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ى
اتجاهاتىطلبة ىببلة اىالتيهوةلىالتيبة ىلةاىالجامفة ىايلتياسةو ىالدة يو ىى
نح ىالتفلاىايلكتي ناى عالقتهةاىبةالجنوى التخ ةاى الخبةيحىالحادة بو ى
الب ياتىالتبيوبو ىالحاد بو ىبياد ىمدحو ى
ى
ى
د.جمعه حسن ابراهيم*

ى

الملخا ى
هددل بددللا س

الهد ا الدرئيس لل راسدده هددعر عددرا ا الهددلت ال للدده اددع الد علم اهل رل د ل
لال خصص لالخلرة الالسعبيه لال لرات ال ريليه الالسعبيه.
لمدن اجددع عددرا لدا اه الهددلت ددلا الللحددن بل دل مقيددلس ا الهددلت ل أكد مددن يد حي ه ثددم
طلق ده لددع ي دده مددن طللدده ال د بلعا ال أهيددع ال ربددعي ي رسددعف د الالمعدده اه راسدديه السددعريه د د
أ رادهل( ) 323طلللل لطللله من اخ صليلت مخ لفه لكلف من أبدرز ال لئ:راه ادلا اهيادلب ا دراد
العي دده (ال د كعر لا) ددلث) اددع ال د علم اهل رل د بفددر ذي دهلدده صحصددلئيه بددين ا الهددلت ال د كعر
لا الهلت ا) دلث لصدلل الد كعر ل در ذي دهلده صحصدلئيه بدين ا الهدلت ال للده يعدى صلدع م غيدر
اهخ صددلل لصددلل طللدده ا)جددلزة الالمعيدده العلميدده ل ددر ذي دهلدده صحصددلئيه بددين ا الهددلت ال للدده
يعى صلع م غير الخلرة الالسعبيه لصلل من ل يهم خلرة حلسعبيه لكد لا در ذي دهلده صحصدلئيه
بين ا الهلت ال لله يعى صلع م غير ال لرات ال ريليه الالسعبيه لصلل مدن خعدل لد لرات ريليده
حلسعبيه لا هت ال راسه بمامع ه من المق رحلت.

* كلية الرتبية – جامعة دمشق  -سورية
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 -1ؿؼدؿة
اه ت ا البتتا بون بةراستتة اذباهتتا ال لبتتة ضلتتو سل لتتا التتالا ال علي/يتتة /ال عل/يتتة امتتة ال ت علا دبعتتا ة
احلاستتو خاصتتة بوص ت ا زلا لتتة للفشتتا تتة كي يتتة م تتا ل ا متتع موايتتة احلاستتو م بيوام ت الن قتتةر
ادل علا لى ف ا ادلوضو ا ال مرمبط دبعت و وتوا العولتق فوتط بت دبوتةار ال قتال ملتو ادلوضتو ا الت
يةرس ا باه /امام ميول اذباهام م ارام ألن االه /اما ادليول االذباها أساسا م ياا لةفع ادل علا
ضلو ال علا.
اةما ماجح مؤسعة معلي/ية يف موفًن بيئتة معلي/ية/معل/يتة مواكت ال تورا العل/يتة ادل ة وتة ك وايتة
اإلنرتنتتو التتالا االلفرت نيتتة مبايتتة لتتى نشتتال ادل ت علا م ا ل ت متتوفًن أستتالي موتتوة فعالتتة فتتان ذلتتو
سيؤدي إىل ما/ية ادليول مفوية اذباها اجيابية لة ال لبة ضلو الع/لية ال علي/ية/ال عل/ية برم ا بال ايل
فإن مشا ر ال لبة اذباهاهتا ضلو ادلاد الةراسية ضلو معل/ي ا ادلااهج الةراسية البيئة ال علي/ية /ال عل/ية
مؤثر يف قةراهتا لى إصلاز ادل ام ال علي/ية/ال عل/ية .
ل تتفا ف تإن مأس تتيع معل تتا م فام ت مع  /تتةا ل تتى ه ت تفا ال واي تتا ه ت تو م ت تا مس تتق ب تتال علا االلف تترت (E-
) Learningف تتاهق الق ت ت ون االلفرت ني تتة ادلف ب تتا االلفرت ني تتة ادلخ ت تاا االلفرت ني تتة ال ال ت ت
ادلعلا االلفرت كل ا مق//ة بالام اسويب االلفرت  .ألهنا مع خةم احلواس ادلخ ل ة يف
االلفرت
الت علا االلفتترت فيشتتاهة ادلت علا كتتفلو ادلعلتتا يعتت/عان متتة ختتةل الولاعتتو االلفرت نيتتة العتت/ا ا .
يل/عان األشياء مة خةل الو ازا االلفرت نية (العلق .)230 :1002
لتتة م بيوتتا الت علا االلفتترت اذباهتتا سل ل تتة اجيابيتتة متتار ستتلبية متتار أختتر ضلتتو فا ليتتة الت علا
اإلمفانيتتا الت ا اج تتا ضلتتو اخلل يتتة الت ي لب تتا متتة ادلت علا ادلعلتتا ضلتتو دقتتة ادلعلومتتا
االلفتترت
ثوقي ا قةرم لى زلاكا الواقع احلويوق ضلو قةرم لى مع/يق القلة
ال يوةم ا ال علا االلفرت
بٌن الالري ال بيق ضلو قةرم لى موفًن الوقو اجل ة ال فاليا بال ايل ضلو أثر ال علا االلفرت يف
الع/ليت تتة ال علي/يت تتة /ال عل/يت تتة مت تتة اجلوان ت ت كل ت تتا .دلت تتا كانت تتو االذباهت تتا دببابت تتة ميت تتول م عل/ت تتة ضت تت/اية
الس جابا م ضيلية أ مفة اس ا اج ا متة ختةل ادليتول العتلوكية لةقترتا أ ال جات ال ضتي أ تةم
ال ضي دلوضوع االذباا ).(sgood et al 1957:227-234
بوةر ما مشًن االذباها ضلو ال علا االلفرت م بيوام ال علي/ية /ال عل/ية إىل رد د أفعال ال رد ضلوا
ف ق مؤثر يف مشفي سلوك يتال است خةام الت علا االلفترت بوصت موضتو ا لةذبتاا أيضتا قتة كشت و
الةراسا ال اه /و بةراسة االذباا ضلو الت علا اإللفترت أن االذبتاا ضلتو الت علا االلفترت يترمبط إجيابيتا
بتتال ول يف اس ت خةام بيا/تتا يرمبت تط قلتتق احلاستتو أ اخلتتون ما ت ستتلبيا دب تتار األداء (Speier et
).al.2000:25

أك ت تتة الةراس ت تتا أن االذب ت تتاا ضل ت تتو ادل ت تتاد العل/ي ت تتة ل ت ت ت ةق ت تتة بال حق ت تتي الةراسق(البق ت تتيلق ب ت تتة
احل/ية  .)10 :2550أي يشف االذباا دافعا قويا للةراسة بال ايل رفع مع و ال حقي اة ال لبة.
مشفت االذباها بعةا أساسيا مة أبعاد شخقية اإلنعان قة يوع قعا كبًن مة معؤ لية
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مفويا تا اك عتتاوا معتتةيل ا لتتى تتامق األستتر ألن االذباهتتا االجيابيتتة أ العتتلبية الت ا/ل تتا ال لبتتة
ضلت تتو ال ت ت علا م ت تتأمى البت تتا مت تتة ادلعل/ت تتٌن اهبت تتاء ه ت ترق ا يف ما/يت تتة نو يت تتة االذباهت تتا اه /ت تتام ا بال لبت تتة
شخقي ا (ادلخز مق .)34: 2551

-2اإلرار اؾـظري

 -1-2رلقعة اؾمعؾم االؾؽرتوـي :يوقة بال علا اإللفرت بأن اس خةام ال فاولوجيا احلةيبتة متة
إنرتنو أ أق/ار صاا ية أ إذا ة أ أفةم فيةيو أ ملي زيون أ أقراص مةرلة .أ مؤسبرا فيتةيو أ
بري ت ت ت ت ت ت تتة إلف ت ت ت ت ت ت تترت أ ت ت ت ت ت ت ت توار مباش ت ت ت ت ت ت تتر ب ت ت ت ت ت ت تتٌن ه ت ت ت ت ت ت تترفٌن ت ت ت ت ت ت تتا اإلنرتن ت ت ت ت ت ت تتو يف الع/لي ت ت ت ت ت ت تتة ال علي/ي ت ت ت ت ت ت تتة.
هاتتاث ثةثتتة أشتتفال لل ت علا اإللفتترت هتتق :الشتتف األ ل ال ت علا اإللفتترت باس ت خةام األق تراص ادلةرلتتة
 CDقة ش ة وة الب/انيايا اس خةام األقراص ادلةرلة  CDsيف ال عليا ًن أن كان ياوق ا ال ا
بتتٌن ادلتتاد ادل ت علا نلتترا لل تتورا ال ت تتةثو فوتتة اش ت  /هتتفا التتا/ط في/تتا بعتتة لتتى ب ترامج معلي/يتتة
ص//و ب ريوة ذكية معين كل/ة (ذكية) جود م ا يف اذباهٌن بٌن الانامج ال ال الفي يع خةم
ميفة ا /اد هفا الا/ط مة ال عليا بوص صور مف/لة ألسالي ال علتيا ال وليةية .الشتف البتا للت علا
اإللفرت هواس خةام الف اإللفرت نية أ ك ي أ أي م بوع بشف ام يوجة لى هيئة إلفرت نية
الاوت ادلباشتر لل/ل تا أ الاوت لتى أي
ميفة موزيع إلفرت نيا ة هريق اإلنرتنتو الايتة اإللفترت
لى الشاشا اخلاصة بتأج ز الف/بيتومر ادلخ ل تة قتة
مة الوسائط ال خزياية ادلخ ل ة مورأ هفا الف
ب تتةأ است ت خةام الف ت ت اإللفرت ني تتة يف رل تتال الت ت علا اإللفت ترت م تتع بةاي تتة تتام( )1000يف بع تتا م تتةارس
الواليتتا ادل حتتة لتتى ستتبي ال جربتتة قتتة متتوافر األج تتز اخلاصتتة بالف ت اإللفرت نيتتة لفت هالت بعتتة
رب/يل تتا بادلاتتاهج الةراستتية ال ت سيةرست ا ك/تتا متتوافر ج تتاز شلاثت لفت معلتتا متتع متتوفًن شتتبفة ربتتط داخ ت
ال قت بتتٌن مف ت ادلعلتتا مفامت ال تة يف بةايتتة اليتتوم الةراستتق يوصت كت هالت ج تتازا بالشتتبفة
ادلوج تتود داخ ت ال ق ت بع تتةها يب تتةأ ادلعل تتا الش تترض تتا شاش تتة تتري كب تتًن يل تتر لي تتا م تتا يوج تتة م تتة
ميفتتة لل/علتتا يف هنايتتة التتةرس إرستتال أستتئلة سبتتارية مرمب تتة
ص ت حا داخ ت ج تتاز الف تتا اإللفتترت
بادلوضوع يبةأ ال ة يف هفا ال ةريبا بعة رجو ا إىل ماازذلتا يف اليوم ال ايل ي لع ادلعلا لى
يعلق لي ا يقحح ا ( بةالعاهق .)1: 1002
إجابا ال ة
الشف البالث لل علا اإللفرت " :ال علا اإللفرت باس خةام اإلنرتنو .أ ال علا الوائا لى اس خةام
اإلنرتنو يف هفا الاوع مة ال عليا مووم ادلؤسعة ال علي/ية ب ق/يا موقع خاص وا دلواد أ برامج معياة ذلا
يع تت/ح ه تتفا ال تتا/ط م تتة ال عل تتيا لل /عل /تتٌن باالمق تتال م تتة ما تتازذلا بالفلي تتة م ابع تتة در س ت ا مااقش تتة
احملاضرية فق جةا ل زماية زلةد بال ايل فاحمل و يف ذلو الاوع مة ال عليا هو ادلوررا ادلعة إلفرت نيتا
يف موقع ا اإلنرتنو" نوة ة( القاحل  .) 4: 1002يف هفا العيال البة
م تة اإلش تار إىل أن ادلعلومتتا ادلعرفتتة يف رل /تتع ادلعرفتتة هتتق العق ت ال ترئيع لةق قتتاد لي ت فلتتة مفتتون
ال جو بٌن الة ل األما ك/ا كانو يف العتابق م علوة بالةخ ب قامو موايتة ادلعلومتا االمقتاال ب ييتًن
ادلعادلة االق قادية فقار ال جو بٌن الة ل األما هق ال جو ادلعرفية (.)Knowledge divide
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متة ادل تتا مأكيتتة أن الت علا اإللفتترت ال يعتتين رلترد نشتتر أج تتز احلاستو يف ال قتتول الةراستتية أ يف
ادل/ترا يف ادلبتتا األكادمييتتة ال يعتتين  -أيضتتا  -سبةيتتة الشتتبفا زيتتاد س تتعا االمقتتال ال يعتتين نوت
احمل و ال علي/ق ك/ا هو نشرا لى شبفة ادلعلوما العادلية .فوضية ال علا اإللفرت ليعو موايتة بادلوتام
األ ل ب هتق م ويتع ال وايتة ل يعتًن الع/ليتة ال علي/يتة /ال عل/يتة ) (Chan et al., 1997: 609الت علا
اإللفتترت متتر أختتر هتتو معلت ىتا مرمفتتز لتتى ال ال ت ( ) Centered –Studentي ضتت/ة ذلتتو أن د ر
ادل علىا يف الع/لية ال علي/يتة /ال عل/يتة قتة ميتًن بال تايل فتإن د ر ادلعلتا قتة مي ىتًن هتو اهختر متة كونت مقتةرا
لل/علوما إىل كون ميعتىرا مةربا مال/ا سل ا للع/لية ال علي/يتة /ال عل/يتة تًن ذلتو متة األد ار الت
فعتال هتفا ادلوقتا ال علي/تق يفتون يف بيئتة
يو ضي ا ربول ادل علا مة مع وب ستل لل/علومتا إىل مت علا ى
اية دبقادر ادلعلوما مواية ادلعلوما االمقاال .

