
كليت الرتبيت جبمعت األزهـــــر للخعلم عرب االنرتنج يف ضىء  طالة قيبس اسخعداد
1بعض املخغرياث  

 3  أ.م.د/ زين العابدين محمد عمى وىبو        &           2 أ.د/ أحمد محمد شبيب حسن
 لص   امل
المتعممين بمجموعة  ضوء تمتع فياالستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت من وجيات نظر مختمفة، إلى ينظر    

،  والتواصل، وميارة المشاركة في التعمم المستقل من الميارات والقدرات تتمثل في أسموب التعمم، وكفاءاتيم،
التعمم الموجو ذاتًيا، والتحكم في المتعمم، والدافعية، الكفاءة الذاتية لمكمبيوتر، ولكي يستفيد الطالب من التعمم 

ن يكون الطالب أعبر اإلنترنت تتطمب  لمتعمم الجاىزية لمتعمم. فإن الجاىزية عبر اإلنترنت يجب أن يمتمكوا
جاىز عقمًيا وجسدًيا في ظل استخدام إجراءات تعميمية معينة، ونظًرا ألن بيئات التعمم عبر اإلنترنت تسمح 

رارات حول نشطة التعمم ، لذلك  يحتاج الطالب إلى اتخاذ قألمطالب أيًضا بمزيد من المرونة  لمعمل في 
أنشطة التعمم الخاصة بيم، وممارسة السيطرة عمييا من حيث السرعة والعمق وتغطية المحتوى ونوع الوسائط 

( حيث بمغ عدد افراد الفرقة الثانية 473ثناء عممية التعمم. تكونت عينة البحث من )أوالوقت الذي يقضيو 
 –األدبية  –من الشعب الثالثة االتية ) العممية  ( طالبًا والمختارين274( طالبًا، والفرقة الرابعة )102)

(. وافراد العينة لمفرقة 12 -204 –70النوعية ( حيث بمغ عدد افراد العينة لمفرقة الثانية عمى الترتيب )
ن مستوى استعداد التعمم عبر االنترنت أشارت النتائج الى: وأ(. 53-43 – 56الرابعة عمى الترتيب )
الرابعة ( كان  –النوعية(، والفرقة الدراسية ) الثانية –األدبية  –المختارة )العممية لطالب الشعب الثالثة 

شارت وأ مستوى استعداد لمتعمم عبر األنترنت عال. مأعمى من المتوسط مما يشير أن افراد العينة لديي
ىناك  نأ، و  مميةالنتائج أن ىناك فروقًا لدى أفراد العينة طبقًا لمتخصص، وىذه الفروق لصالح الشعب الع

 فروقًا بين الفرقة الثانية والرابعة وىذه الفروق لصالح الفرقة الرابعة.
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 قياس استعداد طالب كمية التربية جامعة االزىر لمتعمم عبر االنترنت في ضوء بعض المتغيرات . 

 (51)   2022اكتوبر  – ( 32)المجمد  2ج 227 العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 

    البحث مقدمت
لك فقد التعمم عبر اإلنترنت أمًرا شائًعا في التعميم العالي في العديد من الدول، ومع ذ أصبح

حضور المحاضرات  فيأدى إلى ظيور العديد من المشكالت مثل انخفاض معدالت االستمرار 
ين محاولة غرس فمن الضروري لكل من المعممين أو اإلداريين الفني ليذا السببعبر االنترنت. 

عمى  التأكيدتم  بان يكونوا عمى جاىزية لمتعمم عبر االنترنت، ومع ذلك .الشعور لدى الطالب
لتفاعل اجتماعًيا مع  المعممين وزمالء الدراسة في بيئات التعمم عبر اإلنترنت بداًل من التواصل ا

 زمالء الدراسة يمعب دوًرامستويات الكفاءات االجتماعية مع المعممين و  فإن لوجو، لذلك وجًيا
 .3(*ان)الباحث رئيسًيا في التعمم عبر اإلنترنت

 مفاىيم العالي التعميم مؤسسات تتبنى حيث كبيرة تغيرات والتعميم التعمم مجاالت لذلك تشيد
 دورات تقديم في الحاضر الوقت في الجامعات من العديد بدأت اإللكتروني حيث التعمم وممارسات

 الفوائد من متنوعة مجموعة لممتعممين عبر االنترنت التدريبية الدورات توفر ،اإلنترنت شبكة عمى
او حتى من جميع اآلخرين من كميات وجامعات مختمفة  والطالب ينالمعمم كيفية التعامل مع  مثل

  خالل التعميمية المؤسسات في لمغاية شائًعا أصبح اإلنترنت عبر التعمم ألن نظًراانحاء العالم، و 
 ىل الطالب لمتعمم عبر االنترنت . لكن لمتعرف عمى استعداد حاجة ىناك كانت عممية التعمم ،

   اإلنترنت؟ عبر لمتعمم جاىزون الجامعات طالب

الطالب  تفضيالت :ىي التعميم في جوانب في اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد مفيوم تحديد تم     
 استخدام في الطالب ثقةو  الدراسية؛ الفصول في المباشر التدريس من لمتعمم عبر األنترنت بدالً 

 الكمبيوتر؛ بوساطة واالتصاالت نتاإلنتر  استخدام في الكفاءة لمتعمم، اإللكترونية االتصاالت
 . (McVay, 2000,2001) المستقل التعمم في االنخراط عمى القدرةو 

 من أداة قياس مكونة طورت ،عداد الطالب لمتعمم عبر االنترنتمفاىيم است تجسيد أجل ومن
 مومواقفي الطالب سموك عمى األداة تركز. اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد لقياس ( عبارة24)

 . اإلنترنت عبر لمتعمم استعداد الختبار استكشافية دراسات ، وتم عمل الستعداد لمتعممكمتنبئين با
، اشارت نتائج ىذه الدراسات ان قبول  جامعيين طالب (207تمت عمى عينة بمغ عدد افرادىا  )
ستعداد الطالب ابعاد محددة ال الذاتي لمتعمم والتوجيو الذاتية الطالب لمتعمم اإللكتروني واإلدارة

       (Hill, 2002) .   لمتعمم عبر االنترنت 
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 .APAلعمم النفس  ة لقواعد الجمعية األمريكيةابعبالنسخة الس لمراجعا في توثيق انيمتزم الباحث * 



 

 

 أ.م.د/ زين العابدين محمد عمي وىبو . أ. د/ أحمد محمد شبيب حسن &

 (54) 02022 اكتوبر  -( 32المجمد ) 2ج 227ة المصرية لمدراسات النفسية العددلمجما  

 عمى اإلنترنت عبر لمتعممالطالب  استعداد تطوير مقاييس لقياس عمى الباحثون ركز كما 
اد تعمم أساسيين يحددان استعد عاممين ووجدوا الكمية عمى طالب أجريت دراسة المثال سبيل

 لمتعممالجاىزية  لمتعمم ، الذاتية اإلدارة :ىما البالط نجاح توقعانالطالب عبر األنترنت 
المتعممين عبر  استعداد المقاييس المعدة لتقييم أن نتائج الدراسة تكشف ذلك ومع ، ياإللكترون

 الميارات تشمل والتي اإلنترنت عبر لمتعمم الميمة األخرى األبعاد شامل بشكل تغطي األنترنت ال
 (Smith et al., 2003).المتعمم  في والتحكم التقنية

 ستظل لذلك التعميمية، المؤسسات في لمغاية شائًعا أصبح اإلنترنت عبر التعمم ألن نظًرا
عادة ياإللكترونلمتعمم  الطالب استعداد فحص إلعادة حاجة ىناك  شموالً  تطوير مقاييس أكثر وا 

 عبر أفضل ميميةتع دورات يمكن لممعممين تصميم الطالب لمتعمم عبر األنترنت حتى الستعداد
 تحقيق كيفيةو  .اإلنترنت لمتعمم عبر ومثمرة ناجحة تعمم تجارب نحو الطالب وتوجيو ،اإلنترنت
 اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد أبعاد معرفة الضروري من أفضل بشكل اإلنترنت عبر الفعال التعمم
 عمى تنطوي التي لتقنيةا ميارات أن الباحثون الجامعات ، فقد الحظ طالب يمتمكيا أن يجب التي
 الويب، وبالمثل عمى القائمة التعمم بيئات في المتعممين بأداء مرتبطة واإلنترنت الكمبيوتر أجيزة
 إلى ، باإلضافةاإلنترنت عبر وسموكياتيم اتجاىاتيم تشكل لإلنترنت المتعممين تصورات فإن

 بشكل تركز ال التي اإلنترنت عبر عممالت بيئات فإن ، بالشبكة المتعمقة المناسبة والمواقف الميارات
 أن الطالب عمى يجب ، تعمميم في نشاًطا أكثر بدور القيام الطالب من تتطمب المعمم عمى كبير
 بيم . كما أكدت نتائج دراسات كل من : الخاص التعمم توجيو في مسؤوليتيم يدركوا

 (Tsai, & Tsai, 2003؛ Peng et al., 2006 ؛ Garrison et al., 2004  ؛ Hill, 2002 ؛ 
Hsu, & Shiue, 2005). 

 ترتيبات في المرونة من بمزيد أيًضا لمطالب تسمح اإلنترنت التعمم عبر بيئات ألن نظًراو  
 بيم الخاصة التعمم أنشطة حول قرارات اتخاذ إلى الطالب يحتاج بيم، الخاصة التعمم نشاط

 إلييا، الوصول يتم التي الوسائط وعون وتغطيتو، وعمقو المحتوى سرعة حيث من فييا والتحكم
 من ميًما جزًءا أيًضا المتعمم في التحكم ُبعد يصبح وبالتالي. الدراسة في يقضيو الذي والوقت
 .(Stansfield et al., 2004)الطالب لمتعمم عبر األنترنت  استعداد

 في واردالم عمى القائمة المرنة التعميمية المواد من أوسع مجموعة وحدد بعض الباحثين 
 أساسي كشرط الذاتي التعميق عمييا بانيا  تتمثل في التوجيو تم والذي بعد، عن التعميم مفيوم



 

 

 قياس استعداد طالب كمية التربية جامعة االزىر لمتعمم عبر االنترنت في ضوء بعض المتغيرات . 

