  ورريمة ونيليفوايوى( 2014اوربا  و

 Kar, Saha,& Mondal,2014  بورسووتورف ولووو   (،2010( نحموود(Borstorff, & 

Lowe, 2007)   وتشير هال الاتيحة الى اس طلبة التوجيهي يودرتوس، رفون اعتقوادهم، اس ايحابيوا

الدراسووة الكترونيووا اتلوور نوون سوولبياتها، تمووا انهووا تافووحم نووا الافووبة المئويووة الداليووة التووي لتوور  انهووا 

تر ن في التفحيا في هكاا نوع نن الدراسة. وقد تدود هال الاتيحة الى بدل اتسباب التي ورد  

ايحابيا  هال الدراسة والتي تدد نهمة لدة الطلبة، وناها التحرر نن االتوااو بالح وور اليووني في 

. الا  يباى عليه توفير الوقت والحهد والمال، وهي انور لهوا اهميتهوا بالافوبة لواو  الودخا المحودود

 & ,Wong( وانووغ وفووانغ  2015الفووماني   ور ووم بدوول الفوولبيا ، ا  انهووا   تتفووض نووا دراسووة
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Fong 2014)  ورالوف والكوسور وبياتلوي ونلاوي وشوالاRalfe, Alcocer, Bentley, Milne, 

& Shaling, 2008))  لتف وويلهم التدلوويم التقليوود  ريوو  ويف وولوس التواصووا المباشوور نووا ندلووم

 والانالء.

 

  تفسير نتائج السؤال الرابع:

المفوتقلين وجوود فور  ل  د لوة ارصوائية ولصوال  الطالبوا   اظهر  نتيحة اختبار  ( للمتوسطين

. وقوود يدووود اتنوور الووى اس الموورأة (2015الحوودرب والحووراي  وتتفووض هووال الاتيحووة نووا نتيحووة دراسووة 

بصورة عانة، وفي المحتموا الدربوي خاصوة،   تواال اقوا نون الرجوا فوي رريوة الحرتوة ونواجهوة 

الكليورة، الوى جانون الكلفوة الماديوة. ونلوا هواا الواقوا يحدلهون يف ولن الدراسوة  الدواوصدوبا  الاقا 

بوأس  ((Charles and Issifu, 2015و يفويفو تشوارلااالكترونية ا  انها   تتفض نوا نتوائ  دراسوة 

 Papaioannonوالطالب الاتور أتلر  يحابية نن الطالبا  وتوال  دراسوة بوابيوس وتوارا نبوس  

& Charalambous , 2011) . 

 

 :تفسير نتائج السؤال الخامس

المفتقلين وجود فر  ل  د لة ارصائية ولصال  الاتور،  اظهر  نتيحة اختبار  ( للمتوسطين 

اس للدراسووة االكترونيووة سوولبيا  اقووا نمووا يوورال الطووالب الوواتور. وتتفووض هووال  يوورينا  اس اانوواا 

يقيمن ايحابيا  الدراسة االكترونيوة بدرجوة اعلوى نون الاتيحة نا الاتيحة الفابقة، وهي اس الطالبا  

تقييم الطالب لها. وقد يدود اتنر الى اتسباب نففها التي لتر  اعوالل.    انهوا   تتفوض نوا دراسوة 

 ,Rhema & Miliszewsk  ونيليفوايوىرريموة ( Wong, & Fong 2014وانوغ وفوانغ  

( ونحموود 2012( والدفوويلي  Kar, Saha,& Mondal,2014( تووار وسوواها ونونوودال  2014

بورسوووتورف ولووووو     فووور  فوووي الفووولبية نحووووو الوووتدلم ا لكترونوووي للحافووووين. ودراسوووة (2010 

(Borstorff, & Lowe, 2007)   ر بت ااناا في تحفين ا تصال نا المدلموين وأس تكووس ري

  اارشادا  أتلروا حا.