 -2-2ادلمعؾم أؾؽرتوـقاً

ك/ا شاع اس خةام مق لح الق ون األلفرت نية ادلف با االلفرت نية ادلخ اا االلفرت نية فوة
شتاع أيضتا است خةام مقت لح ادلت علىا الفرت نيتا قتة يفتون متة الضتر ري اإلشتار إىل أن مقت لح ادلت علا
ألفرت نيا مق لح ًن معت ور فوتة ي لتق هتفا ادلقت لح يتراد بت ادل علت تا احلويوت تق )(Actual Learner
قتتة ي لتتق يتراد بت الوكيت األلفتترت التتفي ات زلت ادلت علا يف اجللعتتا ال علي/يتتة اتتة تتةم سبفات متتة
هؤالء يف احلويوة ليعوا هةبا ال رفواء ويويون فالوكي أ الرفيق
ضورها أ رفيق الةراسة األلفرت
األلفرت هاا برنامج إرشادي معلي/ق ذكتق ي ا ت معت ادلت علا احلويوتق ي شتارث معت يف الوصتول إىل
ي بادل معت األد ار ك/تا أن هاتاث م عل/تا الفرت نيتا ف اتاث أيضتا ادلرشتة االلفترت
لول لل/شفة
معا ة ادلعلا الشخقتق األلف تر ). (Chan et al., 1997: 610

 -3-2ادلعؾم أؾؽرتوـق ًا

هو ادلعلا الفي ي ا مع ادل علا ألفرت نيتا ي توىل أ بتاء اإلشتران ال علي/تق لتى عتة ستًن الت علا
قة يفون هتفا ادلعلتا داخت مؤسعتة معلي/يتة أ يف ادلاتزل البتا ال يترمبط هتفا ادلعلتا بوقتو زلتةد للع/ت
إوا يفون معامل مع ادلؤسعة ال علي/ية بعةد ادلوتررا الت يشترن لي تا يفتون معتؤ ال ا تا تة تةد
مة ادل علٌ/ن ادلعجلٌن لةي .

 -4-2دلاذا اؾمعؾم األؾؽرتوـي

قب ال عرع مشجيع هفا الاوع مة ال علا جي أن ي رض مب هفا العؤال ميفة مااقشة بعا
العوام ال مشجع هفا الاوع مة ال علا ما ا:
أ -زياد أ ةاد ادل علٌ/ن بشف اد ال مع يع ادلةارس ادلع اد اس يعاوا صبيعا قة ير بعا
الااس أن ال علا ادلع اد ضر ر إلكعا ادل ارا األساسية مب الوراء الف ابة احلعا إال أن الواقع
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يةل لى أن ادلةارس بةأ متئة متة األ تةاد ادلرتاك/تة متة ادل عل/تٌن جيت أن يشتجع مبت هتفا الاتوع متة
الت علا (ال ت علا االلفتترت ) يف ادلع ت ويا ادل وةمتتة (البانويتتة متتا بعتتةها) أمتتا ادلرا ت التتةنيا متتة ال علتتيا فردبتتا
اليااسب ا سباما.
 يع ا ال علا االلفرت رافةا كبًنا لل عليا ادلع اد في/فة أن يةمج هفا األسلو مع ال عليا ادلع ادفيفتون دا /تتا لت يف هتتفا احلالتتة فتتإن ادلعلتتا قتتة ايت ادل عل/تتٌن إىل بعتتا األنشت ة أ الواجبتتا ادلع /تتة
لى الوسائط االلفرت نية.
ج -ير بعا الااس مااسبة ال علا االلفرت للفبار الفية ارمب وا بوظتائا أ /تال هبيعتة أ /تاذلا
ال سبفا ا مة احلضور ادلباشر لق ون الةراسة.
د -يع تتا الت ت علا االلف تترت ا تتةا ل بوي تتا رب تتا البي تتو م تتة ي تتولٌن ر اي تتة ادلا تتازل مربي تتة األ الد
(شبال .)45: 1001

 -5-2ادلمطؾلاااا اؾوا ااا رواػرفااا ي ؿعؾؿااي اؾاامعؾم االؾؽرتوـااي وخاصااة ؿعؾؿااي
(االـرتـت)

اجاهتا االلفرت نية الرتكيز لى األهةان الرتبوية مي ية زل و ادلورر.
 ف ا خقائص ال ة مبتتين أستتالي متتةريع م او تتة لل تتة ذ ي احلاجتتا ال وقعتتا ادل عتتةد ادلخ ل تتة .اإلدلتتام بالبوافتتةالف/بيومريتتة دبع ت و أ لتتى متتة مع ت و هةوتتا .قضتتاء قتتو كبتتًن أمتتام األج تتز اخلاصتتة وتتا للتترد لتتى
اس عتتارا ال تتة اس ت جاباهتا (ميفيتتة راجعتتة فوريتتة) .اإلدلتتام دبشتتفة نلتتا مشتتيي الف/بيتتومر ف تتا
أد ام كفا نلا العري ادلع خةمة .االس  /اع باس خةام ال فاولوجيا يف ال تةريع .فضتة تة احلاجتة إىل
أستتلو متتةريع يةئتتا بيئتتة ال ت علا االلفتترت  .ادلشتتاركة يف ضتتع ادلوتتررا دبتتا ي وافتتق متتع م لبتتا ال ت علا
االلفرت  .مق/يا االخ بارا أسالي ال ووة ادلخ ل ة .مقتحيح االخ بتارا األنشت ة ادلشتر ا الت
يرسل ا ال ة إلي  .ال وجي اإلشران العل/ق الرتبوي ك ابة ال وارير الة رية.

 -6 -2خصائص برجمقاا اؾمعؾم االؾؽرتوـي (ابرافقم)53-51 :2001،
أ  -ال فام بٌن ااصر الارلية الرتكيز لى سلوث ادل علا الا ائق.
– مرا ق ال ر ل ال ردية موةم ال يفية الراجعة ال ورية.
ج  -مرنة ال ةا ل موفر درجة الية مة ال ا .
د  -م بىن اسرتاميجية ال علا ادل وة.
ر  -يركز ك ما ا لى موضوع زلةد (مة يث األهةان احمل و األنش ة).

 -7-2ؿعوؼاا أؿام اؾمعؾم االؾؽرتوـي (ذلاط)67: 2005 ،

فإن هفا الاوع مة ال علا ال يا و مة بعا ادلعيوا

بالر ا مة ضباس ادلربٌن لل علا االلفرت
ما ا:
 -1-7-2ادلعقؼاا ادلادقة :مب موافر أج ز احلاسو
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 -2-7-2ادلعقؼاا اؾلشرقة وؿـفا:

 -1-2-7-2قلة ال ةري الة ا ال ين .ألن هااث شحا بادلعلا الفي جيية "فة ال علا االلفرت "
إن مة اخل أ ال فًن بأن صبيع ادلعلٌ/ن يف ادلةارس يع يعون أن يع /وا يف هفا الاوع مة ال علا.
 -2-2-7-2الولق اخلون مة اس خةام اإلنرتنو.
 -3-2-7-2اخلون مة صول ال ة إىل مواقع ًن مربوية.
 -4-2-7-2مش و ادلعلوما لى اإلنرتنو ةم ادلعرفة الفافية باللية اإلصلليزية.
 -8-2اؾمغؾا عؾى عوائق اؾمعؾم اإلؾؽرتوـي :جي أال ربتول صبيتع العوائتق ادلتفكور أ تةا د ن
معزيز ال علا اإللفرت ألن هاالو العةية متة األستالي الواقعيتة ادل/فاتة لل يلت لتى هتفا العوائتق ما تا
ما يلق:
 -1-8-2مولي الفل ة الفلية لل واية .
 -2-8-2العي ر لى ال واية ما دامو الالا ال علي/ية م /يز خباصتية الرقابتة الف ايتة ال وايتة فإنت
ميفتتة العتتي ر لتتى كت شتتقء ي علتتق بتتال علا األلفتترت دبتتا يف ذلتتو متوارد الت علا نو ي ت فتتول كت ذلتتو
األمانة األكادميية.
 -3-8-2ضتتع سياستتة صتتارمة تتًن م عتتازلة إزاء األمانتتة األكادمييتتة قتتة ي عتتٌن لتتى صبيتتع ادلتتةارس
الرا بتتة يف البوتتاء احملافلتتة لتتى جتتود سلرجاهتتتا ال علي/يتتة يف قتتر اإلنرتنتتو أن مضتتع نق ت يا تتا قضتتايا
األمانتتة ألكادمييتتة ذلتتو بوضتتع سياستتة شتتةية الق ترامة ضتتة ك ت متتة يوتتوم دبخال تتة الووا تتة ادلر يتتة اتتة
اس خةام اإلنرتنو.
 -4-8-2ضتع سياستة أمتة صتارمة  :ادلوقتود بعياستة األمتة هتو الوتةر لتى ربةيتة متة يعت/ح لت
مت ت تتة اليعت ت تت/ح ل ت ت ت بالوصت ت تتول إىل معلومت ت تتا ادلةرست ت تتة أ اجلامعت ت تتة (بت ت تتةث  )1002نوت ت تتة ت ت تتة (د مت ت تتق
الشتتاال  .) 1002متتع ضتتر ر االل تزام وتتفا العياستتة ضتتع ا موضتتع ال ا يتتف الع/لتتق باس ت خةام الوستتائ
ال واية مب جةار الاار ( :)Firewallهو برنامج اسويب يع /حل/اية الشتبفة ضتة ال ةيتةا اخلارجيتة
مب ت ادلتتولعٌن باحلواستتي هتتق مراق ت التتةخول إىل الشتتبفة اخلتتر ج ما تتا هاالتتو العةيتتة متتة ال وايتتا
احلاسوبية خةع االمقال ال ميفة أن زبةم هفا اليري لفة األها هو ضر ر الوضوض
يف قضية مة يع/ح ل مة ال يع/ح ل بالةخول إىل الشبفة.
 -5-8-2معليا ادلةرسٌن الرتبويٌن مةريب ا يش /ذلو ال ةري يف رلال ال واية اس خةام
اإلنرتنتتو نانت ال تتةري لتتى ستتائ ال تتةريع الوضتتايا االج /ا يتتة اإلنعتتانية األختتر يف القتتا دبتتا
ميفا ا مة ربعٌن قةراهتا لى ال عاهق مع ال علا األلفرت .
 -6-8-2معل تتيا ا / .تتع .ي ع تتٌن ل تتى الرتب تتويٌن يف هناي تتة ادل تتان ال عام ت ت م تتع أ لي تتاء أم تتور ال لب تتة
تتائةهتا لتتفلو جيت االست عانة بتتال علا اإللفتترت كاسترتاميجية رئيعتتة ل علتتيا ا/ .عتتا تتة أثيتتة مبت
هفا ال واية قةرهتا لى خةمة ا/ .ع ضلو مع وب أفض .
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 -3اؾدراداا اؾسابؼة
-1-3اؾدراداا اؾعربقة
دراستة أبتو جتابر البةاياتة ( )2554بعاتوان" االذبتاا ضلتو است خةام احلاستو "هبوتو لتى ياتة متة
ال لبة مفونة مة (  ) 221هالبتا هالبتة كشت و تة فتر ل دالتة يف االذبتاا ضلتو است خةام احلاستو بتٌن
اجلاعٌن لى البعة ادلعريف فوط بيا/ا يف بوية أبعاد االذباا مل مفة هااث فر ل دالة بٌن اجلاعٌن.
ك/ا قتام موستى تام( )2551بةراستة اواهنتا "اثتر است خةام احلاستو يف متةريع تة ال لتوئ البيئتق
دل عل /تتق ادلعت ت و األ ل م تتة ادلر ل تتة البانوي تتة ما/ي تتة اذباه تتاهتا "هتت تةن الةراس تتة إىل :مع تترن اث تتر است ت خةام
احلاسو بوص سيلة امقال معلي/ية معا ة لل ريوة ال وليةية يف مةريع ال لوئ البيئق دل عل/ق ادلع و
هبوو الةراسة لى ياة مفونتة متة ( )200هالت هالبتة
األ ل مة ادلر لة البانوية ما/ية االذباها
مة القا األ ل البانوي رل/و ة ذبريبية ( )200هال هالبة رل/و ة ضاب ة مة ابرز الا ائج :جود
فر ل دالة إ قائيا اة مع و داللة ( )0.02بٌن م وس ق درجا ا/.و ة ال جريبية ا/.و ة الضاب ة
لق تتاحل ا/.و تتة ال جريبي تتة يف االخ ب تتار البع تتةي ادلباش تتر ج تتود ف تتر ل دال تتة إ ق تتائيا ا تتة مع ت و دالل تتة
( )0.02بٌن م وس ق درجا ا/.و ة ال جريبية ا/.و ة الضتاب ة لقتاحل ا/.و تة ال جريبيتة يف االخ بتار
البعتتةي ادلؤج ت  .جتتود ةقتتة موجبتتة دالتتة إ قتتائيا اتتة مع ت و داللتتة ( )0.02بتتٌن ال حقتتي الةراستتق
االذباها .
أجر بة احل/ية ( )2552دراسة بعاوان "االذباا ضلو احلاسو " هق دراسة موارنة ع م يتًني
ال تتةري االست ت خةام م يت تًنا أخ تتر  .هتت تةن الةراس تتة إىل :الفش تتا تتة هبيع تتة اذباه تتا ال لب تتة م تتة
اجلاعتتٌن ضلتو احلواستتي كتتفلو الفشتتا تتة هبيعتتة ال تتر ل بيا /تتا يف ظت مبايا /تتا متتة يتتث كت متتة
الع/ر ال ةري االس خةام أشار الا ائج إىل :ازدياد االذباا ال ضيلق ضلو احلاسو لة ادل ةربٌن ا
لتة تتًن ادل تتةربٌن متتة اجلاعتتٌن ازديتتاد االذبتتاا ال ضتتيلق ضلتتو احلاستتو لتتة ادلعت خةمٌن ات لتتة تتًن
ادلع خةمٌن مة اجلاعٌن.
ك/ا أجر بيان ( )1003دراسة بعاوان" اثر برنامج استويب للرتبيتة ادلر ريتة مقت/ا فتق متةخ التالا
إل تتةاد ادلعل/تتٌن يف ال حقتتي االذباهتتا " ( هتتق رستتالة ماجع ت ًن يف الرتبيتتة تتًن ماشتتور –كليتتة الرتبيتتة-
جامع تتة دمش تتق) وت تةن :إ تتةاد برن تتامج اس تتويب م فامت ت يف الرتبي تتة ادلر ري تتة موازن تتة ال ا لي تتة االمواني تتة
لل ةريع بالانامج احلاسويب موارنة ب ا لية الف ا ادلامج ال ريوة ال وليةية بيان العةقة بٌن ال حقتي
االذباهتا  .هبوتتو الةراستتة لتى ياتتة مفونتتة متة ( )30هالبتتا هالبتتة متة كليتتة الرتبيتتة قعتا معلتتا صتتا
رل/و ة ذبريبية ( )30هالبا هالبة رل/و ة ضاب ة أشار ن ائج الةراسة إىل :م ول ا/.و تة ال جريبيتة
ل تتى ا/.و تتة الض تتاب ة يف االخ ب تتار ال حق تتيلق الا تتائق مفونت تو اذباه تتا اجيابي تتة ا تتة أفت تراد ا/.و تتة
ال جريبية يث بليو فا لية ال ريوة ادلورت ة يف ما/يتة االذباهتا باعتبة ( )641.14لتيع هاتاث فتر ل
دالة إ قائيا يف االذباا معود إىل م يًن اجلاع.
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قام شبال ( )1001بةراستة اواهنتا" فا ليتة ال تةري االفرتاضتق باحلاستو ك اي ت يف ال تةري لتى
بعتتا ال جتتار ادلخايتتة يف لتتا األ يتتاء للقتتا البتتا البتتانوي العل/تتق يف زلافلتتة در تتا أثتترا يف ربقتتي
ال تة اذباهتاهتا" ( هتتق رستالة ماجعت ًن يف الرتبيتة تتًن ماشتور –كليتتة الرتبيتة-جامعتتة دمشتق) هتتةن
الةراسة إىل :معرن فا لية ال ةري االفرتاضق باحلاستو  .ك اي ت يف ربقتي هلبتة القتا البتا البتانوي
العل/ق لبعا ال جار ادلخايتة يف لتا األ يتاء اذباهتاهتا هبوتو الةراستة لتى ياتة مفونتة متة ()30
هالبا هالبة مة القا البا البانوي رل/و ة ذبريبية ( )30هالبا هالبة رل/و ة ضاب ة أشار ن ائج
الةراستتة إىل:م تتول هلبتتة ا/.و تتة ال جريبيتتة لتتى هلبتتة ا/.و تتة الضتتاب ة يف اخ بتتار ال حقتتي الا تتائق قتتة
موص ت ت ( )645إىل فا لي ت تتة امواني ت تتة ذب ت تتا ز ( )631م ت تتة درج ت تتا االخ ب ت تتار مواب ت ت ( )640لل/ج/و ت تتة
الضتتاب ة مفونتتو لتتة أفتراد ا/.و تتة ال جريبيتتة اذباهتتا اجيابيتتة ضلتتو ال علتتيا بالانتتامج احلاستتويب لل تتةري
االفرتاضق مل مل ر فر ل دالة إ قائيا يف االذباا معود إىل م يًن اجلاع.
قامو الو/تر( )1001بةراستة اواهنتا" اذباهتا معل/تا احللوتة األ ىل ضلتو الت علا القت ق دبعتا ة
احلاس تتو "هتةن الةراس تتة إىل :مع تترن اذباه تتا معل /تتا احللو تتة األ ىل م تتة ال عل تتيا األساس تتق ضل تتو الت ت علا
الق ت ق باس ت خةام احلاستتو معرفتتة اثتتر ال خقتتص اخلتتا التتة را ال ةريبيتتة يف اذباهتتاهتة ضلتتو ال علتتيا
الق ق باس خةام احلاسو أشار الا ائج إىل أن اذباها معل/تا احللوتة األ ىل متة ال علتيا األساستق
كانتتو اجيابيتتة قتتة بليتتو الاعتتبة ادلئويتتة دل وستتط االذبتتاا العتتام ( .)635.01مل مل تتر الا تتائج فر ق تا دالتتة
إ قائيا اة مع و ( )0.01بٌن اذباها ادلعل/ا ضلو ال علا الق ق باست خةام احلاستو لتى عت
م يًنا اخلا ال خقص الة را ال ةريبية.
هبق الع/ري ( )1002دراسة بعاوان" اقتع است خةام معت لزما الت علا االلفترت دبتةراس زلافلتة اربتة
مة ج ة نلتر ادلعل/تٌن اذباهتا ال لبتة معل/ي تتا ضلوهتا " (رستالة ماجعت ًن تًن ماشتور –كليتة الرتبيتة-
جامعتتة الًنموث اربتتة األردن) هت تةن الةراستتة إىل :معتترن اقتتع اس ت خةام مع ت لزما ال ت علا االلفتترت
دبتتةراس زلافلتتة اربتتة متتة ج تتة نلتتر ادلعل/تتٌن اذباهتتا ال لبتتة معل/ي تتا ضلوها أشتتار الا تتائج إىل :تتةم
م توافر معلتتا ال ع ت ية ادلاديتتة ادلعلوماميتتة الةزمتتة لل ت علا االلفتترت مب ت ناس ت األق تراص ادلةرلتتة الولتتا
الض تتوئق ب ت ترامج مق تت/يا الرس تتوما األش تتفال سل تتا اس تتو م او ت ت شاش تتا ري كان تتو درج تتة
اس خةام ادلعلٌ/ن دل ارا ال علا االلفرت درجة صعوبة اس خةام ادلعلٌ/ن لل علا االلفرت م وس ة يف
ٌن كانو اذباها ال لبة ضلو ال علا االلفترت اليتة اذباهتا ادلعل/تٌن ضلتو الت علا االلفترت ضتعي ة
إىل فر ل ذا داللة إ قائية بٌن اذباها ادلعلٌ/ن ال لبة ضلو ال علا االلفرت لقاحل ال لبة.
أجر س را جق ( )1004دراسة بعاوان "اذباها ادلعلٌ/ن ضلو برنامج اسويب ل ةريب ا لى
معليا ةيت ادلاء ال يفية يف القا البالث االب ةائق أثرها يف ربقي ال ةميف يف هامٌن الو ةمٌن.
(رستتالة ماجع ت ًن تتًن ماشتتور –كليتتة الرتبيتتة -جامعتتة دمشتتق دمشتتق ستتورية) و تةن معتترن اذباهتتا
ادلعل/تتٌن (ذكتتورا إناث تا) يف ا/.و تتة ال جريبيتتة ضلتتو الانتتامج احلاستتويب أثتترا يف ربقتتي ال ةميتتف أشتتار
الا تتائج إىل مف تتون اذباه تتا اجيابي تتة ضل تتو الان تتامج احلاس تتويب إىل ف تترل ذي دالل تتة إ ق تتائية ب تتٌن م وس تتط
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اذباها ادلعلٌ/ن ( الفكور) م وسط اذباها ادلعل/ا (اإلنائ) ضلو الانامج احلاسويب ال ةري إىل فترل
ذي داللتتة إ قتتائية بتتٌن م وستتط درجتتا مةمتتف ا/.و تتة ال جريبيتتة (التتفكور اإلنتتائ) م وستتط درجتتا
مةمف ا/.و ة الضاب ة(الفكور اإلنائ) يف االخ بار ال حقيلق البعةي.