 (53)   2022اكتوبر  – ( 32)المجمد  2ج 227 العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 

استقصائية عمى  دراسة ، وفىالحق وقت في. بعد عن التعميم في الموارد عمى القائم الفعال لمتعمم
د الطالب لمتعمم عبر . اكدت النتائج ان استعدااإلنترنت عبر لمتعمم لقياس الجاىزية طالًبا  (423)

 الطالب تصرفات مجال في والممارسة لمبحث مفيدة تطبيق قابمية لو يكون االنترنت قد
 . Evans, 2000 )؛(Smith, 2000 ت اإلنترن عبر بالتعمم المرتبطة وتفضيالتيم

 يمكن حيث الكبار لتعميم فريد بشكل مناسًبا اإللكتروني التعمم أو اإلنترنت عبر التعميم يعد
 عبر اآلخرين مع والتعاون المعمم أو الفصل مع والتواصل دروسيم إلى الوصول ممشاركينل

 الريفية المناطق لتزويد الرقمية التقنيات استخدام التايالندية الحكومة دعمت. بالكامل اإلنترنت
 ترونياإللك التعمم أصبح لتقويتيا ،لذلك  التحسينات من العديد وأجرت العالي التعميم إلى بالوصول
 ناحية من. العام التعميم لتحسين الوطني الجيد من ميًما جزًءا واالتصاالت المعمومات وتكنولوجيا

 عمى القادرين غير لمطالب لمتعميم طريقا اإللكتروني التعمم يوفر أن في المعممون يأمل ، أخرى
 عمى قدرة أكثر لتصبح لمبالد ضرورًيا تعزيًزا يعد ، أخرى ناحية من ؛ العالي التعميم إلى الوصول
 إدارة أنظمة لدييا تايالند في العالي لمتعميم مؤسسة( 42) حالًيا يوجد اآلسيان جيران بين المنافسة
 Saowapon et al., 2001). ؛ khaopa, 2012) عامة مؤسسات منيا( 14) ، التعمم

. لتحتيةا البنية لمشاريع التمويل توفير خالل من الجيود ىذه مثل الحكومات دعمت وقد
 بعد ما ومؤسسات المدارس لجميع اإلنترنت خدمات التايالندية الحكومة أنشأت المثال سبيل عمى

 شبكة وقدرة التحتية البنية تايالند جامعة تسمى إلكتروني تعميم بوابة وطورت الثانوية المرحمة
 .( pagram & pagram, 2006؛ (Rueangprathum et al., 2009 الجامعة

 في تحديات يواجو اإلنترنت عبر التعميم يزال ال التحسينات من العديد نم الرغم عمى
 والتدريب األىداف، تحديد الباحثون الحظ العممية، الممارسة في اإلداري والييكل والمعايير السياسة
 التايالندي التربية وعمم المتسقة، غير اإلنترنت وجودة ،(والطالب لممعممين) المحدود والدعم
 الخصائص االنتشار بحث يفحص. اإللكتروني التعمم برنامج لتطوير بالمالحظة يرةجد كعقبات

 اعتماد مع ما وقت في( والمالحظة ، التجربة وقابمية ، والتعقيد ، والتوافق ، النسبية الميزة أي)
 أو الجديد النظام جعل كيفية لمعرفة الجديدة واألنظمة التقنيات دراسة تتم ما غالًبا. التقنيات

 & Pagram)   الحالية الممارسات مع متوافًقا أو ، لالستخدام قابمية أكثر الجديدة لتكنولوجياا

Pagram, 2006; Saekow & Samson, 2011; Saengpassa, 2013).                      

 عمى مخاوف لممتعممين المعززة وجاذبيتو اإللكتروني التعمم في السريع التوسع أثار
 والطالب المعممين وأداء التكنولوجية التحتية والبنية التعميم جودة حول والدولي ميالمح المستويين



 

 

 أ.م.د/ زين العابدين محمد عمي وىبو . أ. د/ أحمد محمد شبيب حسن &

 (56) 02022 اكتوبر  -( 32المجمد ) 2ج 227ة المصرية لمدراسات النفسية العددلمجما  

 ميًما أمًرا رقمًيا غني تعميمي سياق في لمتنفيذ الطالب استعداد يعد. اإلنترنت عبر البيئات في
 الطالب استعداد إلى ُينظر ، تقميدًيا. اإلنترنت عبر لمتعمم الطالب الستعدادا مخاوف من لمحد
 بين .األكاديمية لألغراض التكنولوجيا استخدام عمى بقدراتيم مرتبط أنو عمى اإللكتروني لمتعمم

 عمى، "لمتعمم الذاتية واإلدارة" اإللكتروني التعمم في الراحة" وبين اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد
 طالبال تصرفات مجاالت في والممارسة لمبحث الطالب استعداد من الجوانب ىذه تطبيق

 ,Lynch, 2001; Smith, et al., 2003; Lau & Shaikh) اإلنترنت عبر بالتعمم المرتبطة

2012).                                                                                                            . 

 ليذه قدم اإلنترنت عبر مملمتع لالستعداد تصوره معاد مفيوم عمى اعتمدنا فقد ذلك، ومع
 عبر والتواصل اإلنترنت/ لمكمبيوتر الذاتية الكفاءات جانب إلى أنو المفيوم ىذا يدعي الدراسة
 .Hung et al., 2010)  (Rex & Roth, 1998 ;اإلنترنت

 في والتحكم ذاتًيا، الموجو لمتعمم إمكاناتيم في اإللكتروني لمتعمم الطالب استعداد يظير
 مع الذاتية والكفاءة والتحكم والتحفيز الذاتي التوجيو ارتباط أدى. التعمم عمى التحفيزو  المتعمم،
 ىذا في نفسي نموذج في المشكمة إدخال إلى الناشئة المفاىيم في اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد
 ليذه استجابة. مختمفة ظروف في يتقمب اإلنترنت عبر لمتعميم الطالب استعداد أن ُيالحظ. المجال
 استعداد زيادة عمى القدرة لدييا التي الفنية وغير التقنية عوامل تحديد عمى الباحثون ركز ، الظاىرة
 من إنجازاتيم تعزيز إلى باإلضافة اإلنترنت عبر التدريبية الدورات في التسجيل الختيار الطالب
  (Masiello et al., 2005; Çiftci et al., 2010).  ذلك التعمم نيج خالل

 أقوى استعداد لدييم الطالب اإللكتروني تبين أن لمتعمم الطالب استعداد وبفحص جوانب
 تحكم عمى تقريًبا متوسطة قدرة عن الطالب أبمغ. ذاتًيا الموجو والتعمم لمتعمم الدافع في نسبًيا

 .;Hung et al., 2010) (Reeves, 1993اإلنترنت عبر التعمم سياق في المتعممين

 مؤشرا يعتبر الذي العاطفي ذكاءىم ىو لمطالب السيكومترية لمسمات لبارزةا الجوانب أحد
 إنشاء أيًضا تم الرسمية وغير الرسمي التعميمي السياق في التعميمية الطالب إنجازات عمى ىاما

 عبر التعمم سياقات في أساسي كمكون المشاعر وجود. التعمم وأنماط العاطفي الذكاء بين ارتباط
 والقدرات اإلنترنت عبر لمتعمم نسبًيا المتدىور االستعداد بين التوافق ، الحالي البحث في. اإلنترنت

 ..Cleveland  & Campbell, 2012) (Berenson, et al., 2008) ;لمعاطفة   المنخفضة

 ىام مدخلو  ، والتعميم التدريس عممية في لمغاية ميم أمر ىو االستعداد ان ذلك معنى 
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 إجراء يمكن ، اليوم. الطالب استعداد عمى يعتمد المتعمم سموك في التغيير. يسالتدر  نظام - لمتعمم
 تمك عن اإلعدادات ىذه تختمف. أيًضا اإلنترنت عبر اإلعالم وسائل في والتدريس التعمم من كل
 عامل تجاىل ينبغي ال. والمعممين الطالب من لكل لوجو وجًيا التعميم إجراء فييا يتم التي

 عن التعبير يتم وبالتالي،. المختمفة الوسيمة ىذه في لممتعمم ولمتعمم لممعمم دريسلمت االستعداد
 من ىي والتي ، الذاتي التوجيو وميارة ، الوقت إدارة أنو عمى اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد
 الشخصي، التعمم بأسموب واالعتراف لمتحفيز، الداخمية الموارد اعتماد اإلنترنتعبر  التعمم طبيعة

 .(Smith, et al., 2003) Poole, 2000 ; والخبرات

 عبر االستعداد يمتمكوا أن يجب ، اإلنترنت عبر التعمم إعدادات من الطالب يستفيد لكي
 لتجربة وجسدًيا عقمًيا االستعداد" أنيا عمى اإلنترنت عبر الجاىزية عّرف وبالتالي،. اإلنترنت
جراءات  الفرص متابعة عمى القدرة أنيا عمى تعريفيا تم ينماب ،" اإلنترنت عبر معينة تعميمية وا 

 في السابقة الدراسات نظرت بواسطة اإلنترنت مثل اإللكترونية الموارد استخدام تسيل التي
 االستعداد لمفيوم األبعاد ثالثي تعريًفا مختمفة نظر وجيات من اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد

 كفاءة( 1) ، لوجو وجًيا التعميم عمى الطالب يفضمو الذي مالتعمي نمط( 2: )اإلنترنت عبر لمتعمم
 ميارة( 4) ، التعمم أجل من الكمبيوتر بمساعدة واالتصاالت اإلنترنت استخدام في الطالب
 التعمم تجارب من الرضا يزداد ، االستعداد يزداد عندما المستقل، أي أنو التعمم في المشاركة

 بالتوجيو يتعمق وأيًضا ، والرضا بالنفس لمثقة ميًما أساسًيا اشرطً  كان االستعداد أن وجد. أيًضا
 والطالب والموظفين بعد عن التعمم في المصمحة أصحاب جاىزية حول أجريت. والعمر الذاتي
 في االستثمار لزيادة الطالب، تحصيل زيادة في ميًما كان االستعداد أن اإلنترنت، عبر لمتعمم
 الجنس، أن وجد. الحياة مدى التعمم إمكانات ولتوسيع األقصى، حدال إلى بعد عن التعمم ميزانية