 

 : تفسير نتائج السؤال السادس

اس ندةوم الطلبوة ير بووس فوي الحصوول علوى شوهادة البكوالوريوس نون جاندوة تقودو  بيات الاتوائ  

 ,Borstorff, & Lowe)بورسوتورف ولوو  الدراسوة االكترونيوة وتتفوض هوال الاتيحوة نوا دراسوة 

اآلخورين بمقوررا  الوتدلم االكترونوي وبوأنهم سيشوارتوا فوي المقوررا  ري  أوصوى الطلبوة (2007

وقد يدود اتنر الى نحما الدوانا واتسباب التي لتر  فوي تففوير  مفتقبا.التدلم االكتروني في ال

اسباب اآلراء اايحابية نحو هاا الاوع نن الدراسة، الا  يوفر الوقت والحهد والمال، باا وافة الوى 

نوقوا وزارة . وتتماشى هال الاتيحة نا نا هو واقا على المفتوة الدالمي تموا لتور فوي اخرةفوائد 

نون وجووود اعوداد تبيوورة نون الطلبووة  الدووالي والبحو  الدلمووي لدولوة اانووارا  الدربيوة المتحوودة التدلويم

 المفحلين في الدراسة االكترونية في جاندا  ندروفة على المفتوة الدالمي وفي قارا  نتدددة. 

 

 :التوصيات والمقترحات

يفتات  نن الدراسة الحالية اس الطلبة في اللانوية ير بوس في الحصول على شهادة البكوالوريوس  

نن جاندا  تقدو الدراسة االكترونية، وانهم على استدداد للتفوحيا فيهوا، تنهوم يوروس اس ايحابياتهوا 

ه. واس الحاندوا  اتلر نن سلبياتها. واس هاا الاوع نن الدراسة، وتسباب عديدة سياداد ااقبوال عليو

سوف تتوسا فيه ستحاي فوائد اقتصادية اتبر نن التي ستتردد في قرارها للبدء فيه. وبااء علوى  التي

لل  يمكن تقديم توصية للبدء فيه في الحاندا  الرسمية والخاصة فوي اتردس، بدود و وا ال وواب  

الطلبووة فووي الدراسوووا  التووي تحدووا خريحيووه يخ وودوس لمدووايير اختبوووارا  الكفايووة والحووودة تبقيووة 

 التقليدية.
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 المراجع :
اتحال الشباب الحاندي نحو فدالية التكاولوجيا  الحديلوة فوي رمواتحقيض الاحوا  (. 2015بن فلي ، خديحة اسماعيا  

الموتتمر الودولي الفوادس لكليوة الدلووو /جاندوة الارقواء، التربيوة فوي اتتاديمي : التدلم االكتروني نمولجا. 

 .206 -187حددة. الحاء اللاني، بيئة رقمية نت

(. اسووتراتيحية الووتدلم عوون بدوود فووي الحاندووا  الحاائريووة: اانحووازا  2015بوو فيحلووين، زهوورة، وتبوشووي، صووبرياة  
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 )استبانة(
واإليجابيات والسلبيات  كترونية "آراء طلبة التوجيهي في الحصول على البكالوريوس عبرالدراسة اإلل

 واتخاذ قرار الدراسة فيها "

 اعااءنا طلبة التوجيهي:

 تحية طيبة، وبدد،، 

فإس هال الدراسة هدفها الكشف عن ندة استدداد طلبة التوجيهي بدد الاحاي في اانتحاس بإلس هللا تدالى،  

للتفحيا في جاندة ندروفة تكوس الدراسة فيها عن طريض ر ور المحا را  والتفاعا نا اتستال المحا ر 

دونما راجة الى الح ور والدواو اليوني والطلبة عن طريض شبكة  الات( االكترونية للحصول على الشهادة ناها، و

 ااجبار . 

وتحدوس نحموعة نن الفقرا  التي تبين الاقاط اايحابية والفلبية التي نن المحتما اس يحصا عليها الطالن الا  

سحا في نلا هاا الاوع نن الدراسة الحاندية. وقد و ا انانها خمفة اختيارا  هي:  اوافض على نحتوة الفقرة 

ي "(. –قليلة  –وس   –تبيرة  --" تبيرة جداً  بدرجة:  قليلة جدا

 المطلوب هو : **  

 أمام كل فقرة، وتحت اإلختيار الذي يعبرعن رأيك. الرجاء اإلجابة عن جميع الفقرات.)√( . ضع عالمة 1

الجامعة ام  . حدد ))القرار الذي سوف تتخذه(( والموجود في نهاية اإلستبانة : هل توافق على الدراسة في هذه2

 ال توافق، بعد ان تكون قد كونت فكرة عنها من حيث ايجابياتها وسلبياتها.