 -2-3اؾدراداا األ ـلقة

أجتتر متتاكراكيع ) (Makrakis,1993دراستتة هبو تو لتتى ( )330متتة هلبتتة ادلر لتتة البانويتتة يف
هوكيتتو ففشت و الةراستتة تتة أن التتفكور أكبتتر ختتا باحلاستتو أكبتتر ا وتتادا نتتة اا متتة اإلنتتائ لتتيع
هاتتاث فتتر ل بتتٌن اجلاعتتٌن يف الةافعيتتة لت علا م تتارا احلاستتو اليعتتر ادلتتةرث يف است خةام ال لتتع لشتتي
أ  /تتال يع ت خةم في تتا احلاس تتو  .ك /تتا كش تتا ك ت م تتة اجلاع تتٌن تتة م تتةا مع ت و فعالي تتة ال تتفا بش تتأن
احلاستو يعتز ذلتو إىل ضتعا فترص معلتا احلاستو لتة اجلاعتٌن إن كتان التفكور قتة ملوتوا در ستا
أكبر مة اإلنائ.
ك/تا أجتر متون كتيا ) (Moon and Kim.,1994دراستة ن تف لتى ياتة مفتتونة متة ()404
ثةشبئ تتة ثةث تتة ه تتة جت تامعيٌن ك تتوريٌن بيا تتو الةراس تتة أن ال تترل ب تتٌن اجلاع تتٌن يو ق تتر ل تتى البو تتة يف
احلاسو فالفكور أكبر ثوة يف احلاسو مة اإلنتائ أن اخلتا باحلاستو أكبتر أثيتة يف ربةيتة معت و
االذباا بقرن الالر ة اجلاع.
ذلو
ماا لو دراسة ألٌن ( (Allen,1995االذباا ضلو م بيوتا احلاسو يف رلتال الاية اإللفرت
لى ياة مؤل ة مة مئة اثاٌن مععٌن ( )251امة املة باس خةام أسلو ادلوابة ادل ع/وة ف بٌن
أن اإلنائ أكبر إدراكا لعت ولة است خةام الايتة اإللفترت أكبتر فا ليتة ك/تا أهنتة أكبتر است خةاما لتاامج
معاجلة الفل/ا مة الفكور.
بيا/تتا ماا لتتو دراستتة جاكوبعتتومًن ) (Jakobsdottir,1996أستتلو ادلة لتتة يف ربليت موقتتا است خةام
ال ةميتتف للحاستتو يف ست ة فقتتول دراستتية دلتتة ( ) 30ستتا ة است خةام مث قامتتو ب بيتتق است بان سل قتتر
إجراء بعا ادلوابة مع بعتا احلتاال  .فلتا مل تر فتر ل بتٌن اجلاعتٌن في/تا ي علتق باالذبتاا اإلجيتايب ضلتو
احلاسو الةافعية الس خةام ا أرجعو ذلو إىل شتيوع ثوتتافة احلتتاسو متوافر احلاستو بةرجتتة كبتًن
أمام اجلاعٌن.
يف دراستة النتةري رختر ن ) (Landry et al.,1996الت سبتو لتى ياتة مفونتة متة ( )44شبانيتة
شبتتانٌن هالبتتا هالبتتة يف د را احملاستتبة فلتتا مل تتر فتتر ل دالتتة بتتٌن اجلاعتتٌن يف االذبتتاا ضلتتو احلاستتو يف
دراستة أختر أجراهتا كت متة لترتز نعيعتاري ) (Walters & Necessary,1996ذلتو لتى ياتة
مفونة مة ( )103مئ ٌن أربعة هة مة هلبة اجلامعة مل مل ر الةراسة فر قا يف االذباا بٌن اجلاعتٌن
ب اظ ر فر قا يف االذباا ع ةد الة را مة اخلا باحلاسو سبلف ادلعرفة
العامة ب .
ماا لتتو مراجعتتة كًنكبتتامرث كوبتتان ( )Kirkpatrick and Cuban,1998البحتتوئ ال ت درستتو
ال ر ل بٌن الفكور اإلنائ مة يث اس خةام ا للحاسو اذباهتاهتا ضلتوا كتفلو ربقتيل ا مل مل تر
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با يجة هفا ادلراجعتة فتر ل بتٌن التفكور اإلنتائ يف ربقتيل ا اذباهتاهتا ضلتو احلاستو اتةما يفتون لتةي ا
ادلو تتةار ن ع ت ت م تتة اخل ت تاا يف اس ت ت خةام احلاس تتو بيا تتو مراجع تتة البح تتوئ :أن اخ ت ت ةن اخل ت تاا يف
اس خةام احلاستو يتؤدي إىل فتر ل بتٌن التفكور اإلنتائ يف ربقتيل ا اذباهتاهتا ضلتو احلاستو ان كانتو
صيًن يف ادلرا ت األ ىل لفا تا مقتبح ذا داللتة يف القتا البتا شتر لقتاحل التفكور م عتر ادلراجعتة
ذلو أن الفكور ي لوون مشجيعا اكا مة ادلعلٌ/ن اهباء ادلرشةية الا عيٌن لى اس خةام احلاسو .

 -3-3ؿوؼع اؾدرادة احلاؾقة ؿن اؾدراداا اؾسابؼة

 -1-3-3هبوو الةراسة احلالية لى هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي يف ٌن هبوو الةراسا العابوة
لى هلبة مة مع ويا سل ل ة اب ةائية إ ةادية ثانوية جامعية مل يفة دبلوم ال أهي الرتبوي مة بيا ا
ذلفا األمر-اخ ةن ادلع و ال علي/ق لل لبة -اثر بالغ يف درجة موضو ية ال بيق صةق .
 -2-3-3هبوو الةراسة احلالية لى هلبة يةرستون ادلتواد صبيع تا تة هريتق الت علا االلفترت ال تابع
للجامعتة االفرتاضتية العتتورية لتى متتة تام دراستتق كامت أي إهنتا ي عتتاملون متع صت ون الفرت نيتة بفت
مفوناهتا ي واصلون مع اهخر مة خةل شبفة اسوبية مع /فق برنامج معلا الفرت بيا/ا هبوو
الةراسا العابوة لى هلبة درسوا ة معلي/ية ا تة متة بتٌن ادلوتررا ادلخ ل تة دلتةد الم جتا ز الشت ر
الاقا دبعةل سا ٌن يف األستبوع يةرستون داخت قا تا متةريع استوبية باست خةام بترامج استوبية
متتة إ تتةاد البا تتث ن ع ت مقتت/ي /مةقيو ت دبراقب ت ربتتو مراقب ت (ادلعلتتا ال لبتتة ج تتا لوج ت يف ادلفتتان
ن ع ).
 -3-3-3هتةن الةراسة احلالية إىل دراسة اذباها ال لبة ضلو ال علا االلفترت فوتط بيا/تا هتتةن
الةراسا العابوة إىل دراسة اثر الاامج احلاسوبية لى ال حقي االذباها معا بعضت ا درس اذباهتا
ال لبة فوط ضلو اس خةام احلاسو ك/عا ة لل عليا .
 -4-3-3معتتة الةراستتة احلاليتتة أ ل دراستتة زلليتتة م بتتق لتتى هلبتتة يةرستتون تتا ن الفرت نيتتا متتة
خةل ص ون الفرت نية هفا م أكة ما البا ث ألن مل يعبر لى أي دراسة زللية متةرس اذباهتا هلبتة
ي عل/ون ادلواد كل ا مة خةل ال علا االلفرت شلا يع ق معو ا إلجراء هفا الةراسة للوقون لى ويوة
م عًن مشاؤم بعا ال ئا مة ال علا االلفرت .
اذباها ال لبة ضلو ال علا االلفرت