 ولكن ، اإلنترنت عبر لمتعمم الطالب استعداد عمى تؤثر والطبقة ، والعرق ، المالية والمساعدات
 أكثر شاركوا المنضمين غير الطالب أن لوحظ ، ذلك إلى باإلضافة. ذلك يفعل لم التعمم أسموب

 & Fogerson, 2005; Lau) .التقميدي التعمم ببيئة مقارنة نترنتاإل عبر التعمم بيئات في

Shaikh, 2012).                                                                                                  

 ترتيبات في المرونة من بمزيد أيًضا لمطالب تسمح اإلنترنت عبر التعمم بيئات ألن نظًرا
 بيم الخاصة التعمم أنشطة حول قرارات اتخاذ إلى الطالب يحتاج ، بيم الخاصة التعمم اطنش

 ، إلييا الوصول يتم التي الوسائط ونوع ، وتغطيتو وعمقو المحتوى سرعة حيث من فييا والتحكم
 من ميًما جزًءا أيًضا المتعمم في التحكم ُبعد يصبح ، وبالتالي. الدراسة في يقضيو الذي والوقت
 الضروري من ، أفضل بشكل اإلنترنت عبر الفعال التعمم تحقيق كيفية ولفيم الطالب استعداد
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وقياس ذلك  الجامعات طالب يمتمكيا أن يجب التي اإلنترنت عبر لمتعمم االستعداد أبعاد معرفة
 .االستعداد

  ئلخهوأس البحث مشكلت

استجابة حقيقية لعممية التعميمية، و دور أساسي في إنجاح اعن بعد  والتعميم االلكتروني متعممل
من قبل المؤسسات التعميمية لمواجية التقدم التكنولوجي في العالم أجمع ، فالتكنولوجيا تمعب دورًا 
ميمًا في حياة الطمبة، ألنيا تساعدىم عمى التعمم بشكل فعال وتستثير لدييم حب االستطالع 

ميم في العممية التعميمية، وفي ظل التقدم واالكتشاف والتجريب، ولمتعمم عبر االنترنت دور 
التكنولوجي وانتشار وسائمو اتاح لمجميع التعمم والتعميم بكل يسر وسيولة وبأقل وقت وجيد ، فضال 

( التي اجبرت المؤسسات التعميمية عمى ) فيرس كورونا23ومنيا كوفيد االزمات أوقات عن 
ميات التعمم والتعميم واستخدام االنترنت ووسائمو التحول لمتعمم عبر االنترنت لضمان استمرارية عم

عدم وجود  التعميميالمختمفة لمتواصل مع الطمبة ، وقد الحظ الباحثان نتيجة عمميما في المجال 
استعداد التعمم عبر االنترنت  لمعرفة مستوي مما دفعيما كفايات واستعدادات وميارات لدى الطمبة
لحاجة لدراسة قياس استعداد التعمم عبر االنترنت لدي لدي طالب الجامعة، ومن ىنا كانت ا

  طالب كمية التربية جامعة االزىر.

      في التساؤالت التالية: بحثيمكن صياغة مشكمة الو 

                ؟ العممية الشعب طمبة لدى االنترنت عبر الجامعة طالب تعمم استعداد مستوى ما -2
  ؟ االدبية الشعب طمبة االنترنت لدى عبر لجامعةا طالب تعمم استعداد مستوى ما -1
    النوعية؟ الشعب طمبة لدى  االنترنت عبر الجامعة طالب تعمم استعداد مستوى ما -4
               ؟ الثانية الفرقة طمبة لدى  االنترنت عبر الجامعة طالب تعمم استعداد مستوى ما -3

                الرابعة؟ الفرقة طمبة لدى االنترنت برع الجامعة طالب تعمم استعداد مستوى ما -6
  الدراسية ؟ والفرقة التخصص باختالف األنترنت عبر الطالب تعمم استعداد يختمف ىل -5
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  أهميتينالحالي من  بحثتكمن أىمية ال   البحث هميتأ

  يتأوالا  األهميت النظر
الواقع يمكنيم من الوصول إلى  فيالتعرف عمى استعداد تعمم الطالب عبر االنترنت  أن -

 .دروسيم والتواصل مع  زمالئيم أو المعمم
ماط التعمم أن، يوفر اطارا لفيم  جيد وفعال مع اآلخرين عبر اإلنترنت بشكلوالتفاعل التعاون  -

 .للطالب
ب
ا
  الخطبيقيت األهميت  ثبني

طمبة لمتعمم عبر استعداد البرامج تدريبية قائم عمى  إعدادفي  البحثمن نتائج  ادةستفاال -
 االنترنت.

إفادة القائمين عمى العممية التعميمية في اكساب طالبيم الميارات التي تفيدىم في أن يكونوا  -

 . االنترنتعمى درجة االستعداد لمتعمم عبر 

-البحث الى تحقيق االىداف التالية: يسعى البحث   أهداف  

  .االنترنتعبر لمتعمم استعداد طالب الجامعة مستوي التعرف عمى  -
لمتعمم  نوعى(  –ادبى –)عمميتبعًا لمتخصصاستعداد طالب الجامعة مستوي التعرف عمى   -

  .عبر االنترنت
( لمتعمم الرابعة –الفرقة الدراسية )الثانية تبعاً  استعداد طالب الجامعةوي مستالتعرف عمى  -

 .عبر االنترنت
 .وتطورها تقديم مجموعة من التوصيات التي تفيد العممية التعميمية -

 -البحث عمى الحدود التالية: يقتصر حدود البحث 

 جامعة األزىر. –كمية التربية بين بالقاىرة  الحد المكاني: -
 م.1012/1011الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي  الحد الزماني : -
 الحد الموضوعي: الكشف عن درجة استعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت. -
 . بالكليةالرابعة (  –العينة من طالب الفرقة ) الثانية  الحد البشري: تكونت -
 



 

 

 أ.م.د/ زين العابدين محمد عمي وىبو . أ. د/ أحمد محمد شبيب حسن &

 (53) 02022 اكتوبر  -( 32المجمد ) 2ج 227ة المصرية لمدراسات النفسية العددلمجما  

 وحعريفبحهب  مصطلحبث البحث
تفضيالت الطالب لمتعمم في بيئة تعممية  قائمة يعرف عمى أنو:  لمتعمم عبر اإلنترنت : ستعداداال

 تمكنيم من استخدام المناقشات ، واستخدام البريد اإللكتروني عمى استخدام التقنيات الحديثة
والرسائل الفورية لتبادل االفكار في ظل درجة من الثقة والكفاءة والمرونة ، والقدرة عمى االنخراط 

ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا أفراد العينة من  .عممية التعمم بشكل مستقل في
  استجابتيم عمى مقياس االستعداد لمتعمم عبر االنترنت.

 -تتمثل فيما يمي : :النترنتأبعاد االستعداد لمتعمم عبر ا
 الطالب في استخدام تقنيات التعمم اإللكتروني يتمثل في قدوة :بعد ميارات التقنية االلكترونية -2

 .ووسائمو المختمفة من كمبيوتر وىاتف وغيره
المشاركة والتفاعل مع  الطالب في يتمثل في قدوة: بعد االستعداد لممشاركة عبر االنترنت -2

  .وسائل االنترنت التعميمية المختمفةأستاذ المقرر عبر 
 أساليب استخدام الطالب في شعور وارتياحيتمثل في : بعد الكفاءة التواصمية عبر االنترنت -4

 .عبر االنترنت التعميم المتقدمة
استخدام  الطالب في اندماج وابراز شخصيةيتمثل في  :بعد االندماج في التعمم االلكتروني -4

 . توسائل التعمم عبر االنترن
 .وسائل التعمم اإللكتروني الطالب في قبول ورفضيتمثل في  :بعد االتجاه نحو التعمم اإللكتروني -6
في جودة التعمم اإللكتروني من  الطالب يتمثل في قدوة :بعد التأثير االجتماعي االلكتروني -5

 .حيث بناء الميارات االجتماعية وغيرىا
في التعامل مع االجيزة  الطالب يتمثل في قدوة: تحكم المتعمم اثناء التعمم اإللكترونيبعد  -7

 .االلكترونية أثناء التعمم
في مواجية العوائق والصعوبات  الطالب كفاءة وفاعميةويتمثل في  بعد الكفاءة الذاتية لمتعمم: -2

 .التي تواجييم أثناء العمم عبر االنترنت
لمتعمم  الطالب ذب انتباهتركيز وجويتمثل في  :جذب انتباه الطالب لمتعمم عبر اإلنترنتبعد  -9

 عبر االنترنت والتعامل مع مجريات الحياة المختمفة.
من  والتعميم ىي المواقع والمنصات والشبكات وجميع وسائل االنترنت التى يتم التعمم االنترنت: -2

 .) الباحثان(خالليا
 –لعممي تمثل في متغير التخصص ) االبحث وت في وىي المتغيرات المستخدمة المتغيرات: -3

  (. الرابعة –النوعي ( ومتغير الفرقة الدراسية ) الثانية  –االدبي 
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  لنظريطبر ااال

ميما لمغاية في عممية التعميم والتعميم وبالتالي  يتم التعبير عن  امرأاالستعداد لمتعمم  يعتبر   
والتي ىي من طبيعة  الوقت، وميارة التوجيو الذاتي ، إدارةاالستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت عمى أنو 

عتراف بأسموب التعمم الشخصي ، التعمم عبر اإلنترنت ، اعتماد الموارد الداخمية و الدافع ، واال
 .(Smith et al., 2003) الخبراتو 

لكي يستفيد الطالب من إعدادات التعمم عبر اإلنترنت ، يجب أن يمتمكوا الجاىزية عمى 
نترنت عمى أنيا ان يكون الطالب جاىز عقمًيا وجسدًيا اإلنترنت. وىكذا ، فإن الجاىزية عبر اإل

لتعمم معين عبر اإلنترنت ،بينما تم تعريفيا عمى أنو القدرة عمى متابعة الفرص التي تسيل استخدام 
 .(Choucri et al., 2003) الموارد اإللكترونية مثل اإلنترنت بواسطة الخبرة واألفعال