 يرجى لتر البيانا  التالية :**√**  

 جا  الطالن/الطالبة: أنلى_____ لتر _____. 

 المددل في انتحاس التوجيهي المحاولة اتولى(  ______(. 

 شكراً لتداونكم       

 

  

http://www.eurd/0rg/
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 الرقم الدبارا  الفقرة بدرجة:اوافض على ن موس 

 تبيرة جدا تبيرة وس  قليلة قليلة جدا

 ايجابيات الدراسة اإللكترونية عن بعد :      

  توفر انكانية الحما بين الدراسة والدما.
 اوال

1. 

 .2 ر ور المحا را  والدراسة في الوقت الا  يااسن الطالن.     

 .3 توفر الوقت والحهد.     

 . 4 تلفتها المالية اقا.     

 .5 تتي  فرصة الدراسة لحميا الرا بين في اتمال دراستهم الحاندية.     

 .6 الحصول على شهادة نن جاندا  عالمية نشهورة وانا في بلد .     

توفر فرصة اتبر انكانية الحصول على عما داخا وخارا البلد لشهرة      

 الحاندة.

7. 

 .8 ُقافا  انم ونحتمدا  اخرة.التدرف على      

 .9 الحصول على آخر نا توصا اليه الدلم في نحال التخصص.     

 .10 توفير المراجا الدلمية الحديلة.     

 .11 توفير اساتاة نتمياين عالميا.     

 .12 تامية التدلم الااتي وااعتماد على الاف  في الدراسة.     

 .13 نحال لتحيا المدرسين فيهااانتحانا  عادلة        

 .14 تتماشى نا روي الدصر في التكاولوجيا.     

 .15 سهولة وسرعة في الحصول على المدلونا       

 .16 التفاعا نا اعداد تبيرة نن الطلبة نن بلداس نختلفة.     

 .17 استلمار الوقت بشكا اف ا.     

 .18 المفتقبا. انها نوع نن الدراسة التي ستفود في     

 .19 الدافدية للدراسة تكوس اعلى فيها نن الدراسة الدادية.     

 .20 الفير في التدلم بحفن سرعة المتدلم.     
       

 ثانيا سلبيات الدراسة اإللكترونية عن بعد :     

 .1 فقداس التواصا الحقيقي بين الطلبة والمدرسين.     

 .2 المو وعا  ا  بشري نباشر نن المدرس.صدوبة فهم بدل      

 . 3 فقداس التفاعا الحقيقي نا المادة.     

 .4 الملا نن الحلوس الدائم في الدار بياما الاهاب للحاندة فيه تريير ونشاط.     

  تتد  الى نمو شخصية الطالن بفبن فقداس الامالا المباشرة التي      

 يتدلم ناها.

5. 

 . 6 الطالن انه لي  طالبا جانديا.شدور      

نةرة الااس الى شهادة التدليم االكتروني انها   تفاو  شهادة الحاندا       

 ااعتيادية.

7. 

 .8 اس وزارة التدليم الدالي   تدترف بهال الشهادة.     

 .9 صدوبة الحصول على عما بهال الشهادة.     

 .10  ير جدية.ااعتقاد بأس الدراسة فيها      

 .11 ارتمال ردوا الرش في اانتحانا .     

 .12 اس ايحاد هاا التدليم هو بهدف الرب  الماد .     

 .13   تفتلير دافدية الطالن للتدلم.     

اس قيمة شهادة هاا الاوع نن التدليم   تفاو  الحهد والمال الا  يصرفه      
 الطالن عليه.

14. 

 .15 ورقة للاياة على الحدار   يدترف بها ارد.شهادته      

 

 ثالثاً : القرار 

بعد اجابتي على ايجابيات وسلبيات الدراسة اإللكترونية للحصول على  الشهادة الجامعية )البكالوريوس( بهذه  

 أناو ااختيار الا  يدبر عن رأي ( : √(  ا عالنة ص    الطريقة، فإن قراري هو :

 (    أ. ندم أسحا في هاا الاوع نن الدراسة للحصول على شهادة جاندية,,,,,   

 (.    ب.  ،   يمكن اس اسحا فيه........   

 

 شكراً لتعاونك
 

******************** 