 -4ؿشؽؾة اؾدرادة

 -1-4ؿسوغاا اؾدرادة
إن معرفة اذباها األفراد ذا أثية بالية ألهنا مز دها بالوةر لى ال فيا مع ادلواقا ادل عةد
ال يواج وهنا مع /لى امعال سلوكاهتا ثباهتا نعبيا يف ادلواقا ادلخ ل ة مرمبط حباجاهتا د افع ا.
دلا كانو االذباها مة العوام ادل /تة احلامستة يف ربةيتة مواقتا ال لبتة يف هتفا ادلر لتة الع/ريتة احلامستة-
ادلوبلتتة ل تتى ستتول الع /ت يف ظ ت العودلتتة ان ش تتار ثواف تتة ادلعلومتتا  -ضل تتو ال ت علا االلفتترت أص تتبح م تتة
الضر ري الوقون لى هبيعة هفا االذباها العوام ال مؤثر في ا ذلو ل  /ية ال ريق أمام ادلؤسعا
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ال علي/ية للع /لى موجي ا الوج ة القحيحة ل شف دافعا قويا إلبةاع أفض ادلواقا ال علي/ية/ال عل/يتة
ال ميف ة أن مرفع مة سوية الع/لية ال علي/ية/ال عل/ية اب فارها.
ق تتة مب تتٌن للبا تتث م تتة خت تتةل مةريع ت ت يف اجلامع تتة االفرتاض تتية العت تتورية م تتة خ تتةل ن تتائج دراست تتة
اس ة ية أجراهتا أن بعتا ال ئتا يتر أن الت علا االلفترت تًن رل لتة شلت بيا/تا يتر بعضت ا اهختر أن
ال ت علا االلفتترت فع تال" .ادل تتائلون بتتة ر ال وايتتة يف ال علتتيا يتتفهبون بعيتتةا يف موقعتتاهتا (لتتويع بًندلتتان) يف
ك اب ادلبًن للجةل( :مةشق ادلةرسة) ير بأن :ادلةارس اليوم قتة رلتو للتز ال أن ال ريتق الو يتة دلواصتلة
ادلعًن هو معح الالام احلايل كليا بت إن ادلتةارس بوضتع ا التراهة سببت وبتا بوجت ال ييتًنا الضتر رية"
نوة تتة (الق تتاحل  .)1 :1002ردا ل تتى مض تتار مواق تتا ال ئ تتا ادل تتفكور أن تتا اس ت جابة دلورت تتا
الةراستتا األحبتتائ الع تتابوة ادل علو تة بةراس تتة االذباهتتا  -ألن االه /امتتا ادلي تتول االذباهتتا مش تتف
أساستتا م ياتتا لتتةفع ادل ت علا ضلتتو ال ت علا  -الوقتتور يف معرفتتة هبيعتتة اذباهتتا ال لبتتة ضلتتو ال ت علا االلفتترت
تتةم العبتتور لتتى أي دراستتة زلليتتة أ ربيتتة ماا لتتو دراستتة
متتة متتأثر هتتفا االذباهتتا بتتبعا ادل يتًنا
اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي ضلتتو ال ت علا االلفتترت فوتتة أصتتبحو اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت
الرتبوي ضلو ال علا االلفرت دبفونام اخ قاصام ادل او ة موضو ا يع حق االه /ام الةراسة.

 -2-4حتدقد ؿشؽؾة اؾدرادة

ميفة ربةيةها بالعؤال اهيت:
ما اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي يف اجلامعتة االفرتاضتية العتورية ضلتو الت علا االلفترت
مأثرها دب يًنا اجلاع ال خقص اخلا احلاسوبية الة را ال ةريبية احلاسوبية

متا متة

 -5أفؿقة اؾدرادة :مرجع أثية هفا الةراسة إىل:
 -1-5أهنا مبحث موضو ا جةيةا هو معرن اقع اذباها ال لبة ضلو ال علا االلفرت  .دلا لةذباا
متتة د ر أساستتق يف موبت ال لبتتة للت علا االلفتترت ال ا ت معت م تتا ة اجيابيتتا الن متتا ا/لت ال لبتتة متتة
اذباهتتا متتؤثر يف ستتلوك ا متتأثًنا مباشترا مع/ت لتتى موجيت م تتا ل ا معتتامل ا ضتتب متتع اهخترية أفترادا
صبا ا (رشية .)233 :2552
 -2-5إهنت تتا معت تتعى ل عت تترن ةقت تتة االذباهت تتا بت تتبعا ادل يًنا بال ت تتايل معت تترن االذباهت تتا العت تتلبية
ما ا معرن نوال ضع نوال قوم .
االذباه ا االجيابية ضلو ال علا االلفرت
 -3-5إهنا مع /لى مز ية اجل ا ادلخ قة ادلعؤ لة ة ال علا االلفرت بادلورت ا ال
م ور االذباها ضلوا لل خلص مة نوال ضع قةر اإلمفان.
ميفة أن ربعة مة فا لي
 -4-5أهنا مبٌن د ر االذباها يف مفوية الا/و العوي ادل فام لشخقية ال لبة.
مقتت/يا
 -5-5االس ت اد متتة الا تتائج ال ت م وص ت إلي تتا الةراستتة ل تتوير ماتتاهج ال ت علا االلفتترت
د را معلا الفرت لل/علٌ/ن ادل علٌ/ن م ةىف نوال الضعا ال س فشا ا ا الةراسة.
015

اتجاهات طلبة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية  ..……...............……......د .جمعة إبراهيم

 -6-5إهنتتا معتتعى إىل ال و يتتة العامتتة بأثيتتة اس ت خةام ال وايتتا اجلةيتتة الوا تتة ال ت ميفا تتا أن متتوفر
الوقو اجل ة الفل ة.

 -6ادلصطؾااا

 -1-6ادلؼصود باؾمعؾم االؾؽرتوـي
يعرفت (احمليعتتة هاشتتا) "بأن ت ذلتتو الاتتوع متتة الاشتتال ال علي/تتق /ال عل/تتق التتفي يع /تتة لتتى اس ت خةام
الوسائط االلفرت نية يف اال مقال بٌن ادلعلٌ/ن ادل علٌ/ن بٌن ادل علٌ/ن ادلؤسعتة ال علي/يتة برم تا" (احمليعتة
هاشتتا 2325ه ت .)41:يعرف ت ( ")Helselبان ت موايتتة سبفتتة ادلع ت خةم متتة أن يقتتبح مش تاركا يف فضتتاء
رل ترد ألن ال وايتة ادلاديتة ادلشتاهة ادلاديتة تًن موجتودمٌن "( )Helsel,1993:23يعرفت (")Chan et al.
بان ت ذل تتو الا تتوع م تتة الت ت علا ال تتفي يع  /تتة ل تتى است ت خةام الوس تتائط االلفرت ني تتة يف ادلعلوم تتا است ت وباذلا
اك ع تتا ادل تتارا ال ا ت ب تتٌن ادل ت علا ادلعل تتا ب تتٌن ادل ت علا ادلةرس تتة  -ردب تتا ب تتٌن ادلةرس تتة ادلعل تتا -
ال ا بٌن ادل علا سائ ال علا االلفرت نية كالةر س االلفرت نية ادلف بة االلفرت نية الف ا االلفرت
ًنهتا"(  (Chan et al . ,1997:609ا /تة البا تث معريتا  )Chan et al.ألنت
ادلخ تا االلفترت
أكبر مشولية.

 -2-6االجتاه

"مي ت ت للوب تتول أ ال ت ترفا – يف نل تتام ماع ت تق – رل/و تتة م ت تة األف ت تراد أ األنل /تتة أ األش ت تياء األخ تتر
االج /ا ية" (سية .)42 :2542
يعرف (ماقور)" :بأن الة اس عةاد ولق ق مالا ة هريق اخلا مباشر مأثًنا موج ا يف
اس جابا ال رد ضلو صبيع ادلوضو ا ادلواقا ادلرمب ة وا" (ماقور .)223 :2555
جيتتة البا تتث يف ضتتوء متتا ستتبق أن االذبتتاا :هتتو التتة اس ت عةاد ولتتق ق ت متتالا تتة هريتتق اخلتتا
يعرن مة خةل موياس اةد موقا الاتاس (هلبتة دبلتوم ال أهيت الرتبتوي) باإلجيتا أ الا تق ضلتو الت علا
االلفرت .

 -7ؿـفج اؾدرادة

ا /ة البا ث ادلا ج الوص ق ال حليلق ل لبي أهةان الةراسة.

 -8ادلمغرياا وفي:

 -1-8ادل يًن ال ابع هو اذباها ال لبة.
 -2-8ادل يًنا ادلع ولة هق:
 -1-2-8اجلـسر الفكور اإلنائ.

 -2-2-8االخمصاص :إجاز ل/ق إجاز أديب.

 -3-2-8اخلربة احلادوبقة :هلبة لةي ا خا اسوبية هلبة ليع لةي ا خا اسوبية.
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 -4-2-8اؾدوراا اؾمدرقلقة احلادوبقة :هلبة خضعوا لة را مةريبية اسوبية هلبتة مل ضتعوا
لة را مةريبية اسوبية.

 -9حدود ا ؾدرادة

 -1-9احلدود ادلؽاـقاة :هبوتو الةراستة يف اجلامعتة االفرتاضتية العتورية لتى ياتة متة هلبتة دبلتوم
ال أهي الرتبوي.
 -2-9احلدود اؾزؿاـقة :هبوتو الةراستة يف ال ترت متابٌن ( )11-11متة شت ر (مشترية البتا متة
ام.)1002

 -10أفداف اؾدرادة

هتةن هفا الةراسة إىل
 -1-13معرن اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت .
 -2-13معرن اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فق م يًن اجلاع.
 -3-13معتترن اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي ضلتتو ال ت علا االلفتترت فتتق م يتتًن االخ قتتاص
(إجاز ل/ق إجاز أديب).
 -4-13معرن اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فق م يًن اخلا احلاسوبية.
 -5-13معرن اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال عليا االلفرت فق م يًن الة را
ال ةريبية احلاسوبية.
 -6-13قر القعوبا ال معرتي ال لبة اة اس خةام ال علا االلفرت .
صيا ة بعا ادلورت ا .
 -7-13ال وص إىل مورت ا ال لبة ل حعٌن صور ال علا االلفرت

 -11أدكؾة اؾدرادة

ذبي الةراسة ة األسئلة اهمية:
السددلاا الددرئيسر متتا اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي يف اجلامعتتة االفرتاضتتية العتتورية ضلتتو ال ت علا
ي رع ة العؤال الرئيع األسئلة ال ر ية اهمية:
االلفرت
 -1-11هت هاتاث فتر ل ذا داللتة إ قتائية اتتة معت و داللتة ( )61بتٌن اذباهتا هلبتة دبلتتوم
ال أهي الرتبوي (الفكور) اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي (اإلنائ) ضلو ال علا االلفرت
 -2-11هت هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتتة معت و داللتتة ( )61بتتٌن اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم
ال أهي الرتبوي ( زبقص ل/ق ) اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ( زبقص أديب ) ضلو ال علا
االلفرت

019

اتجاهات طلبة دبلوم التأهيل التربوي في الجامعة االفتراضية السورية  ..……...............……......د .جمعة إبراهيم

 - 3-11ه هااث فر ل ذا داللة إ قائية اتة معت و داللتة ( )61بتٌن اذباهتا هلبتة دبلتوم
ال أهيت الرتبتتوي (شلتتة لتتةي ا ختتا استتوبية) اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهيت الرتبتتوي(شلة لتتيع لتتةي ا ختتا
اسوبية) ضلو ال علا االلفرت
 -4-11هت هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتتة معت و داللتتة ( )61بتتٌن اذباهتتا هلبتتة دبلتوم
ال أهيت الرتبتتوي (شلتتة امبعتتوا د را مةريبيتتة استتوبية) اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهيت الرتبتتوي (شلتتة مل ي بعتتوا
د را مةريبية اسوبية) ضلو ال علا االلفرت
 -5-11ما القعوبا ال قة معرتي ال لبة أثااء اس خةام ال علا االلفرت
ما ال وصيا
 -6-11ما ادلورت ا ال يوةم ا ال لبة ل حعٌن صور ال علا االلفرت

 -12ػرضقاا اؾدرادة

 -1-12اؾػرضااقة األوى :لتتيع هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائيا اتتة مع ت و داللتتة ( )61بتتٌن
اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت معز إىل م يًن اجلاع .
 -2-12اؾػرضااقة اؾناـقااة :لتتيع هاتتاث فتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتة معت و داللتتة ( )61بتتٌن
اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت معز إىل م يًن االخ قاص.
 -3-12اؾػرضقة اؾناؾناة :لتيع هاتاث فتر ل ذا داللتة إ قتائية اتة معت و داللتة ( )61بتٌن
اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت معز إىل م يًن اخلا احلاسوبية.
 -4-12اؾػرضااقة اؾرابعااة :لتتيع هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتتة مع ت و داللتتة ( )61بتتٌن
اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت معز إىل م يًن الة را ال ةريبية احلاسوبية.