لمتعمم عبر اإلنترنت من وجيات نظر مختمفة.  قدم  الدراسات السابقة االستعداد تناولت
( أسموب التعميم لدى الطالب 2: )يتضمن  اإلنترنت عبر تعريًفا ثالثًيا لمفيوم االستعداد لمتعمم

( كفاءات الطالب لالستفادة من اإلنترنت بمساعدة الكمبيوتر 1، )جًيا لوجو التعميمتفضل و 
المشاركة فيو التعمم المستقل ، كما تم تطوير الجاىزية ( ميارة 4االتصاالت من أجل التعمم ، )

عبر اإلنترنت من خالل مقياس التعمم الذي يتضمن أبعاد فرعية من التعمم الموجو ذاتًيا ، والتحكم 
في المتعمم ، والتحفيز الكفاءة الذاتية لمكمبيوتر / اإلنترنت تجاه التعمم واإلنترنت الكفاءة الذاتية 

الخمسة يجب أن تؤخذ أبعاد فرعية مختمفة في االبعاد ل النظر في تمك لالتصاالت "من خال
 (Hung et al., 2010). االعتبار أثناء قياس االستعداد لمتعمم عبر اإلنترنت

، يمكن أن تؤثر واستخدام اإلنترنت الكمبيوتر في إعداد وصيانة فيقد تختمف الكفاءة الذاتية 
سيل يالوصول إلى المعمومات ويمكن أن  تيجيات الطالب فيالفعالية الذاتية لإلنترنت عمى استرا

ة مجاالت عمى األقل: عمى اإلنترنت ثالث تيجيات في إعدادات التعمم القائماستخدام ىذه االسترا
 .Shen &  Cho, 2013) ; (Tsai & Tsai, 2003 ، التعمم والتفاعل االجتماعيالتكنولوجيا

عمم ، وخمق أىداف متالفرد لحاالت فيم احتياجات العممية التي تتضمن ىو التعمم الذاتي 
قدرات ومعرفة تنفيذ استراتيجيات التعمم المناسبة ، و  وارد المادية لمتعمم واختيارتحديد المو ، التعمم

ويركز مفيوم التعمم الذاتي عمى  تقييم مخرجات التعمم.ل، المتعمم عمى االنخراط في عممية التعمم
 فىتحديد أىداف التعمم واألنشطة واالحتياجات ومستويات المسؤولية  في عمميةالمتعممين ميارات 
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 .(Zhoc  &  Chen, 2016)التعمم الذاتي 

ان أولئك الذين يتعممون في وسائط التعمم القائمة عمى الويب لدييم فرصة لتحديد المعمومات 
لتعمم األكثر المزيد من المرونة ووسائل ال إلييا وكيف لطمب المعمومات ، و التي يجب الوصو 

تخصيًص لدييم المزيد من السيطرة عمى التعمم. توجيو الطالب لتجربة التعمم الذاتي وعممية التحكم 
  (Lin &  Hsieh, 2001) . في المتعمم

يحتوي تحكم المتعمم عمى بعض التيديدات المحتممة مثل ؛ االفتقار إلى إدراك السيطرة  واتخاذ 
معرفي مرتفع عمى موارد معالجة المتعممين يتأثر بمقدار خيارات دون المستوى األمثل وحمل 

نجازات الطالب ىي أىمية الدافع في التعميم و  .(Corbalan et al., 2009) االختيار المتاح ا 
ىو جزء ميم من التعمم ىيكل برامج التعميم عبر اإلنترنت إلى و  ،قضية معروفة. منذ التحفيز الذاتي
كما ىو الحال في طريقة التعميم التقميدية وىو مطمب التعمم  حد كبير في عممية التعمم عن بعد

يتطمب التعمم عبر اإلنترنت االتصاالت عبر الكمبيوتر  .(Khan, 2009) الناجح عبر اإلنترنت
المشاركة في أنشطة التعمم وتفاعل الطالب و والجودة في خبرات التعمم في ىذه الوسائط ، الكفاءة 

 .(De Bruyn, 2004)النشطة 

تعمل عمى تحسين  ن البيئات التفاعميةأنتائجيا  أشارت Stephenson (2001)  دراسة في
 فأن ،الطالب. وبالتالي لديممعمومات لل والتفكير والييكمة االجتماعية التحميو ة يالمسؤولية والحر 

يجب أن تكون الكفاءة الذاتية ة التعمم عبر اإلنترنت، و في عممي ةاالتصاالت عبر اإلنترنت ميم
 التصاالت لألفراد عامال ميم تعتبر في إزالة القيود المتعمقة  بالتعمم عبر اإلنترنت.ل

التعمم مثل  في فردالسموكيات  منألبعاد الفرعية ا يشملعبر اإلنترنت  لمتعمم الستعدادااعتبار و 
 ستعدادلال ، وضبط النفس والتواصل والتعبير عن الذات. يمكن النظرالثقة بالنفس، والمعرفة الذاتية

 .(Flood, 2004)التعمم  ونفسيًا ومياريًا ليذايكون جاىًزا عقمًيا أن  لمفردمتعمم عبر اإلنترنت ل
 

 الدراست امليدانيت 
من خاللو الكشف عن  ، والذي حاوالالوصفي )التحميمي(المنيج  انالباحث استخدم البحثمنهج 
 .( التخصص -فرقة الدراسية ال) في ضوء متغيري( االستعداد لمتعمم عبر االنترنتمتغير )
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   البحثعينت 

االستعداد لمتعمم عبر عمييم مقياس  انالذين طبق الباحث الطالب العينة االستطالعية : أولا 
الحالي في صورتو األولية وذلك لحساب الخصائص السيكومترية،  البحثالمستخدم في  االنترنت

 من التخصصات االتية والمختارينة والرابعة يمثمون طمبة الفرقة الثاني طالبا( 100وبمغ عددىم )
 .(نوعى –ادبى -)عممي

 االستعداد لمتعمم عبر االنترنتعمييم مقياس  انالذين طبق الباحث طالبال :األساسية ثانيًا: العينة
( طالبًا. يمثمون طمبة الفرقة الثانية والرابعة 474بمغ عدد افرادىا  ) عينة عمى، في صورتو النيائية

 .نوعى( –ادبى  -عممي رين من التخصصات االتية )اوالمخت

الفرقة( وىي المتغيرات في  –حسب )التخصص  البحث( التالي يوضح توزيع عينة 2والجدول )
 البحث الحالي.

 التخصص( –توزٌع عٌنة البحث من الطالب حسب )الفرقة  (1جدول )
 

 المجموع نوعً أدبً علمً الفرقة

 الثانٌة
 871 82 171 07 العدد

 % 2180 % 082 % 8082 % 1280 النسبة %

 الرابعة
 101 33 13 32 العدد

 % 1381 % 1282 % 1781 % 1081 النسبة %

 المجموع
 101 30 118 112 العدد

 % 177 % 83 % 1083 % 1381 النسبة %

 )إعداد الباحثان ( مقياس االستعداد لمتعمم عبر االنترنت    البحث اداة
أنو مزيج من  قياس استعداد طالب الجامعة عبر االنترنت كما يتضح فى :س : اليدف من المقيا

تفضيالت الطالب لمتعمم عبر اإلنترنت وكفاءتيم وثقتيم في استخدام االتصاالت اإللكترونية 
 .مستقلبشكل قدرتيم عمى المشاركة في التعمم و 

 قياس، وتتمثل في اآلتي:بعدة خطوات لبناء ىذا الم انقام الباحث  خطوات اعداد المقياس :

 وتحديد األبعاد التي تبنتيا. باالستعداد لمتعممالتي اىتمت  المقاييساالطالع عمى بعض  -
 البحث.  البحوث السابقة المرتبطة بمتغيراالطالع عمى الدراسات و  -
بإجراء مسح لمعظم الدراسات والبحوث  اباختيار وتحديد ىذه األبعاد بعدما قام انقام الباحث -
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؛ وذلك بيدف وضع إطار  االستعداد لمتعمم عبر االنترنتاييس السابقة، والتي تقيس والمق
االستعداد لمتعمم وضع تعريف  انأمكن لمباحث في بناء المقياس. اننظري اعتمد عميو الباحث

 .وابعاده  عبر االنترنت
 :باالتيليذه األبعاد  مااختيارى انويبرر الباحث

 اًرا في الدراسات والبحوث والمقاييس السابقة. أن ىذه األبعاد ىي األكثر تكر  -
 أن ىذه األبعاد االكثر تناسبًا لعينة الدراسة. ستخدام.البا اً ارتباط األكثرأن ىذه األبعاد كما  -

ثم صياغة تعريف إجرائي لكل بعد من  تم عمل التعميمات التي تتناسب مع طبيعة المقياس.
 .االستعداد لمتعمم عبر االنترنتأبعاد 

،  االستعداد لمتعمم عبر االنترنتتقيس  عبارة( 74بصياغة ) اني ضوء ما سبق قام الباحثوف -
تعبر عن التعريف اإلجرائي لمُبعد،  العباراتلكل ُبعد مجموعة من  انحيث خصص الباحث

 (.  4 -1 -2) كل استجابة تأخذ درجة من ثالثة  ويتبع كل عبارة ثالث استجابات
، ودرجتين دائمايحصل الفرد عمى ثالث درجات لالستجابة  إعداد مفتاح التصحيح، حيث -

 ، ومن ثم فإن أعمى درجة لممقياس نادرا، ودرجة واحدة لالستجابة أحيانالالستجابة 
 =4  74  =123  = 2درجة، وأدنى درجة لممقياس  74  =74  .درجة 

 لمقياس:ا صدق وثبات
 ن صدق المقياس عمى ما يأتي:في التحقق م اناعتمد الباحث أواًل : صدق المقياس:

تم التحقق من االتساق الداخمي لعبارات وابعاد المقياس من خالل  لممقياس: صدق المفردات -
حساب معامل  االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد المنتمية إليو، وقد جاءت النتائج 

 التالي: (1)كما يوضحيا الجدول
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 بٌن درجة كل عبارة والدرجة الكلٌة للبعد المنتمٌة الٌها معامالت االرتباط قٌم (8جدول )
مهارات التقنٌة 

 االلكترونٌة
االستعداد للمشاركة 

 عبر االنترنت
الكفاءة التواصلٌة عبر 

 االنترنت
االندماج فً التعلم 

 االلكترونً
االتجاه نحو التعلم 

 اإللكترونً

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
امل مع

 االرتباط
 العبارة

معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

1 .718** 7 .888** 11 .686** 42 .681** 63 .819** 

4 .728** 1 .897** 11 .757** 42 .747** 67 .783** 

6 .713** 1 .882** 42 .715** 43 .677** 61 .836** 

2 .750** 12 .742** 41 .916** 47 .721** 61 .805** 

2 .746** 11 .660** 44 .910** 41 .699** 22 .817** 

3 .720** 14 .704** 46 .916** 41 .711** 21 .781** 

  16 .646**   62 .711**   

  12 .715**   61 .670**   

  12 .653**   64 .740**   

  13 .897**   66 .671**   

  17 .747**   62 .659**   

      62 .672**   

التأثٌر االجتماعً 
 االلكترونً

تحكم المتعلم اثناء 
 التعلم اإللكترونً

 الكفاءة الذاتٌة للتعلم
جذب انتباه الطالب 
 للتعلم عبر اإلنترنت

  

24 .715** 21 .946** 22 .816** 32 .689**   

26 .670** 21 .924** 22 .779** 32 .674**   

22 .766** 22 .959** 23 .776** 33 .655**   

22 .778** 21 .943** 27 .792** 37 .685**   

23 .794** 24 .953** 21 .800** 31 .707**   

27 .842** 26 .967** 21 .737** 31 .610**   

    32 .593** 72 .662**   

    31 .798** 71 .656**   

    34 .728** 74 .616**   

    36 .770** 76 .601**   

(0.06(/ )*( دالة عند )0.02)**( دالة عند )  
( و 0.502( أن معامالت ارتباط العبارات باألبعاد المنتمية إلييا تراوحت بين )1يتبين من جدول )

( مما يدل عمى االتساق الداخمي بين عبارات وأبعاد 0.02( وىي قيم ارتباط دالة عند )0.357)
درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس كما تم حساب معامل االرتباط بين  مقياس االستعداد لمتعمم.
:التالي (4) والتي يوضحيا الجدول  

 بعد والدرجة الكلٌة للمقٌاسكل بٌن درجة  قٌم معامالت االرتباط   (1جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط بالمقٌاس ابعاد المقٌاس

 0.01 **707. البعد االول  مهارات التقنية االلكترونية

 0.01 **704. : االستعداد للمشاركة عبر االنترنت البعد الثاني

 0.01 **583. البعد الثالث : الكفاءة التواصلية عبر االنترنت

 0.01 **802. البعد الرابع : االندماج في التعلم االلكتروني

 0.01 **678. البعد الخامس : االتجاه نحو التعلم اإللكتروني

 0.01 **655. االلكترونيالبعد السادس : التأثير االجتماعي 

 0.01 **470. البعد السابع: تحكم المتعلم اثناء التعلم اإللكتروني

 0.01 **669. البعد الثامن: الكفاءة الذاتية للتعلم

 0.01 **761. البعد التاسع: جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت

( و 0.370لكمية لممقياس تراوحت بين )ت ارتباط األبعاد بالدرجة ا( أن معامال4يتبين من جدول )
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( مما يدل عمى االتساق الداخمي بين ابعاد المقياس 0.02( وىي قيم ارتباط دالة عند )0.201)
 والدرجة الكمية لو.

 الصدق العاممي لمقياس االستعداد لمتعمم:
تممم حسمماب تشممبعات عبممارات مقيمماس االسممتعداد لمممتعمم عمممى كممل بعممد مممن أبعمماده تمييممدا 

الصممدق العمماممي التوكيممدي، وقممد جمماءت تشممبعات العبممارات عمممى كممل بعممد عمممى النحممو الممذي  لحسمماب
 ( التالي.3يوضحو الجدول )

 تشبعات عبارات مقياس االستعداد لمتعمم عمى أبعاد المقياس  (4جدول )
 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول

7 .929 76 .805 64 .906 46 .529 86 .542 

4 .937 77 .763 64 .896 47 .596 87 .517 

4 .931 78 .745 75 .923 48 .597 88 .497 

05 .634 77 .778 70 .907 47 .546 87 .610 

00 .486 74 .767 74 .917 44 .632 84 .528 

04 .611 74 .673 75 .930 44 .599 84 .544 

05 .428 85 .579   55 .608 75 .610 

06 .663 80 .702   50 .573 70 .615 

07 .438 84 .639   54 .677 74 .588 

08 .937 85 .705   55 .510 75 .571 

07 .602     56 .673   

      57 .585   

الجذر 
 الكامن

6.883 6.132 6.032 5.794 4.572 

التباين 
 المفسر %

9.429 8.400 8.263 7.937 6.262 

 العامل التاسع العامل الثامن العامل السابع العامل السادس

04 .535 58 .747 64 .609 0 .567 

04 .701 57 .657 65 .592 4 .669 

45 .620 54 .717 66 .698 5 .392 

40 .894 54 .715 67 .720 6 .650 

44 .890 65 .712 68 .683 7 .609 

45 .894 60 .691 67 .749 8 .554 

الجذر 
 3.479 3.814 4.201 4.405 الكامن

التباين 
 4.765 5.225 5.755 6.034 المفسر %
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جممذرىا الكممامن أكبممر مممن الواحممد  عوامممل (3( أن عبممارات المقيمماس تشممبعت عمممى )3يتبممين مممن جممدول )
 وىي كالتالي. الصحيح،

عبممممارة( وتراوحممممت قمممميم التشممممبع لمعبممممارات عمممممى العامممممل بممممين  22وتشممممبعت عميممممو ) العامللللل األول: -
 األنترنت(.االستعداد لممشاركة عبر ( وتم تسمية العامل )0.347( و )0.312)
( عبمممارات وتراوحمممت قممميم التشمممبع لمعبمممارات عممممى العاممممل بمممين 20وتشمممبعت عميمممو ) العاملللل الثلللاني: -
 (.الكفاءة الذاتية لمتعمم( وتم تسمية العامل )0.206)( و 0.673)
( عبمممارات  وتراوحمممت قممميم التشمممبع لمعبمممارات عممممى العاممممل بمممين 5وتشمممبعت عميمممو ) العاملللل الثاللللث: -
 (.التعمم اإللكتروني أثناءتحكم المتعمم ( وتم تسمية العامل )0.340( و )0.305)
يم التشممممبع لمعبممممارات عممممى العامممممل بممممين ( عبمممارة  وتراوحممممت قممم21وتشممممبعت عميممممو ) العاملللل الرابللللع: -
 اإللكتروني(.االندماج في التعمم ( وتم تسمية العامل )0.574( و )0.620)
( عبممارات وتراوحممت قمميم التشممبع لمعبممارات عمممى العامممل بممين 20وتشممبعت عميممو ) العامللل الخللامس: -
 (.تجذب انتباه الطالب لمتعمم عبر اإلنترن( وتم تسمية العامل )0.526( و )0.337)
( عبمممارات وتراوحمممت قممميم التشمممبع لمعبمممارات عممممى العاممممل بمممين 5وتشمممبعت عميمممو ) العاملللل السلللادس: -
 األنترنت(.الكفاءة التواصمية عبر ( وتم تسمية العامل )0.233( و )0.646)
( عبمممارات وتراوحمممت قممميم التشمممبع لمعبمممارات عممممى العاممممل بمممين 5وتشمممبعت عميمممو ) العاملللل السلللابع: -
 (.االتجاه نحو التعمم اإللكترونيتسمية العامل ) ( وتم0.737( و )0.567)
( عبمممارات وتراوحمممت قممميم التشمممبع لمعبمممارات عممممى العاممممل بمممين 5وتشمممبعت عميمممو ) العاملللل الثلللامن: -
 اإللكتروني(.التأثير االجتماعي ( وتم تسمية العامل )0.733( و )0.631)
ارات عممممى العاممممل بمممين ( عبمممارات وتراوحمممت قممميم التشمممبع لمعبممم5وتشمممبعت عميمممو ) العاملللل التاسلللع: -
 اإللكترونية(.ميارات التقنية ( وتم تسمية العامل )0.553( و )0.431)
 

 التحميمل ممن المسمتخرجة لمنتمائج التوكيمدي العماممي التحميمل ولمتأكيد عمى تمك العوامل فقد تمم اسمتخدام
 مممن جالمسمتخر  النمموذج التمالي (2الشمكل) ويوضمح AMOS برنمامج باسمتخدام االستكشمافي العماممي
 التوكيدي. العاممي التحميل
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 ( نموذج التحميل العاممي التوكيدي لمقياس االستعداد لمتعمم2شكل )

قيم مؤشرات المطابقة لمتأكد من حسن مطابقة النموذج المستخرج كما تم حساب 
 التالي: ( 6)، كما يوضحيا الجدول AMOSباستخدام 

 ي التوكيدي لمقياس االستعداد لمتعمممؤشرات مطابقة نموذج التحميل العامم  (5جدول )
 القرار المدى المثالي قيمة المؤشر مؤشرات المطابقة م
 مقبول (5أقل من ) CMIN/DF 3.412ودرجات الحرية  Xالنسبة بين  2
 مقبول االقتراب من الصفر 046. ( RMRجذر متوسطات مربع البواقي ) 2
 ولمقب 2صفر إلى  521. (GFIمؤشر حسن المطابقة ) 3
 مقبول 2صفر إلى  505. (AGFIمؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات الحرية ) 4
 مقبول 2صفر إلى  641. (NFIمؤشر المطابقة المعياري ) 5
 مقبول 2صفر إلى  527. (RFIمؤشر المطابقة النسبي ) 6
 مقبول 2صفر إلى  555. (IFIمؤشر المطابقة المتزايد ) 7
 مقبول 2صفر إلى  620. (TLIمؤشر توکر لويس ) 8
 مقبول 2صفر إلى  454. (CFIمؤشر المطابقة المقارن ) 9
 مقبول 0.08أقل من  069. (RMSEAجذر متوسط مربع خطأ االقتراب ) 20
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( أن جميممع قمميم مؤشممرات المطابقممة جمماءت فممي المممدى المقبممول مممما 6يتضممح مممن جممدول )
اس االستعداد لمتعمم مع ما جماء ممن بيانمات يدل عمى مطابقة نموذج التحميل العاممي التوكيدي لمقي

 العينة االستطالعية التي طبق عمييا.