 -13اجلاـا اؾعؿؾي

 -1-13جممؿع اؾدرادة وعقـمفا
 -1-1-13جممؿع اؾدرادة :ميبت هلبتة دبلتوم ال أهيت الرتبتوي يف اجلامعتة االفرتاضتية العتورية( للعتام
الةراسق  )1003/1002رل /ع الةراسة البالغ ةدها ( )2200هال هالبة (نشر إ قائية /اجلامعة
االفرتاضية العورية .)1003/1002
 -2-1-13عقـااة اؾدرادااة :اخ تتًن العياتتة متتة هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي يف اجلامعتتة االفرتاضتتية
العورية فق ال ريوة الوقةية مة خةل ادلراسلة االلفرت نية مع مراكتز الا تاذ قتة تةد تةد أفتراد ال ئتا
فق م يًنا الةراسة بلغ ةد أفراد العياة ( )410هالبا هالبة باعبة ( )610مة ا/ .ع األصلق موز ة
لى أربع فئا ك/ا يف اجلة ل رقا (.)2
الفئه االلع

الا لا ر م ( )1يلين عزع ئلت ي ه ال راسه
الع د
الم غير
43
ال لله ال كعر
016

المامعع
83

ال سله المئعيه
:5
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الفئه الثل يه
الفئه الثللثه
الفئه الرابعه
المامعع

ال لله ا) لث
الم غير
طلله ال خصص العلم
طلله ال خصص اادب
ال لله ال ين ل يهم خلرة حلسعبيه
ال لله ال ين ليس ل يهم خلرة حلسعبيه
ال لله المل اقعف ب لرات ريليه حلسعبيه
ال لله غير المل اقين ب لرات ريليه حلسعبيه

 -2 -13أدواا اؾدرادة

43
الع د
43
43
43
43
43
43

المامعع
83

ال سله المئعيه
:5

83

:5

83

:5

323

:23

 إس ت بانة (مويتتاس االذبتتاا) ل عتترن اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي ضلتتو ال ت علا االلفتترتم يًنا اجلاع االخ قاص اخلا احلاسوبية الة را ال ةريبية احلاسوبية.

 -1-2-13بـاء ؿؼقاس االجتاه واؾمأؽد ؿن صالحقمه

فتتق

أ -ب دل مقيدلس اه ادلا (اهسد لل ه)ر بايتو االست بانة لتى شتف مويتاس ثةثتق م تةرج أ تةا البا تتث
لى رار موياس (ليفر ) ليفون أدا ي عرن مة خةذلا اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبتوي ضلتو الت علا
االلفرت (ادلق/ا افرتاضيا).
مفون ادلوياس يف صورم الا ائية مة ( )45بار (باةا) ميب ك ما تا اذباهتا ضلتو جانت متة جوانت
الباة
ال علا االلفرت فضة ة الباة رقا ( )30ول القعوبا ال مواج ال لبة يف ال علا االلفرت
رمبو الباود مرميبا شوائيا ل ي ق جوان
( )32ول ادلورت ا الةزمة ل حعٌن صور ال علا االلفرت
الت علا االلفتترت (ادلقتت/ا افرتاضتتيا) كل تتا موز تتو التتةرجا لتتى اإلجابتتا لتتى الاحتتو ال تتايل أ يتتو
اإلجابتتة "موافتتق" ثتتةئ درجتتا أ يتتو اإلجابتتة "ال اذبتتاا يل" درج تتٌن أمتتا اإلجابتتة" تتًن موافتتق" فوتتة
أ يو درجة ا ة صا و اذباها ال لبة فق ثةئ فئا هق :فئة االذباا العل هق ال قلو
لى ] [2.22-2مة الةرجا فئة احليادي هق ال قلو لى] [1.44-2.23مة الةرجا فئة
االذباا االجيايب هق ال قلو لى ]  [4-1.43مة الةرجا .
ب -ي حيه مقيلس اه الا ح دت من خ ار
 م ل ه قرات اهس لل هر بليو قي/ة "أل ا كر نباخ" ( )Cronbach Alfiaلل /رادا ( )0.32هفا الاعبة الية مةل لى م انة فورا االس بانة ارمباه ا ببعض ا .
 الص الم ق لمقيلس اه الار هبق اس ة يا لى ياة مة ال لبة قوام ا ( ) 40شبانون هالباهالبة مة هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي يف اجلامعة االفرتاضية العورية .مبٌن أن بعا الباود رب اج إىل فن
لع تتةم ض تتو ا (البا تتود ادل علو تتة بالفل تتة الن الفل تتة يف الت ت علا االلف تترت تتًن ثاب تتة دبع تتىن زب ل تتا م تتة
اخ قتتاص إىل أختتر فتتق تتةد العتتا ا ال ةريعتتية نتتوع اجلامعتتة ادلرمب تتة باجلامعتتة االفرتاضتتية العتتورية )
001
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بااء لى ذلو ةلو االس بانة مة مث رضو يف صورهتا األ ليتة لتى رل/و تة متة احملف/تٌن يف ضتوء
مة لاهتا أجريو ال عةية الةزمة ما ا فن بعتا الباتود الت ال ةقتة ذلتا بأستئلة الةراستة (كتالباود
ادل علوة بال خققا ادلخ ل ة مة دراسة ك ما ا) إضافة بعتا الباتود ما تا الباتة ( -22يتوفر الت علا
االلفرت لل ال م لبا ال جري كاملة) الباة ( -11يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية ال ا
ادلااس ) .مة هاا اس /ة ادلوياس صةق ادلا وق.
 الص ال ميىيريعين قةر االست بانة لتى ال /يتز بتٌن أصتحا االذباهتا االجيابيتة االذباهتا العتلبية ل حةيتة ذلتو
ا س خةم اخ بار (لي ة) لل جانع اخ بار( ) لل ر ل بٌن ادل وس ا ك/ا يف اجلة ل اهيت:
الا لا ر م ()2
اخ للر رل مامع أيالب اه الهلت اهيالبيه لأيالب اه الهلت السلليه
اخ للر(ت) للفرل بين الم عس لت
اخ للر ليفن لل ال س
الفرل بين
مس ع
درجه
يمه ت
ال س ال رجلت ال للين دهله ال للين
اهيالبيه ل
الم عس لت
ال هله
الاريه
السلليه
48.4713.333
32
43.2733.3163 2.337

ي ضتتح متتة اجلتتة ل رقتتا ( )1أن معت و داللتتة ال تتر ل بتتٌن ادل وست ا هتتو( )0.000قي/تتة معت و
الةاللة هفا اق مة ( )0.01هفا يعين جود فترل بتٌن م وستط درجتا ال لبتة ذ ي االذباهتا االجيابيتة
م وس تتط درج تتا ال لب تتة ذ ي االذباه تتا الع تتلبية .إن االست ت بانة سبي تتز ب تتٌن م وس تتط درج تتا ال لب تتة ذ ي
االذباها االجيابية م وسط درجا ال لبة ذ ي االذباها العلبية هفا هو القةل ال /يزي لةس بانة.
 ثبتا مويتاس االذبتاا :فوتة عت باست خةام معادلتة "أل تا كر نبتاخ" ( )Cronbach Alfiaهبتقادلوياس يف صورم الا ائية لى ( )40شبانٌن هالبا هالبة مة ًن ياة الةراسة ( فق هريوة اإل تاد ) بلتغ
معامت ثبتتا ادلويتاس فتتق هتفا ال ريوتتة ( )0.32هتتفا يتةل لتتى أن درجتة ثبتتا االست بانة اليتتة لتتفلو
معة صاحلة لةس خةام يف ال جربة الا ائية.

 -2-2 -13رطلقق ؿؼقاس االجتاه عؾى اؾطؾلة

هبق موياس االذباا يف ال رت مابٌن ( )11-11مة ش ر (مشترية البتا ) متة تام ( )1002لتى أربتع
فئا متة هلبتة دبلتوم ال أهيت الرتبتوي يةرستون متة ختةل اجلامعتة االفرتاضتية كانتو ال ئتة األ ىل لةراستة
االذبتاا لتتى عت م يتتًن اجلتاع البانيتتة لةراستة االذبتتاا لتى عت م يتًن االخ قتتاص البالبتة لةراستتة
االذباا لى ع م يًن اخلا احلاسوبية الرابعة لةراسة االذباا لى ع الة را
ال ةريبية احلاسوبية.

 -3 -13ـمائج اؾدرادة ورػسريفا
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السددلاا الددرئيسر متتا اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي يف اجلامعتتة االفرتاضتتية العتتورية ضلتتو ال ت علا
االلفرت
لإلجابة ة العؤال الرئيع
 عتبو نعتتبة ادل وست ا احلعتتابية االضلرافتا ادلعياريتتة إلجابتا أفتراد العياتة ك/تا هتق موضتتحة يفاجلة ل اهيت:
الع د
83

الا لا ر م ( )3يلين سله الم عس لت الاسلبيه لاه ارا لت المعيلريه )جلبلت أ راد العي ه
سد د د د د د ددله الم عس د د د د د د د
اه اراا المعيلري
الا اا لع الاسلب
الا ااد ع
3.15538
3.725
3.98
3.47

ي ضتتح متتة اجلتتة ل رقتتا ( )4أن نعتتبة م وستتط اإلجابتتا بلتتغ ( )0.311هتتق نعتتبة اليتتة بتتاضلران
معياري (.)0.21144
 عتتبو م وست ا درجتتا إجابتتا ال لبتتة ضلتتو بتتارا (باتتود) است بانة الت علا االلفتترت ك/تا هتتقموضحة يف اجلة ل اهيت:
ج لا ر م ()4
يلين م عس لت درجلت صجلبلت ال لله اع للرات (ب عد) اس لل ه ال علم اهل رل
2
1
4
3
1
2
3
4
5

العبار
ي تتوفر ال ت ت علا االلف تترت لل الت ت سل ت تا
ال جار بشف اضح.
ميفتتة ال ت علا االلفتترت ال ال ت متتة رستتا
سل ا ذبارب .
يعت تت/ح ال ت ت علا االلفت تترت لل الت ت ما يت تتف
سل ا ال جار بع ت ولة.
ي تتؤمة الت ت علا االلف تترت لل الت ت إمفاني تتة
إ اد ال جربة.
يع تت/ح الت ت علا االلف تترت لل الت ت مع تتةي
ذبارب .
يعت تت/ح ال ت ت علا االلفت تترت لل الت ت ك ابت تتة
مورير ذبارب .
يتتوفر ال ت علا االلفتترت لل ال ت معلومتتا
ل/ية موثوة.
يت تتوفر ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت إمفانيت تتة
اخ يار ادلواضيع ال ير .
يت تتوفر ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت إمفانيت تتة
ال او احلر.

ادل وسط
1.1
1.44

12
11

1.43

14

1.41

13

1.41

11

1.31

12

1.31

13

1.22

14

1.33

15

001

العبار
يتوفر الت علا االلفترت لل الت ماو تا
يف ادلواضيع.
يت ت تتوفر الت ت ت علا االلفت ت تترت لل الت ت ت
إمفانية ال ا ادلااس .
يت ت تتوفر الت ت ت علا االلفت ت تترت لل الت ت ت
إمفانية الوسائط ادل عةد .
يا/تتق ال ت علا االلفتترت اتتة ال لبتتة
ال فًن العل/ق.
يو ت تتةم الت ت ت علا االلفت ت ترت لل الت ت ت
اخ بارا مااسبة لل علا.
ي ل ت ت ت ال ت ت ت علا االلف ت ت تترت خ ت ت تتا
اسوبية اسعة.
ميف ت تتة الت ت ت علا االلف ت تترت ال الت ت ت
ال علا ذاميا.
يعت تتري ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت
معلوما كبي ة.
اوت ت تتق ال ت ت ت علا االلفت ت تترت شت ت تتر ل
ن عية مااس تتبة.

ادل وسط
1.11
1.2
1.41
2.24
1.42
0.23
1.22
0.11
0.12
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20
22
21
24
23
21
22
23

ي ت تتوفر الت ت ت علا االلف ت تترت لل الت ت ت ش ت تتر ل
العةمة اهمان.
يت تتوفر ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت إمفانيت تتة
زلاكا ال جار الواقعية بةقة .
ي ت تتوفر الت ت ت علا االلف ت تترت لل الت ت ت إمفانيت تتة
االهةع لى ذبار اهخرية حبرية
يت تتوفر ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت إمفانيت تتة
شلارسة ال جار .
يت تتوفر ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت إمفانيت تتة
إموان ال جار .
يت تتوفر ال ت ت علا االلفت تترت لل ال ت ت إمفانيت تتة
ادلشتتاهة ال جريبية ادل أنية.
ي تتوفر ال ت علا االلف تترت لل ال ت م لب تتا
ال جري كاملة.
اوق ال علا االلفرت موفًنا اق قاديا.

 24اوق ال علا االلفرت موفًنا بالوقو.
 25اوت تتق ال ت ت علا االلفت تترت لل الت ت مواصت تتة
اج /ا يا.
 10يو ت تتةم الت ت ت علا االلف ت تترت لل الت ت ت ال عزي ت تتز
ادلااس ت .
ادل وسط لألدا الفلية

1.24

40

1.22

42

1.32

41

2.21

44

1.31

43

1.11

43

2.33

41

1.33

42

1.11

43

0.44

44

يعتري الت علا االلفترت أمبلتة كافيتتة
مة ال جار .
يع /تتق الت ت علا االلف تترت الق تتلة ب تتٌن
الالري ال بيق.
يشعر ال ال بال عت اتة است خةام
ال علا االلفرت .
يعتتة ال ت علا االلفتترت لي تتا لل ت علا
ال وليةي.
يعتتة ال ت علا االلفتترت خلي تتا لل ت علا
ال وليةي.
ا تتاج ال ت علا االلف تترت إىل جاهزي تتة
الية اة ال ل .
ال ي ل اس خةام ال علا االلفرت
قو ضلية مة ال ال .
ي ضت ت است ت خةام الت ت علا االلفت تترت
دائ/ا.
يولتة الت علا االلفترت لتتةيو شتتعورا
بالشيا .
يولتة الت علا االلفترت لتتةيو شتتعورا
بالولق.