  :االستعداد لمتعمم عبر االنترنت: ثبات مقياس ثانياً 

التالي. (5)تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يوضحو الجدول  

 عبر االنترنت االستعداد لمتعمم ألبعاد مقياس قيم معامالت الثبات    (6جدول )
 معامل ثبات ألفا عدد العبارات ابعاد المقٌاس

 0.823 3 البعد االول  مهارات التقنية االلكترونية      

 0.928 11 البعد الثاني : االستعداد للمشاركة عبر االنترنت

 0.902 3 البعد الثالث : الكفاءة التواصلية عبر االنترنت 

 0.903 14 : االندماج في التعلم االلكتروني   البعد الرابع

 0.893 3 البعد الخامس : االتجاه نحو التعلم اإللكتروني

 0.855 3 البعد السادس : التأثير االجتماعي االلكتروني

 0.975 3 البعد السابع: تحكم المتعلم اثناء التعلم اإللكتروني

 0.917 12 البعد الثامن: الكفاءة الذاتية للتعلم 

 0.852 12 البعد التاسع: جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت

 0.982 76 الدرجة الكلية للمقياس

( 0.261مقياس تراوحت قيمو بين )( أن معامل ثبات الفا كرونباخ ألبعاد ال5يتبين من جدول )
 .تعداد لمتعممت لدرجات مقياس االس( لألبعاد والدرجة الكمية وىي قيم مقبولة من الثبا0.321)و

   نخبئج البحث

 ما مستوى استعداد تعمم طالب الجامعة عبر االنترنت لدى طمبة الشعب العممية؟ السؤال األول 

ولإلجابة عمى السؤال األول تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية الستجابات 
مقياس االستعداد لمتعمم والدرجة  ( طالبا عمى ابعاد246الطالب بالشعب العممية والبالغ عددىم )

استجابات طالب الشعب العممية عمى مقياس االستعداد  نتائجالتالي يوضح  (7) الكمية والجدول
 :لمتعمم

  



 

 

 أ.م.د/ زين العابدين محمد عمي وىبو . أ. د/ أحمد محمد شبيب حسن &

 (73) 02022 اكتوبر  -( 32المجمد ) 2ج 227ة المصرية لمدراسات النفسية العددلمجما  

 112استجابات طالب الشعب العلمٌة على مقٌاس االستعداد للتعلم ن = نتائج  (0جدول )

 ابعاد المقٌاس م
المتوسط 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

ستوى م
االستعداد 

 للتعلم
 الترتٌب

 7 كبير 0.429 2.39 مهارات التقنية االلكترونية 1

 3 كبير 0.384 2.46 االستعداد للمشاركة عبر االنترنت 4

 1 كبير 0.473 2.57 الكفاءة التواصلية عبر االنترنت 6

 2 كبير 0.413 2.53 االندماج في التعلم االلكتروني 2

 5 كبير 0.468 2.42 اإللكترونياالتجاه نحو التعلم  2

 6 كبير 0.466 2.41 التأثير االجتماعي االلكتروني 3

 4 كبير 0.431 2.43 تحكم المتعلم اثناء التعلم اإللكتروني 7

 8 كبير 0.446 2.34 الكفاءة الذاتية للتعلم 1

 9 متوسط 0.416 2.33 جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت 1

 كبير 0.436 2.43 اد للتعلم لدى طالب الشعب العلميةإجمالي االستعد

إلى التالي: (7تشير نتائج جدول )  

عبر لمتعمم  ستعدادأعمي من المتوسط في اال كانطالب الشعب العممية متوسط استجابات  أن  -
االندماج في التعمم بعد  – الكفاءة التواصمية عبر االنترنتبعد )االنترنت في االبعاد األتية 

بعد  – االتجاه نحو التعمم اإللكترونيبعد  – االستعداد لممشاركة عبر االنترنتبعد  – االلكتروني
مما يشير الى استعداد الطالب  .(  الكفاءة الذاتية لمتعممبعد  – التأثير االجتماعي االلكتروني

 لمتعمم عبر االنترنت بدرجة كبيرة.

عبر االنترنت لمتعمم  ستعدادمتوسط في اال كانب الشعب العممية طالمتوسط استجابات  أن  -
  .لطالب لمتعمم عبر اإلنترنت(بعد )جذب انتباه افي 

عبر لمتعمم  ستعدادأعمي من المتوسط في اال كانطالب الشعب العممية متوسط استجابات  أن  - 
بمستوى استعداد )كبير( ( و 0.435( وانحراف معياري )1.34بمتوسط ) ككلاالنترنت في االبعاد 

وبالتالي فإن اإلجابة عمى السؤال األول لمبحث ىي )أن طالب الشعب العممية يتمتعون بمستوى 
 .(عبر االنترنت استعداد كبير لمتعمم

ما مستوى استعداد تعمم طالب الجامعة عبر االنترنت لدى طمبة الشعب  السؤال الثبني 
تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية ولإلجابة عمى السؤال الثاني  االدبية؟

( طالبا عمى ابعاد مقياس االستعداد لمتعمم 231الستجابات الطالب بالشعب األدبية والبالغ عددىم )
اإلحصاءات الوصفية الستجابات طالب الشعب نتائج التالي يوضح  (2) والدرجة الكمية والجدول



 

 

 قياس استعداد طالب كمية التربية جامعة االزىر لمتعمم عبر االنترنت في ضوء بعض المتغيرات . 

 (20)   2022اكتوبر  – ( 32)المجمد  2ج 227 العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 

 .ماألدبية عمى مقياس االستعداد لمتعم

 118ستجابات طالب الشعب األدبٌة على مقٌاس االستعداد للتعلم ن = نتائج ا  (2جدول )

 ابعاد المقٌاس م
المتوسط 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

مستوى 
االستعداد 

 للتعلم
 الترتٌب

 7 متوسط 0.472 2.23 مهارات التقنية االلكترونية 1

 1 كبير 0.427 2.38 االستعداد للمشاركة عبر االنترنت 4

 4 متوسط 0.405 2.29 الكفاءة التواصلية عبر االنترنت 6

 5 متوسط 0.430 2.28 االندماج في التعلم االلكتروني 2

 3 كبير 0.496 2.35 االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 2

 6 متوسط 0.454 2.24 التأثير االجتماعي االلكتروني 3

 7 متوسط 0.440 2.23 تحكم المتعلم اثناء التعلم اإللكتروني 7

 8 متوسط 0.436 2.19 الكفاءة الذاتية للتعلم 1

 2 كبير 0.424 2.37 جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت 1

 متوسط 0.442 2.28 إجمالً االستعداد للتعلم لدى طالب الشعب األدبٌة

( إلى : 8تشير نتائج جدول )  

عبر االنترنت لمتعمم  ستعدادمتوسط في اال كان دبيةطالب الشعب األمتوسط استجابات  أن   -
جذب انتباه الطالب لمتعمم عبر بعد  – االستعداد لممشاركة عبر االنترنتبعد )فى االبعاد األتية 

التأثير بعد  -االندماج في التعمم االلكترونيبعد  – االتجاه نحو التعمم اإللكترونيبعد  -اإلنترنت
 تحكم المتعمم اثناء التعمم اإللكترونيبعد  -رات التقنية االلكترونيةميابعد  -االجتماعي االلكتروني

 مما يشير الى استعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت بدرجة متوسطة.(  لكفاءة الذاتية لمتعممابعد  -

عبر االنترنت فى لمتعمم  ستعدادمتوسط في اال كان دبيةطالب الشعب األمتوسط استجابات  أن  -
الي ( وبالتمتوسط( وبمستوى استعداد )0.331( وانحراف معياري )1.12بمتوسط ) ككلاالبعاد 

)أن طالب الشعب األدبية يتمتعون بمستوى استعداد  لمبحث ىي ثانيفإن اإلجابة عمى السؤال ال
 .(االنترنتعبر  لمتعمم متوسط
الشعب استعداد تعمم طالب الجامعة عبر االنترنت لدى طمبة  مستوى ما  الثبلث السؤال
 النوعية؟

ولإلجابة عمى السؤال الثالث تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية الستجابات 
( طالبا عمى ابعاد مقياس االستعداد لمتعمم والدرجة 37الطالب بالشعب النوعية والبالغ عددىم )

ى مقياس االستعداد ستجابات طالب الشعب النوعية عمانتائج التالي يوضح  (3) الكمية والجدول
 .لمتعمم

 



 

 

 أ.م.د/ زين العابدين محمد عمي وىبو . أ. د/ أحمد محمد شبيب حسن &

 (22) 02022 اكتوبر  -( 32المجمد ) 2ج 227ة المصرية لمدراسات النفسية العددلمجما  

 30ستجابات طالب الشعب النوعٌة على مقٌاس االستعداد للتعلم ن = ا نتائج  (3جدول )

 ابعاد المقٌاس م
المتوسط 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

مستوى 
االستعداد 

 للتعلم
 الترتٌب

 4 كبير 0.398 2.35 مهارات التقنية االلكترونية 1

 2 كبير 0.400 2.51 عبر االنترنتاالستعداد للمشاركة  4

 1 كبير 0.487 2.53 الكفاءة التواصلية عبر االنترنت 6

 3 كبير 0.380 2.38 االندماج في التعلم االلكتروني 2

 5 كبير 0.458 2.34 االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 2

 7 متوسط 0.441 2.31 التأثير االجتماعي االلكتروني 3

 9 متوسط 0.440 2.21 ء التعلم اإللكترونيتحكم المتعلم اثنا 7

 8 متوسط 0.414 2.26 الكفاءة الذاتية للتعلم 1

 6 متوسط 0.356 2.32 جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت 1

 كبٌر 0.419 2.36 إجمالً االستعداد للتعلم لدى طالب الشعب النوعٌة

 ( إلى : 3تشير نتائج جدول )

عبر لمتعمم  ستعدادأعمي من المتوسط في اال كان النوعيةطالب الشعب مستوي استجابات  أن -
االستعداد لممشاركة عبر بعد  – الكفاءة التواصمية عبر االنترنتبعد )االنترنت في االبعاد األتية 

االتجاه نحو بعد  – ميارات التقنية االلكترونيةبعد  -االندماج في التعمم االلكترونيبعد  – االنترنت
التأثير االجتماعي بعد   - جذب انتباه الطالب لمتعمم عبر اإلنترنتبعد  – اإللكتروني التعمم

 كان النوعيةطالب الشعب مستوى استجابات  أن -.( الكفاءة الذاتية لمتعممبعد  -االلكتروني
  .(تحكم المتعمم اثناء التعمم اإللكترونيبعد )عبر االنترنت في لمتعمم  ستعدادمتوسط في اال

عبر االنترنت في االبعاد لمتعمم  ستعدادفي اال النوعيةطالب الشعب مستوي استجابات  أن  - 
الي فإن اإلجابة ( وبالتكبير( وبمستوى استعداد )0.323( وانحراف معياري )1.45بمتوسط ) ككل

 لمتعمم كبيريتمتعون بمستوى استعداد  النوعيةلمبحث ىي )أن طالب الشعب  ثالثعمى السؤال ال
 (. كبيرة) مما يشير الى استعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت بدرجة  (النترنتعبر ا

 ؟النترنت لدى طمبة الفرقة الثانيةاستعداد تعمم طالب الجامعة عبر ا مستوىما السؤال الرابع  

ولإلجابة عمى السؤال الرابع تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية الستجابات 
( طالبا عمى ابعاد مقياس االستعداد لمتعمم والدرجة 102الفرقة الثانية والبالغ عددىم )الطالب ب

ستجابات طالب الفرقة الثانية عمى مقياس االستعداد ا نتائجح التالي يوض (20) الكمية والجدول
                                           .لمتعمم

   
 



 

 

 قياس استعداد طالب كمية التربية جامعة االزىر لمتعمم عبر االنترنت في ضوء بعض المتغيرات . 

 (21)   2022اكتوبر  – ( 32)المجمد  2ج 227 العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 

 871رقة الثانٌة على مقٌاس االستعداد للتعلم ن = ستجابات طالب الفنتائج ا (17جدول )

 ابعاد المقٌاس م
المتوسط 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

مستوى 
االستعداد 

 للتعلم
 الترتٌب

 7 متوسط 0.442 2.26 مهارات التقنية االلكترونية 1

 1 كبير 0.388 2.43 االستعداد للمشاركة عبر االنترنت 4

 2 كبير 0.460 2.41 النترنتالكفاءة التواصلية عبر ا 6

 3 كبير 0.424 2.38 االندماج في التعلم االلكتروني 2

 4 كبير 0.492 2.34 االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 2

 7 متوسط 0.446 2.26 التأثير االجتماعي االلكتروني 3

 6 متوسط 0.430 2.31 تحكم المتعلم اثناء التعلم اإللكتروني 7

 8 متوسط 0.434 2.20 للتعلم الكفاءة الذاتية 1

 5 متوسط 0.409 2.33 جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت 1

 متوسط 0.436 2.32 إجمالً االستعداد للتعلم لدى طالب الفرقة الثانٌة

أعمي من المتوسط  كانالفرقة الثانية طالب مستوي استجابات  أن -( إلى:20تشير نتائج جدول )
بعد  – االستعداد لممشاركة عبر االنترنتبعد )عبر االنترنت في االبعاد األتية مم لمتع ستعدادفي اال

 .( بعد االتجاه نحو التعمم االلكتروني –بعد االندماج في التعمم االلكتروني  – الكفاءة الذاتية لمتعمم

في عبر االنترنت لمتعمم  ستعدادمتوسط في اال كانالفرقة الثانية طالب مستوى استجابات  أن -
بعد تحكم المتعمم اثناء التعمم  –االبعاد األتية ) بعد جذب انتباه الطالب لمتعمم عبر األنترنت 

 بعد الكفاءة الذاتية لمتعمم ( . –بعد ميارات التقنية االلكترونية  –االلكتروني 

 عبر االنترنت في االبعاد ككللمتعمم  ستعدادفي االالفرقة الثانية طالب مستوي استجابات  أن -
وبالتالي فإن  ( وبمستوى استعداد )متوسط(.0.343( وانحراف معياري )1.10بمتوسط )

اإلجابة عمى السؤال الرابع لمبحث ىي )أن طالب الفرقة الثانية يتمتعون بمستوى استعداد 
 .(االنترنتعبر  متوسط لمتعمم

ة الفرقة استعداد تعمم طالب الجامعة عبر االنترنت لدى طمب مستوىما السؤال اخلبمس  
 الرابعة؟

ولإلجابة عمى السؤال الخامس تم حساب المتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية الستجابات 
( طالبا عمى ابعاد مقياس االستعداد لمتعمم والدرجة 274الطالب بالفرقة الرابعة والبالغ عددىم )

بعة عمى مقياس االستعداد ستجابات طالب الفرقة الراا نتائجالتالي يوضح  (22) الكمية والجدول
                  .لمتعمم

 
 



 

 

 أ.م.د/ زين العابدين محمد عمي وىبو . أ. د/ أحمد محمد شبيب حسن &

 (24) 02022 اكتوبر  -( 32المجمد ) 2ج 227ة المصرية لمدراسات النفسية العددلمجما  

 101ستجابات طالب الفرقة الرابعة على مقٌاس االستعداد للتعلم ن = ا نتائج (11جدول )

 ابعاد المقٌاس م
المتوسط 
 الموزون

االنحراف 
 المعٌاري

مستوى 
االستعداد 

 للتعلم
 الترتٌب

 5 ركبي 0.434 2.40 مهارات التقنية االلكترونية 1

 2 كبير 0.430 2.46 االستعداد للمشاركة عبر االنترنت 4

 1 كبير 0.475 2.51 الكفاءة التواصلية عبر االنترنت 6

 8 كبير 0.431 2.34 االندماج في التعلم االلكتروني 2

 3 كبير 0.457 2.42 االتجاه نحو التعلم اإللكتروني 2

 5 يركب 0.467 2.40 التأثير االجتماعي االلكتروني 3

 6 كبير 0.447 2.39 تحكم المتعلم اثناء التعلم اإللكتروني 7

 4 كبير 0.428 2.41 الكفاءة الذاتية للتعلم 1

 7 كبير 0.401 2.36 جذب انتباه الطالب للتعلم عبر اإلنترنت 1

 كبٌر 0.441 2.41 إجمالً االستعداد للتعلم لدى طالب الفرقة الرابعة

:( إلى22تشير نتائج جدول )  

عبر لمتعمم  ستعدادأعمي من المتوسط في اال كان الرابعةالفرقة طالب مستوي استجابات  أن  -
بعد االستعداد  –االنترنت في االبعاد األتية عمى الترتيب ) بعد الكفاءة التواصمية عبر االنترنت 

بعد  –ية لمتعمم بعد الكفاءة الذات –بعد االتجاه نحو التعمم االلكتروني  –لممشاركة عبر االنترنت 
بعد تحكم المتعمم اثناء التعمم  –بعد ميارات التقنية االلكترونية  –التأثير االجتماعي االلكتروني 

بعد االندماج في التعمم االلكتروني (  –بعد جذب انتباه الطالب لمتعمم عبر االنترنت  –االلكتروني 
 النترنت بدرجة ) كبيرة (. مما يشير الى استعداد طالب الفرقة الرابعة لمتعمم عبر ا

عبر لمتعمم  ستعدادأعمي من المتوسط في اال كان الرابعةالفرقة طالب مستوي استجابات  أن  -
( وبمستوى استعداد )كبير( 0.332( وانحراف معياري )1.32ككل بمتوسط ) في االبعاد االنترنت

قة الرابعة يتمتعون بمستوى وبالتالي فإن اإلجابة عمى السؤال الخامس لمبحث ىي )أن طالب الفر 
 .(عبر االنترنت استعداد كبير لمتعمم

لماذا كانت استجابات افراد العينة اعلى من المتوسط على مقياس الستعداد للتعلم عبر     

 : يمكن تفسير ذلك في ضوء ما يلى     النترنت ؟

 زة الكمبيوتر واإلنترنتبأجي ةيرى افراد العينة ضرورة امتالك الميارات الفنية المرتبط -   
المتعممين  تصورات فإن  ، وكذلك الويب عمى القائمة التعمم بيئات عمى االداء في ليساعدىم ذلك

 إلى باإلضافة ،اإلنترنت عبر وسموكياتيم المتعممين مواقف تشكل التعمم عبر األنترنت ألىمية
 عمى. تعمميم في نشاًطا أكثر بدور مالقيا منيم  تتطمب بالشبكة التي المتعمقة المناسبة الميارات
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 (23)   2022اكتوبر  – ( 32)المجمد  2ج 227 العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 

 .المحدد الوقت في العمل إلتمام و الوقت إلدارة بيم الخاص التعمم توجيو في مسؤوليتيم يدركوا أن
  (Peng et al., 2006; Tsai  &  Lin, 2004) .                : وهذا يتفق مع نتائج دراسة كل من

 التعمم نشاط ترتيبات في المرونة من بمزيد أيًضا طالبلم تسمح اإلنترنت عبر التعمم ان بيئات  - 
 من عمييا السيطرة ، وممارسة بيم الخاصة التعمم أنشطة حول قرارات عمى اتخاذ لذلك فيم يعممون

  وبالتالي. الدراسة في ونيايقض الذي والوقت الوسائط ونوع المحتوى وتغطية والعمق السرعة حيث
دراسة عميو  تستعدادىم لمتعمم عبر األنترنت ، وىذا ما أكدال ميًما التحكم لدييم جزًءا ُبعد يصبح

.(Stansfield et al., 2004).                                                                                 

التعمم عبر اإلنترنت أدوات اتصال لتسييل التواصل الشخصي بين المعممين والطالب  بيئةتوفر  -
سئمة وذلك ، ويمكن لمطالب طرح االاإللكترونيقشات واستخدام البريد باستخدام أدوات مثل المنا

يم ، ويتواصمون  بشكل مريح من خالل الدردشة الحية والرسائل الفورية وتبادل االفكار لتعزيز تعمم
 يعممون عمى  التواصل مع المعممين وزمالء الدراسة من خالل المراسالت او المناقشات وثقو، كما

 تفق ذلك مع نتائج دراسات كل من :يبواسطة التعمم عبر االنترنت . و 

 (Salaberry, 2000 ; Roper, 2007;  Hew & Cheung, 2008).                                   