1.22
1.33
0.21
1.33
0.13
0.23
1.43
1.44
0.22
0.04

1.3
1.13

ي ضح مة اجلة ل رقا ( )3مايلق:
 م وسط درجا إجابا ال لبة لف بار مة االس بانة كفلو ادل وسط لألدا الفلية. جتتاء االذباهتتا اجيابيتتة بشتتف مباشتتر ضلتتو( )11بتتار متتة بتتارا االس ت بانة هتتق ذ ا االرقتتام(-44-42-40-11-14-10-23-21-23-43-21-22-20-5-4-3-2-1-3-4-2
 )42كانتو م وست ا درجتا اإلجابتا ضلتو كت ما تا يوتع يف ا.تال االجيتايب ادل /تة متتة( 1.43إىل)4
درجة هفا يعود لألستبا اهميتة :يتوفر الت علا االلفترت لل الت إمفانيتة ال اوت احلتر شتر ل العتةمة
اهمتتان إمفانيتتة اإلهتتةع لتتى ذبتتار اهخترية حبريتتة إمفانيتتة اخ يتتار ادلواضتتيع الت ير ت في تتا
إمفانية زلاكتا ال جتار الواقعيتة بةقتة يعتري الت علا االلفترت أمبلتة كافيتة متة ال جار هتفا يشتف
م ا عتتا رلتتاال للتتة ا الا عتتق ي تتيح ال رصتتة لل ال ت دل/ارستتة األنش ت ة ال ت معتتا ة لتتى الا/تتو ادل فام ت
مع ي رلاال للحرية احلركة يوفر ال علا االلفرت لل ال سل ا ال جار بشف اضتح يعت/ح
ب ا يتتف سل تتا ال جتتار بع ت ولة يتتؤمة إمفانيتتة إ تتاد ال جربتتة يعتت/ح ب عتتةي ال جتتار يعتت/ح
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بف ابتتة مو تارير ال ج تتار ي تتوفر معلوم تتا ل/ي تتة موثو تتة ي تتوفر إمفاني تتة إمو تتان ال ج تتار ي تتوفر إمفاني تتة
يتوفر إمفانيتة الوستائط
ادلشاهة ال جريبية ادل أنية اوتق فترا اق قتاديا يوتةم لل الت ال عزيتز ادلااست
ادل عتتةد يوتتةم اخ بتتارا مااستتبة للت علا يع/تتق ال ت علا االلفتترت القتتلة بتتٌن الالتتري ال بيتتق يعتتة
بال تايل فتإن هتفا
ال علا االلفرت لي ا لل علا ال وليةي ال ي ل اس خةام قتو ضتلية متة ال الت
ال اوع مة األنش ة اخلاا الوسائط ادل عةد يعا ة لى مواج ة ال ر ل ال ردية بٌن ال لبة يعتا ةها
لى ال علا الفايت يف ظ ا رتام ميول ال لبة ر باهتا قةراهتا ال لبة الع /لى ملبي ا إشبا ا هفا
يشف أيضا رل/و ة مة الة افع مؤلا اذباها م ضيليا ضلو ال علا االلفرت .
 جتتاء االذباهتتا ياديتتة ضلتتو العبتتارا ( )24- 13-13-11-12-1كتتان م وستتط درجتتااإلجابا ضلو ك ما ا يوع يف ا.ال (2.23إىل  )1.44هفا يعين يادية اذباها ال لبة ضلتو العبتارا
اهمية :ميفة ال علا االلفرت ال ال متة رستا سل تا ذباربت يتوفر الت علا االلفترت لل الت ماو تا
يا/ق ال علا االلفرت اة
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية ال ا ادلااس
يف ادلوضو ا
ال لب تتة ال ف تتًن العل /تتق ميف تتة ال ت علا االلف تترت ال الت ت الت ت علا ذامي تتا او تتق الت ت علا االلف تترت فت ترا
بالوقو ميفة أن ي يًن االذباا هاا مع مر ر الوقو اة شلارسة ال علا االلفرت ل رتا أهول باس خةام
فرا بالوقو بال ايل ميفة أن
برامج الفرت نية م ور موفر ماو ا يف ادلواضيع إمفانية ال ا ادلااس
اةئ ووا سريعا يف ال فًن العل/ق اة ال لبة.
 جتتاء االذباهتتا ستتلبية ضلتتو العبتتارا ( )45-41-43-41-14-4412- 15-25-22كان م وسط درجا اإلجابا ضلو ك ما ا يوع يف ا.تال (2إىل )2.22هتفا يعتين أهنتا ستلبية اذباهتا
ال لب تتة ضل تتو العب تتارا اهمي تتة :ي تتوفر ال ت علا االلف تترت لل ال ت م لب تتا ال جري ت كامل تتة او تتق ال ت علا
االلف تترت لل الت ت مواص تتة اج /ا ي تتا او تتق الت ت علا االلف تترت ش تتر ها ن ع تتية مااس تتبة يول تتة الت ت علا
االلفرت لةيو شعورا بالشيا ردبا يعود ذلو إىل انشيال ك هال أ هالبة بالانتامج احلاستويب التفي
ي علا مة خةل ليع لة ال لبتة ذبتار ستابوة يف رلتال الت علا االلفترت  .ميفتة أن ي ترأ معتةي لتى
االذباها يف هفا احلالتة اتة است خةام بترامج معلتا الفترت متوفر إمفانيتة ال واصت االج /تا ق متة ختةل
ماافف أ جلعا معلا وار الفرت صبا ق معا اية دب لبا ال جري ادلااقشة ميفتة أن يات ج
ة ذلو شر ل ن عية مااسبة لل لبة مؤدي إىل معةي اذباهاهتا العلبية.
أما العبارا ادلقو ة صو ا سلبيا أصة ةدها ( )2بارا هق :يعتري الت علا االلفترت لل الت
يعتة الت علا االلفترت لي تا
معلوما كبي ة يشعر ال ال بال ع اة است خةام الت علا االلفترت
ي لت الت علا االلفترت ختا
لل علا ال وليةي ا اج ال علا االلفرت إىل جاهزية اليتة اتة ال لت
استتوبية استتعة يولتتة ال ت علا االلفتترت لتتةيو شتتعورا بتتالولق فتتان العتتلبية يف االذباهتتا هاتتا معتتا تتة
العلبية يف االذباها ضلو العبارا ال معا بقور سلبية ة ال علا االلفرت أصتة .بال تايل فتان ستلبية
العبارا العلبية أصتة متةل لتى االجيابيتة ف قتبح العبتارا لتى الشتف اهيت :اليعتري الت علا االلفترت
لل ال ت معلومتتا كبي تتة اليشتتعر ال ال ت بال ع ت اتتة اس ت خةام ال ت علا االلفتترت ال ي ل ت ال ت علا
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االلفت ترت خ تتا اس تتوبية اس تتعة اليع تتة ال ت ت علا االلف تترت لي تتا للت ت علا ال ولي تتةي ال ا تتاج ال ت ت علا
االلفتترت إىل جاهزيتتة اليتتة اتتة ال لت اليولتتة الت علا االلفتترت لتتةيو شتتعورا بتتالولق .هتتفا زل تزا
لل لبة مةفع ا ضلو م ضي ال علا االلفرت .
 اة عا ةد العبارا ال جاء االذباها ضلوها اجيابية صلةها ( )14بار مة اص ()45بار أي باعبة موةارها(  =6 32.35موريبا  ) 631مة بارا االس بانة .
اة ع تا م وسط درجا االذباها االجيابية لألدا الفليتة صلتةا ( )1.13قتة ذبتا ز رلتال احليتاد
ادل /ة متة ( 2.23إىل  )1.44دخت رلتال االذبتاا االجيتايب ادل /تة متة ( 1.43إىل .)4أي إن اذبتاا أفتراد
العياة ضلو ال علا اإللفرت هتو اذبتاا إجيتايب ضلتو( =6 32.35موريبتا  )631متة بتارا االست بانة .كت متا
سبق أد إىل مفوية اذباا م ضيلق ضلو ال علا االلفرت .
ف فون اإلجابة ة العؤال الرئيع :إن اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي (الفكور اإلنائ) يف
اجلامعتتة االفرتاضتتية العتتورية ضلتتو ال ت علا االلفتترت اجيابيتتة ميفتتة أن يعتتود ذلتتو إىل تتة وام ت ما تتا أن
ال علا االلفرت  :يوفر لل لبة معلوما ل/ية موثوة يتوفر إمفانيتة ال اوت احلتر يتوفر شتر ل العتةمة
األمان يوفر إمفانية اإلهةع لى ذبار اهخرية حبرية يوفر إمفانية اخ يار ادلواضيع ال ير
يوفر إمفانية زلاكا ال جار الواقعية بةقة يعري ال علا االلفرت أمبلتة كافيتة متة ال جتار يتوفر
سل تتا ال جتتار بشتف اضتتح يعتت/ح ب ا يتتف سل تتا ال جتتار بعت ولة إمفانيتتة إ تتاد ال جربتتة
يعت/ح ب عتتةي ال جتار يتتوفر إمفانيتتة ك ابتة موتارير ال جتار يتتوفر إمفانيتتة شلارستة ال جتتار يتتوفر
إمفانية إموان ال جار يوفر إمفانية ادلشاهة ال جريبية ادل أنية فرا اق قاديا يوةم ال عزيز ادلااس يف
يتتوفر إمفانيتتة الوستتائط ادل عتتةد يوتتةم ال ت علا االلفتترت لل ال ت اخ بتتارا مااس تبة
الوقتتو ادلااس ت
لل ت علا يع/تتق القتتلة بتتٌن الالتتري ال بيتتق يعتتة لي تتا لل ت علا ال وليتتةي ال ي ل ت اس ت خةام ال ت علا
االلفرت قو ضلية مة ال ال ك هفا يشف جوا مااسبا دافعا قويا لل لبتة إلصلتاز الع/ليتة ال علي/يتة
ماعتتجا ن تتائج هتتفا الةراستتة متتع ن تتائج
/ال عل/يتتة بال تتايل مفتتوية اذباهتتا اجيابيتتة ضلتو الت علا االلفتترت
الةراسا العابوة اهمية :ما ا دراسا زللية كةراستة(بيان ( )1003شتبال  )1001ما تا دراستا
ربية كةراسة قام وا (موسى  )2551دراسة (الع/ري  )1002دراسة ( الع را جق .)1004
ي رع ة العؤال الرئيع األسئلة ال ر ية اهمية:
السلاا االار ه هااث فر ل ذا داللة إ قائية اة مع و داللة ( )61بٌن اذباها هلبة
دبلوم ال أهي الرتبوي (الفكور) اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي (اإلنائ) ضلو ال علا االلفرت
لإلجلبه ن السلاا االار
 عتتبو نعتتبة ادل وس ت ا احلعتتابية االضلرافتتا ادلعياريتتة قي/تتة ( ) إلجابتتا أف تراد العياتتة (التتفكوراإلنائ) ك/ا هق موضحة يف اجلة ل اهيت:
الا لا ر م ()5
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يلين ال لئ :ا)حصلئيه )جلبلت أ راد العي ه ل ق م غير الا س
الا س
ذكر
أ ثع

الع د
43
43

الم عس
94.63
77.35

اه اراا
المعيلري
17.493
14.335

يمه ت

8.89-

درجه
الاريه
79

مس ع
ال هله
3.333

الفر بين
الم عس لت
3.533-

مس ع الثقه : 95

القرار

اا لع
3.39-

داا

ااد ع
3.61-

 ي ضح مة اجلة ل رقا ( )1مايلق: بلي ت تتو نع ت تتبة م وس ت تتط إجاب ت تتا ال ت تتفكور ( ) 653.20بلي ت تتو نع ت تتبة م وس ت تتط إجاب ت تتا اإلن ت تتائ(.)6 33.01
 بليتتو قي/تتة ( )4.45-اتتة درجتتة ريتتة ( )35هتتفا يعتتين أن هاتتاث فر قتا بتتٌن م وستتط إجابتتاالفكور م وسط إجابا اإلنائ ال ترل لقتاحل التفكور بال تايل مترفا ال رضتية األ ىل :لتيع هاتاث فتر ل
ذا دالل تتة إ ق تتائيا ا تتة معت ت و دالل تتة ( )61ب تتٌن اذباه تتا هلب تتة دبل تتوم ال أهيت ت الرتب تتوي ضل تتو الت ت علا
االلفتترت فتتق م يتتًن اجلتتاع ف فتتون اإلجابتتة تتة الع تؤال األ ل :هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائيا اتتة
مع و داللة ( )61بٌن اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فق م يًن اجلاع لقاحل
الفكور ميفتة أن يعتود ذلتو إىل تة وامت ما تا :اخت ةن درجتة اه /تام اجلاعتٌن بتة ر ستائ اإل تةم
ادلخ ل ة يف نشر ثوافة الت علا االلفترت (ادلقت/ا افرتاضتيا) اخت ةن درجتة اجاهت/تا ادل قتلة باحلاستو
برارل ت ت ماعت تتجا ن ائت ت تج هت ت تفا الت ت تةراسة مت ت تع ن ت تتائج الةراست ت تا العتابوت ت تة اهميت ت تة :ما ت تتا دراس ت ت تة (ابوجت تتابر
البةاياتة  )2554دراست تة ( ماك تراكيع  (Makrakis 1993دراس تة ( متون كتيا (Moon and
 Kim.,1994مراجعة (كًنكبامرث كوبتان  (Kirkpatrick and Cuban,1998م عاري مع دراستة
( ألتٌن  (Allen, 1995الت بياتو أن ال ترل يف االذبتاا لقتاحل اإلنتائ م عتاري كتفلو متع الفبتًن متة
الةراس ت تتا الت ت ت مل ذب ت تتة فر ق ت تتا يف االذباه ت تتا ب ت تتٌن اجلاع ت تتٌن ضل ت تتو احلاس ت تتو كةراس ت تتة (جاكوبع ت تتومًن
 )Jakobsdottir, 1996دراس تتة )الن تتةري رخ تتر ن  (Landry, et al.,1996دراس تتة (ل تترتز
نعيعتاري (Walters & Necessary, 1996دراستة (بيتان  )1003دراستة (شتبال )1001
دراسة( س را جتق  .)1004قتة يرجتع هتفا ال عتاري ألستبا م عتةد ما تا ال يتًنا اذلائلتة الت هترأ
ل تتى مفا ت تولوجيا احلاس تتو ال تتر ل البوافي تتة ال ب تتاية يف م تتاري است ت خةام احلاس تتو اخت ت ةن الت تاامج
ادلع حةمة.
السلاا الثل ر ه هااث فر ل ذا داللة إ قائية اة مع و داللة ( )61بٌن اذباها هلبة
دبلوم ال أهي الرتبوي(زبقص ل/ق) اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي(زبقص أديب) ضلو ال علا
االلفرت
لإلجلبه ن السلاا الثل ر
 عبو نعبة ادل وس ا احلعابية االضلرافا ادلعيارية قي/تة( ) إلجابتا أفتراد العياتة ( فتق م يتًناالخ قاص) ك/ا هق موضحة يف اجلة ل اهيت:
الا لا ر م () 6
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يلين ال لئ :ا)حصلئيه )جلبلت أ راد العي ه ل ق م غير اهخ صلل

ال خصص

الع د

لم
أدب

43
43

سله
الم عس
23.91
45.83

اه اراا
المعيلري
157.17
771.17

يمه ت
8.222-

درجه
الاريه
79

مس ع
ال هله
3.333

الفر بين
الم عس لت
-3.493

مس ع الثقه :95
ااد ع
-58.3

اا لع
-32.3

القرار
داا

 ي ضح مة اجلة ل رقا( )2مايلق: بليت تتو نعت تتبة م وست تتط إجابت تتا العل/ت تتق (  )6 52.10بليت تتو نعت تتبة م وست تتط إجابت تتا األديب(.)640.31
 إن قي/تتة ( )4.111-اتتة درجتتة ريتتة ( )35هتتفا يعتتين أن هاتتاث فر ق تا بتتٌن م وستتط إجابتتاالعل/ق م وسط إجابا األديب ال رل لقتاحل االخ قتاص العل/تق بال تايل مترفا ال رضتية البانيتة :لتيع
هااث فر ل ذا داللة إ قائية بٌن اذباها هلبة دبلوم ال أهيت الرتبتوي ضلتو الت علا االلفترت فتق م يتًن
االخ قاص اة مع و داللة (.)61
ف فتتون اإلجابتتة تتة الع تؤال البتتا  :هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتتة مع ت و داللتتة ( )61بتتٌن
اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهي ت الرتبتتوي ضلتتو ال ت علا االلفتترت فتتق م يًنال خقتتص لقتتاحل هلبتتة زبقتتص
(اإلجاز العل/ية) .ميفة أن يعود ذلو إىل ة وام ما ا :اخ ةن البوافتة العل/يتة تة البوافتة األدبيتة
معتتةد ادلوتتررا ذا القتتلة باحلاستتو ادلعلوماميتتة يف االخ قاصتتا العل/يتتة زلتتة دي ا يف االخ قاصتتا
األدبيتة احلضتتور ادلواظبتتة يف االخ قاصتتا العل/يتتة أكبتر متتة احلضتتور ادلواظبتتة يف االخ قاصتتا األدبيتتة
ال واص ت ال ا ت متتع احلاستتو يف االخ قاصتتا العل/يتتة أكبتتر متتة ال واص ت ال ا ت متتع احلاستتو يف
االخ قاصا األدبية .م عاري هفا الا ائج مع دراسة (الو/ر  )1001قة يرجع هفا ال عاري ألسبا
م عتتةد ما تتا ال ي تًنا اذلائلتتة ال ت ه ترأ لتتى مفاولوجيتتا احلاستتو ال تتر ل البوافيتتة ال بتتاية يف متتاري
اس خةام احلاسو اخ ةن الاامج ادلع خةمة.
السددلاا الثللددنر هت هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتتة معت و داللتتة ( )61بتتٌن اذباهتتا هلبتتة
دبلوم ال أهي الرتبوي (شلة لتةي ا ختا استوبية) اذباهتا هلبتة دبلتوم ال أهيت الرتبتوي (شلتة لتيع لتةي ا
خا اسوبية) ضلو ال علا االلفرت
لإلجلبه ن السلاا الثللنر
 عبو نعبة ادل وس ا احلعابية االضلرافا ادلعيارية قي/ة ( ) إلجابا أفراد العياة ( فق م يًناخلا احلاسوبية) ك/ا هق موضحة يف اجلة ل اهيت:
الا لا ر م ()7
يلين ال لئ :ا)حصلئيه )جلبلت أ راد العي ه ل ق م غير الخلرة الالسعبيه

الخلرة
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43
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43
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يمه ت
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درجه
الاريه
79
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مس ع
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الفر بين
الم عس لت

3.333
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مس ع الثقه : 95
ااد ع

اا لع

3.55-

3.3-

القرار
داا
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 ي ضح مة اجلة ل رقا ( )3مايلق: بليو نعبة م وسط إجابا أصحا اخلا ( )651,04بليو نعبة م وسط إجابا متة لتيعلةي ا خا (.)625.14
ذبة أن قي/ة ( )4.222-اة درجة رية(  )35هفا يعتين أن هاتاث فر قتا بتٌن م وستط إجابتاأص تتحا اخل تتا م وست تتط إجاب تتا م تتة لت تتيع ل تتةي ا اخلت تتا احلاس تتوبية ال تترل لقت تتاحل أص تتحا اخلت تتا
احلاسوبية .بال ايل مرفا ال رضتية البالبتة  :لتيع هاتاث فتر ل ذا داللتة إ قتائية بتٌن اذباهتا هلبتة دبلتوم
ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فتق م يتًن اخلتا احلاستوبية اتة معت و داللتة (.)61ف فتون اإلجابتة
ة العؤال البالث :هاتاث فتر ل ذا داللتة إ قتائية اتة معت و داللتة ( .)61بتٌن اذباهتا هلبتة دبلتوم
ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فق م يًن اخلا احلاسوبية لقاحل ال لبة شلة(لةي ا خا اسوبية).
ميفتتة أن يع تتود ذلتتو إىل تتة وام ت ما تتا :أن اخلتتا احلاس تتوبية مفعتتر تتاجز اخلتتون م تتة ال عام ت م تتع
احلاس تتو معت ت است ت خةام ما /تتق ادل تتارا احلاس تتوبية ذبعت ت ال لب تتة أكب تتر مر ن تتة يف ال ا ت ت م تتع
احلاسو الرد لتى الرستائ الت مل تر متة قتو إىل رختر لتى الشاشتة ك/تا ذبعت ال لبتة متة اجلاعتٌن
اق ت قلوتتا أكبتتر شتتي ا باحلاستتو يؤكتتة ذلتتو :دراستتة (متتون رختتر ن (Moon et al.,1994
دراستة(ألٌن  (Allen, 1995يف دراستة أخت تر أجراهت تا كت ت مت تة ( لترتز نعيعتاري & (Walters
 Necessary, 1996دراستة (النتةري رختر ن  (Landry, et al., 1996دراستة ( بتة احل/يتتة
 )2552ردبا يرجع ذلو إىل أن االس خةام ي ض/ة ادل/ارسة إىل جان اخلا هق مة العوام ادلرمب ة
بارم تتاع مع ت و االذبتتاا االجيتتايب ضلتتو ال ت علا االلفتترت  .م عتتاري ن تتائج هتتفا الةراستتة متتع دراستتة (الو/تتر
.)1001
السددلاا الرابددلر هت هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية اتتة مع ت و داللتتة ( )61بتتٌن اذباهتتا هلبتتة
دبلتتوم ال أهيت الرتبتتوي (شل تة امبعتتوا د را مةريبيتتة استتوبية) اذباهتتا هلبتتة دبلتتوم ال أهيت الرتبتتوي (شلتتة مل
ي بعوا د را مةريبية اسوبية) ضلو ال علا االلفرت
لإلجلبه ن السلاا الرابلر
 عبو نعبة ادل وس ا احلعابية االضلرافا ادلعياريتة قي/تة ( ) إلجابتا أفتراد العياتة( فق م يتًنالة را ال ةريبية احلاسوبية) ك/ا هق موضحة يف اجلة ل اهيت:
الا لا ر م () 8
يلين ال لئ :ا)حصلئيه )جلبلت أ راد العي ه ل ق م غير ال لرات ال ريليه الالسعبيه
ال لرات

الع د

مل اق
غير مل اق

43
43

سله
الم عس
:86.23
:75,43

اه اراا
المعيلري
18.169
18.411

يمه ت

درجه
الاريه

مس ع
ال هله

الفر بين
الم عس لت

8.555-

79

3.333

3.475-

 ي ضح مة اجلة ل رقا ( )4مايلق:009
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القرار

اا لع
33.3-

داا

ااد ع
57.3-
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 بليو نعبة م وستط إجابتا ادلل حوتٌن بتة را مةريبيتة استوبية ( )42.14بليتو نعتبة م وستطإجابا ًن ادلل حوٌن بلغ (.)631.34
 أن قي/تتة ( )4.111-اتتة درجتتة ريتتة ( )35هتتفا يعتتين أن هاتتاث فر قتتا بتتٌن م وستتط إجابتتاادلل حوتتٌن بتتة را مةريبيتتة استتوبية م وستتط إجابتتا تتًن ادلل حوتتٌن ال تترل لقتتاحل ادلل حوتتٌن بالتتة را
ال ةريبيتتة احلاستتوبية .بال تتايل م ترفا ال رضتتية الرابعتتة :لتتيع هاتتاث فتتر ل ذا داللتتة إ قتتائية بتتٌن اذباهتتا
هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فق م يًن الة را ال ةريبية احلاسوبية اة مع و داللة
( .)61ف فون اإلجابة ة العتؤال الرابتع :هاتاث فتر ل ذا داللتة إ قتائية اتة معت و داللتة ( )61بتٌن
اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي ضلو ال علا االلفرت فق م يًن الة را ال ةريبيتة احلاستوبية لقتاحل
ال لبتتة التتفية (خضتتعوا لتتة را مةريبيتتة استتوبية).ميفة أن يعتتود ذلتتو إىل تتة وامت ما تتا :أن ال تتةري
يزية يف الوةرا ادلعرفيتة ادل اريتة لتى است خةام احلاستو بال تايل يتزداد معت و موبت احلاستو  .م عتق
هتتفا الةراستتة متتع متتا كش ت و ا ت الةراستتا العتتابوة متتة أن هاتتاث ارمباهتتا اجيابي تا بتتٌن ادلعرفتتة باحلت تاسو
االذباهتتا ضلتتو اس ت خةام يف ال ت علا االلفتترت يؤكتتة ذلتتو :دراستتة " بتتة احل/يتتة" ( )2552دراست تة
أخ تر أج تراها كت ت مت تة ( لتترتز نعيعتتاري  (Walters & Necessary 1996دراستتة (الن تةري
رختتر ن  (Landry, et al., 1996مراجع تتة ( كًنكبتتامرث كوبتتان (Kirkpatrick and
 .Cuban,1998,م عاري ن ائج هفا الةراسة مع دراسة (الو/ر .)1001
السلاا الخلمسر ما القعوبا ال قة معرتي ال لبة أثااء اس خةام ال علا االلفرت
قر البا ث أها القعوبا ال ا رتضو ال لبة أثااء اس خةام ال علا االلفرت مة خةل إجابا
ال لبة مة ا/.و ا ال جريبية ادلخ ل ة ة العؤال ادليلق رقا ( )45هق:
 -1ةم موافر اخلا احلاسوبية الفافية لة بعا ال لبة.
 -2الولق :كتان اضتحا اتة هلبتة االخ قاصتا األدبيتة قتة بليتو نعتبة متة أكتة ذلتو ()620
مة هلبة االخ قاصا األدبية بليو نعبة مة أكة ذلو شلة ليع لةي ا ختا استوبية ( )6 31م تة
ال لبة يف ٌن كانو نعبة مة أكة ذلو شلة مل ضعوا لة را مةريبية اسوبية
(.)643
 -3موقيو احملاضرا ًن مااس أ يانا.
 -4الوصول إىل مراكز الا اذ صع أ يانا.
 -5درجة جاهزية األج ز الع اد .
 -6اإلجابة ة األسئلة خاصة ادلوالية مة خةل لو ة ادل اميح الشاشة.
 -7ةم مااس ةد احملاضرا مع جا زل و ادلورر.
م ت تتا
الس د ددلاا الس د ددلدسر م ت تتا ادلورت ت تتا الت ت ت يو ت تتةم ا ال لب ت تتة ل حع ت تتٌن ص ت تتور الت ت ت علا االلف ت تترت
ادلورت تتا لوتتة خلقتتو هتتفا الةراستتة إىل بعتتا ادلورت تتا متتة ختتةل إجابتتا ال لبتتة متتة ا/.و تتا
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ال جريبيتتة ادلخ ل تتة تتة الع تؤال ادل تتوض رقتتا ( )30ال ت ميفتتة أن ربعتتة االذباهتتا ضلتتو اس ت خةام ال ت علا
مزية يف فعالي هق:
االلفرت
 -1موفًن األرضية ادلااسبة ل وظيا ال علا االلفرت يف ال عليا العام اخلاص :فعلى ادلعؤ لٌن سل ق
الاامج أن يوفر ا برامج ال أهي ال عالة لل/علٌ/ن است يةل مفاولوجيتا اإلنرتنتو ميزاهتتا الضتخ/ة يف /ت
ادلا ةيا قاوا امقال بٌن ادلعلٌ/ن يف صبيع أضلاء سورية يف العامل ل بادل اخلاا ال جار الرتبوية.
 -2متتةري ادلعل/تتٌن مشتتجيع ا لتتى االمقتتال ب لب ت ا متتة ختتةل الق ت حا ادلةرستتية اإللفرت نيتتة
الاية اإللفترت با بتار أن تةدا ال يعت ان بت متة ال لبتة لتةي ا خةمتة اإلنرتنتو يف بيتوهتا أ يتفهبون
إىل مواهق اإلنرتنو.
 -3زيتتاد التتة ا ال تتين متتة ختتةل جتتود مشتترن لتتى األج تتز ادلخ تاا يفتتون لتتى صتتلة بادلتتةارس
يوةم القيانة لألج ز الة ا ال ين لل/علٌ/ن .
 -4ال وج ت ت ضلت تتو وست تتبة ال علت تتيا فاذلت تتةن لت تتيع أن ي ت ت علا ادلعلت تتا ال ال ت ت كيت تتا يع ت ت خةم ال ت ت علا
االلفرت ب كيا يوظا ال علا االلفرت يف دراسة ادلواد ادلخ ل ة.
 -5الةمج بٌن ادلا اج اس خةام اإلنرتنو :إن هفا حباجة إىل مراجعتة شتاملة ل لعت ة ادلاتاهج ضتع
أهتتةان استرتاميجية مركتتز يف جوهرهتتا لتتى ال تتور ال فاولتتوجق مرا تتق البتتور ال فاولوجيتتة اذلائلتتة احلاصتتلة يف
العامل.
 -6مبتتين فلع ت ة ربتتاكق ال تتور ضتت/ة ثوافتتة ا/ .تتع العتتوري متتر ي القتتعوبا ال وج تتا العتتلبية
مل ت تتر ال ائ ت تتة ال ت ت ت ميف ت تتة جاي ت تتا يف الع/لي ت تتة
ادلعارض ت تتة الس ت ت ت خةام اإلنرتن ت تتو يف ال ت ت ت علا االلف ت تترت
ال علي/ية/ال عل/ية مة جراء اس خةام مب هفا ال فاولوجيا.
 -7يعتتة ما تتاج ال فاولوجيتتا اجلةيتتة خ تتو أ ىل ضلتتو هتتفا اذلتتةن لفتتة األهتتا هتتو "ال فاولوجيتتا" يف
مااهج ال اري اجليرافيا اللية العربية اللية اإلنفليزية الرتبية الةياية العلتوم ادلخ ل تة خاصتة ال بيويتة
ما ا دلا موفرا مة ج ة قو كل ة.
 -8إ ةاد نشاها الميفتة إسبام تا إال تا موظيتا اإلنرتنتو متبة مشتر ع مربتوي ي واصت متة خةلت
بٌن ال لبة يف داخ اجلامعا العورية أ مشاريع هتةن إىل معرفة ثوافة شعو أخر مة خةل ال واصت
مع ا.
 -9االه /تتام ب علتتيا م تتارا ال فتتًن الااقتتة لل لبتتة إس ترتاميجيا مو توة ص ت حا ال ت علا االلفتترت
ادلخ ل تة ذلتتو للحفتتا لتتى متتة مةءمتتة هتتفا القت حا دلوضتتوع حبتتب ا .ف/تتبة أن ي ت ا ال لبتتة ب وتوة
هت فحقتو ادلواقتع الت
ادلعلوما  :ه هق ةيبة ه هق دقيوة هت هاتاث موثيتق ذلتفا ادلعلومتا
موود إلي ا هفا الق حا
 -13رف تتع ال تتو ق ل تتة ال لب تتة بأخةقي تتا است ت خةام اإلنرتن تتو  on line ethicsبأس تتالي
األمتان safety on the webيف الت علا االلفترت ذلتو متة ختةل ا ةم تا أنت ال جيتوز ذلتا أن يع توا
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اواهنا اإللفرت دلة اليعرفون ةم موابلة شخص معرفوا لي مة خةل الاية اإللفرت احملادثة اهنية.
كفلو مة الضر ري مشجيع ا لى احلةيث ة مواقع ا ادل ضلة مشارك ا يف الةخول إلي ا.
يف ضتتوء الا تتائج العتتابوة يوتترتض البا تتث إج تراء ادلزيتتة متتة الةراس تتا ادل علوتتة باالذباهتتا ضلتتو ال ت علا
لى رل /عا أخر ل عليط الضوء لى هتفا اللتاهر متع األختف باحلعتبان م يتًنا أختر مل
االلفرت
معاجل ا هفا الةراسة.

ادلرا ع
ادلرا ع اؾعربقة
 إب تراهيا صبع ت ( " )1002ل ليدده بر ددلم :حلسددعب فددل ل م ع د د العسددلئ د اصدديع لددمااحيددل " دراستتة ميةانيتتة لتتى هلبتتة القتتا البتتا البتتانوي العل/تتق يف زلافلتتة الواي تتر رستتالة دك تتوراا تتًن
ماشور يف الرتبية كلية الرتبية دمشق سورية جامعة دمشق.
 البةاياة ذيا أبوجابر ماجتة(" )2554اذباهتا ال لبتة ضلتو است خةام احلاستو دراستة موارنتة"رسد ددلله الخلد ددي :العرب د د العت تتةد 32العت تتاة( )22مف ت ت الرتبيت تتة العت تتريب لت تتة ل اخللت تتيج العريب الريت تتاي
الععودية ص ص. 221-244
 البقيلق لى اضبة صةيق صةض صادل بة الوادر ف حتق بتة احل/يتة( " )2550اذباهتاال تتة الةارس تتٌن بالفلي تتا ادل وست ت ة إل تتةاد ادلعل /تتٌن بادل/لف تتة العربي تتة الع تتعودية ضل تتو م تتاد الفي/ي تتاء
دراست ت ت ا" رس د ددلله الخل د ددي :العربد د د الع ت تتةد( )41الع ت تتاة( )22مف ت ت ت الرتبي ت تتة الع ت تتريب ل ت تتة ل اخلل ت تتيج
العريب الرياي الععودية.
 بيتتان زل/تتة ستتعة التتةية (" )1003اثددر بر ددلم :حلسددعب لل ربيدده المرلريدده مصددمم ل ددق مد خعال ظم ) اد المعلمين ال اصيع لاه الهلت" رسالة ماجعت ًن تًن ماشتور يف الرتبيتة كليتة الرتبيتة
–دمشق سوريا جامعة دمشق.
 رش تتية خلي ت ت س تتامق زل /تتة ( " )2552ا الهد ددلت المعلمد ددين لطللد دده المرحلد دده ااسلسد دديه اد ددعالعاجللت
اللي يدده د مددلدة اللغدده العربيدده لبعد الم د ت رستتالة ماجعت ًن كلية الرتبيتتة أربتتة األردن جامعتتة
الًنموث.
 ستتية شتتفري اضبتتة ( " )2542قيتتاس االذباهتتا ضلتتو الرياضتتيا " ا.لتتة العربيتتة للرتبيتتة .متتونعادلال/ة العربية للرتبية البوافة العلوم ص.42
س را جق فامة ( ")1004ا الهلت المعلمين اع بر لم :حلسدعب ل د ريلهم لدع علديم لحد
المددل لالغد ا د الصد الثللددن اهب د ائ لأثرهددل د اصدديع ال ميد د هددل ين العحد ين رستتالة
ماجع ًن ًن ماشور يف الرتبية كلية الرتبية – دمشق سورية :جامعة دمشق.
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 شتتبال زل/تتة فتتارس ( " )1001ل ليدده ال د ريف اه راس د بللالسددعب لكفلي دده د ال د ريفلم ااحيل للص الثل الثدل عي العلمد د مال ظده در دل لأثدرا
لع بع ال الرب المخلريه
لع اصيع ال ب لا الهل هم رسالة ماجع ًن ًن ماشور يف الرتبية كلية الرتبية –دمشق ستورية:
جامعة دمشق.
العلتتق نبيت (" )1002البوافتتة العربيتتة قتتر ادلعلومتتا " سلسددله ددللم المعر ده تتةد 121ا.لع الوهين للبوافة ال اون اهدا الفويو.
الو/ر انشق ( " )1001اذباها معل/ا احللوة األ ىل ضلو ال علا الق ق دبعا ة احلاسو "العمل يه معوط /ان.
شل ه الم ارس ُ
احمليعتتة إب تراهيا هاشتتا خةجيتتة (2325ه تت) "ال علا العتتايل تتة بعتتة باس ت خةام شتتبفة ادلعلومتتاالة لية" لر ه مع موةمتة لل/تؤسبر البالتث إل تةاد ادلعلتا كليتة الرتبية مفتة ادلفرمتة العتعودية جامعتة أم
الور  12-25شعبان .
ادلخز متتق أمت (" )2551د ر االذباهتتا يف ستتلوث األفتراد اجل/ا تتا " رسددلله الخلددي :العرب د )21( 14ص-21ص.32
ريس لحد ة ال لدعث الليئد
 موسى لى عة (" )2551اثر اس خ اا الالسف اآللل ب المسد ع االا مدن المرحلده الثل عيده ل ميده ا الهدل هم ملخقتا الرستائ اجلامعيتة الرتبويتة
اجلزء البا مركز ادلعلوما ال وثيق دمشق سوريا :زار الرتبية .
ماقتور لتى ( )2555ظريدلت الد علم" مةيريتة الف ت اجلامعيتة كليتة الرتبيتة دمشتق ستتورية:جامعة دمشق.
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Achievement with Computers" Educational
Technology Vol.38, No4,
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Experience, and Attitudes Toward Computers", Paper Presented at the
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Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association,
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- Osgood, C. Suci, G. Tannenbaum, P. (1957)." Attitude Measurement", in
G. Summers (ed.) Attitude Measurement, London: Kershaw Publishing
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ادلواؼع عؾى االـرتـت
) "موتوة متواد الت علا االلفترت دلا تاج ال يزيتاء يف1002 )  د متق عتة بتين الشتاال قعتيا:ٌن ال لبة" م وفر لى ادلوقع/ادلةارس البانوية األردنية مة ج ة نلر ادلعل
شت ت ت تتوهة ب ت ت ت تتاري
http://www.icode-oman.com/newsletter/r3.html.
.1003/03/23
ع الرتبوي" م وافر لى ادلوقع/ .) "ال علا اإللفرت مشا ة ا1002( القاحل بةر بةاهللhttp://www.alriyadh-np.com/2006/11/30/article205306_s.html
 بةالعاهق عة البامع " ال علا الوائا لى اإلنرتنو م وم هبيع م لبام "م وفر لى ادلوقع شت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوهة ب ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاريhttp://www.angelfire.com/ia/ibrahima/intlect.html
1003/05/21
" ) "االذب ت ت ت تتاا ضل ت ت ت تتو احلاست ت ت ت ت اهيل2552( ي ت ت ت تتة ابت ت ت ت تراهيا ش ت ت ت تتوقق/ ب ت ت ت تتة احل*Email: ishawky3@hotmail.com
 ) " اقع اس خةام مع لزما ال علتيا االلفترت دبتةارس زلافلتة اربتة متة ج تة1002( ري اماة/ الع:ي ا ضلوها" م وافر لى ادلوقع/ٌن اذباها ال لبة معل/نلر ادلعل
04/03/20007http://www.petranews.gov.jo/nepras/2006/Aug/27/42.htm
- Jakobsdottir, S. (1999)." Elementary School Computer Culture: Gender
and Age Differences in Student Reactions to Computer Use". Doctoral Thesis
, Univ. of Minnesota , Mnu -D 96-184 (UmI No 9632384) {On-line).
Available: http://www.rvik.ismennt.is/~soljak/phdthesi.htm (1999, No. 23).
- Landry, R Rogers, R., & Harrell, H. (1996)." Computer Usage and
Psychological Type Characteristics in Accounting Students",{Online).Available: http://www.swcollege.com/acct/jac/jac12/jac12-article4.html.
(,may 14).
-Speier, C. Morris, M. & Briggs, C.( 2000)." Attitudes Toward computers:
the Impact on Performance. (On-line). Availableat", http://hsb.baylor .edu/
ramsower/acis/papers/speier.htm (,Dec. 15)
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«وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ 0222/0/00

وصدرت الموافقة على نشره بتاريخ»1119/5/0

اس لل ه بع عاف
ةق ا باجلاع
اذباها هلبة دبلوم ال أهي الرتبوي يف اجلامعة االفرتاضية العورية ضلو ال علا االلفرت
ال خقص اخلا احلاسوبية الة را ال ةريبية احلاسوبية.دراسة معحية
أ زائق ال لبة :أضع بٌن أيةيفا هفا اإلس بانة لوراءهتا بةقة اإلجابة ة األسئلة دبوضو ية د ن ذكر
االستا س ع خةم اإلجابا ليري البحث العل/ق .

االسم :
اجلاع:

أنبى

ذكر
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اإلجاز
اخلا :
الة را
الرقا
2
1
4
3
1
2
3
4
5
20
22
21
24
23
21
22
23
24
25
10
12
11
14
13
11
12
13
14
15
40
42

فرع أديب
فرع ل/ق
اجلامعية:
ال يوجة خا اسوبية
يوجة خا اسوبية
مل اخضع لة ر مةريبية اسوبية
ال ةريبية احلاسوبية :خضعو لة ر مةريبية اسوبية
ال اذباا يل
موافق
العبار
يوفر ال علا االلفرت لل ال سل ا ال جار بشف اضح.
ميفة ال علا االلفرت ال ال مة رسا سل ا ذبارب .
يع/ح ال علا االلفرت لل ال ما يف سل ا ال جار بع ولة.
يؤمة ال علا االلفرت لل ال إمفانية إ اد ال جربة.
يع/ح ال علا االلفرت لل ال معةي ذبارب .
يع/ح ال علا االلفرت لل ال ك ابة مورير ذبارب .
يوفر ال علا االلفرت لل ال معلوما ل/ية موثوة.
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية اخ يار ادلواضيع ال ير .
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية ال او احلر.
يوفر ال علا االلفرت لل ال شر ل العةمة اهمان.
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية زلاكا ال جار الواقعية بةقة .
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية االهةع لى ذبار اهخرية حبرية
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية شلارسة ال جار .
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية إموان ال جار .
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية ادلشتتاهة ال جريبية ادل أنية.
يوفر ال علا االلفرت لل ال م لبا ال جري كاملة.
اوق ال علا االلفرت فرا اق قاديا.
اوق ال علا االلفرت فرا بالوقو.
اوق ال علا االلفرت لل ال مواصة اج /ا يا.
يوةم ال علا االلفرت لل ال ال عزيز ادلااس ت يف الوقو ادلااس .
يوفر ال علا االلفرت لل ال ماو ا يف ادلواضيع.
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية ال ا ادلااس .
يوفر ال علا االلفرت لل ال إمفانية الوسائط ادل عةد .
يا/ق ال علا االلفرت اة ال لبة ال فًن العل/ق.
يوةم ال علا االلفرت لل ال اخ بارا مااسبة لل علا.
ي ل ال علا االلفرت خا اسوبية اسعة.
ميفة ال علا االلفرت ال ال ال علا ذاميا.
يعري ال علا االلفرت لل ال معلوما كبي ة.
اوق ال علا االلفرت شر ها ن عية مااسبة.
يعري ال علا االلفرت أمبلة كافية مة ال جار .
يع/ق ال علا االلفرت القلة بٌن الالري ال بيق.
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41
44
43
41
42
43
44
45
30

32

يشعر ال ال بال ع اة اس خةام ال علا االلفرت .
يعة ال علا االلفرت لي ا لل علا ال وليةي.
يعة ال علا االلفرت خلي ا لل علا ال وليةي.
ا اج ال علا االلفرت إىل جاهزية الية اة ال ل .
ال ي ل اس خةام ال علا االلفرت قو ضلية مة ال ال .
م ض اس خةام ال علا االلفرت دائ/ا.
يولة ال علا االلفرت لةيو شعورا بالشيا .
يولة ال علا االلفرت لةيو شعورا بالولق.
ما أها القعوبا ال مواج ال ال اة اس خةام ال علا االلفرت
-2
-1
-4
م تتاذا مو تترتض ل حع تتٌن ص تتور الت ت علا االلف تترت بال تتايل ل ع تا ة ل تتى رف تتع
مع و ال حقي اة ال لبة
-2
-1
-4
البا ث
لفا جزي الشفر ليا االم اان
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