 الخاصة قراراتيم اإلنترنت انيم قادرين عمى اتخاذ  عبرفي التعمم  الناجحون المتعممون يرى     
فان  لذا .عمموالت المعرفة وأىداف الحالية لظروفيم ووفًقا الخاصة لسرعتيم وفًقا احتياجاتيم لتمبية
 المسؤولية تحمل ذاتًيا الموجيين الناضجين السيل عمى الطالب من يجعل االرتباط ىذا وجود
 . (Lin & Hsieh, 2001) ا مع نتيجةالتعمم ، ويتفق ىذ ألنشطة حماًسا يكونوا أكثر  وألن لمتعمم

  الدافع حيث إن  ميمتعم أداء عمى كبيرة تأثيرات لو الذاتي الدافعى لمتوجو الطالب امتالك إن   -
 عمى بناءً  العمل خالل ، ألنو منلدييم   واالجتماعي المعرفي التطور في حاسم عنصر ىو الذاتي

 واستراتيجيات ، الجودة عالي وتعمم. والميارات لديو المعرفة  ينمو لممتعمم   المتأصمة االىتمامات
ىذا مع نتائج دراسات كل من  أكبر اثناء التعمم عبر االنترنت ويتفق واستمتاع أفضل، تعمم
:.(Ryan  &   Deci, 2000 ;  Czubaj, 2004) 

الن ذلك يجعميم  اإلنترنت، عبر آخرين طالب مع لمعمل الفرص من االستفادة حرص الطالب - 
اإلنترنت  وتحقيق  عبر التعمم في لمتواصل الذاتية ، ويولد لدييم الكفاءةمتحمسين لمبقاء قادرين

 ,Roper, 2007; McVay)ية لدييم . ويتفق ىذه مع نتيجة دراسة كل من : الفعالية الذات

 المتوسط من بان تكون اعلى  العينة افراد ذلك قد يكون تفسيرا مقبوال الستجابات لعل .(2000

 .االنترنت عبر للتعلم االستعداد مقياس على
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التخصص والفرقة  استعداد تعمم الطالب عبر اإلنترنت باختالف يختمف ىل  دسالسؤال السب
 ولإلجابة عمى السؤال السادس تم حساب ما يمي: الدراسية؟

:الفروق حسب التخصص    
حسب التخصص الدراسي )عممي  عبر االنترنت لحساب الفروق بين الطالب في االستعداد لمتعمم

 (21) نوعي( فقد تم استخدام تحميل التباين أحادي االتجاه من خالل قيمة "ف" والجدول –أدبي  –
 .نتائج تحميل التباين األحادي لمفروق في مستوى االستعداد لمتعمم حسب التخصصالتالي يوضح 

 نتائج تحلٌل التباٌن األحادي للفروق فً مستوى االستعداد للتعلم حسب التخصص (18جدول )

أبعاد 
 المقٌاس

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 الخطأ
 المعٌاري

قٌمة 
 "ف"

مستوى 
 الداللة

مهارات التقنية 
 االلكترونية

 222. 2.583 14.34 135 علمي
4.627 

 
 238. 2.836 13.40 142 أدبي دالة 010.

 242. 2.391 14.10 97 نوعي

االستعداد 
للمشاركة عبر 

 االنترنت

 365. 4.245 27.04 135 علمي
3.079 

 
 394. 4.704 26.19 142 أدبي دالة 047.

 446. 4.400 27.61 97 نوعي

الكفاءة 
التواصلية عبر 

 االنترنت

 245. 2.850 15.41 135 علمي
14.786 

 
 204. 2.431 13.76 142 أدبي دالة 000.

 297. 2.926 15.20 97 نوعي

االندماج في 
التعلم 

 االلكتروني

 427. 4.970 30.41 135 علمي
13.600 

 
 434. 5.171 27.32 142 أدبي دالة 000.

 463. 4.568 28.56 97 نوعي

االتجاه نحو 
التعلم 

 اإللكتروني

 242. 2.811 14.55 135 علمي
1.165 

 
 250. 2.980 14.11 142 أدبي غير دالة 313.

 279. 2.751 14.05 97 نوعي

التأثير 
االجتماعي 
 االلكتروني

 241. 2.806 14.48 135 علمي
5.170 

 
 228. 2.724 13.43 142 أدبي دالة 006.

 269. 2.651 13.84 97 نوعي

تحكم المتعلم 
اثناء التعلم 
 اإللكتروني

 222. 2.581 14.57 135 علمي
3.647 

 
 221. 2.643 13.76 142 أدبي دالة 027.

 268. 2.642 13.90 97 نوعي

الكفاءة الذاتية 
 للتعلم

 385. 4.479 23.43 135 علمي
4.037 

 
 366. 4.365 21.94 142 أدبي دالة 018.

 421. 4.149 22.61 97 نوعي

جذب انتباه 
الطالب للتعلم 
 عبر اإلنترنت

 360. 4.185 23.27 135 علمي
.786 

 
 356. 4.248 23.77 142 أدبي غير دالة456.

 361. 3.562 23.18 97 نوعي

الدرجة الكلٌة 
 للمقٌاس

 2.171 25.225 177.54 135 علمي
5.415 

 
 2.148 25.597 167.72 142 أدبي دالة 005.

 2.354 23.192 173.10 97 نوعي

: إلى( 22تشير نتائج جدول )  
 –استعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت حسب التخصص )عممي  فيوجود فروق دالة احصائيا  -
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االستعداد لممشاركة عبر عد ب –ميارات التقنية االلكترونية بعد االبعاد االتية ) فينوعي(  –أدبي 
بعد   -االندماج في التعمم االلكتروني بعد  –الكفاءة التواصمية عبر االنترنت بعد   -االنترنت 

الكفاءة الذاتية بعد  –تحكم المتعمم اثناء التعمم اإللكتروني بعد  –التأثير االجتماعي االلكتروني 
- (24.500) -(23.725) -(4.073)-(3.517) لمتعمم( حيث بمغت قيمة ف عمى الترتيب

 إحصائياً  فيما جاءت الدرجة الكمية لممقياس بفروق دالة (3.047) - (4.537)- (6.270)
( 0.02( بمستوى داللة )3.326لصالح )التخصص العممي( حيث بمغت قيمة " ف" المحسوبة )

من حيث اتجاه وعميو فإن الفروق في الدرجة الكمية تعكس الفروق في األبعاد  وىي قيمة دالة.
 الفروق في االستعداد لمتعمم لصالح طالب التخصص العممي.

 ويمكن تفسير تمك النتيجة في التالي:
: حيث تعمل الى اكساب الطالب ميارات التفكير  طبيعة المواد الدراسية لمشعب العممية -2

 بيقي. العميا واكساب الميارات العممية والعممية ألنيا تقوم عمى الجانبين النظري والتط
: الن طالب الشعب العممية لدييم خبرات وممارسات مع االجيزة االلكترونية وتنفيذ الخبرة   -1

 بعض التجارب التي يقوم بيا الطالب انفسيم.

: من حيث أعضاء ىيئة التدريس النيم يجمعوا بين اعضاء كميتين كمية التربية وكمية  التعدد -4
 ات ألعضاء ىيئة الدريس لدييم. العموم من حيث التنوع في الخبرات والممارس

: من حيث تناوليم الجوانب النظرية في مقرراتيم بكمية التربية وتنفيذ الجانب النظري المكان -3
 فى صورة تطبيقية في المعامل والتجارب بكمية العموم.

: يحصل ىؤالء الى التنوع والتعدد من حيث االعضاء واالماكن والمعامل وغيرىا مما البيئة -6
يم الكثير من الميارات والخبرات التي تساعدىم وتمكنيم من التعمم عبر االنترنت ينمى لدي
 ووسائمو.

 –أدبي  –استعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت حسب التخصص )عممي  فيعدم وجود فروق   -
عمم بعد )جذب انتباه الطالب لمتتجاه نحو التعميم اإللكتروني( و )االالبعدين التاليين بعد  فينوعي( 

 .(0.725) - (2.256عبر اإلنترنت( . حيث بمغت قيمة ف عمى الترتيب )

ويرجع ذلك الى ان استخدام التعمم عبر األنترنت ال يكون أال في األزمات مثل ازمة كورونا   
بمعنى انو في عقوليم بعض االوقات وليس كل االوقات ويفسر الى عدم توفر االجيزة والشبكات 

 لدييم.
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 : الفروق الدراسية الفروق حسب 
الرابعة(  –ولحساب الفروق بين الطالب في مستوى االستعداد لمتعمم حسب الفرقة الدراسية )الثانية 

نتائج اختبار "ت" التالي يوضح  (24) فقد تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين والجدول
                     .لعينتين مستقمتين في مستوى االستعداد لمتعمم حسب التخصص

 ئج اختبار "ت" لعينتين مستقمتين في مستوى االستعداد لمتعمم حسب التخصص (23جدول )

 العدد الفرقة أبعاد المقٌاس
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

قٌمة 
 "ت"

درجات 
 الحرٌة

 مستوى الداللة

مهارات التقنٌة 
 االلكترونٌة

 2.653 13.53 201 الثانية
 دالة 0.002 372 3.072

 2.606 14.37 173 الرابعة

االستعداد للمشاركة عبر 
 االنترنت

 4.278 26.74 201 الثانية
 الةد غير 0.546 372 0.605

 4.731 27.02 173 الرابعة

الكفاءة التواصلٌة عبر 
 االنترنت

 2.761 14.44 201 الثانية
 دالة 0.032 372 2.154

 2.854 15.06 173 الرابعة

دماج فً التعلم االن
 االلكترونً

 5.097 28.57 201 الثانية
 غير دالة 0.452 372 0.753

 5.137 28.97 173 الرابعة

االتجاه نحو التعلم 
 اإللكترونً

 2.953 14.05 201 الثانية
 غير دالة 0.142 372 1.473

 2.744 14.49 173 الرابعة

التأثٌر االجتماعً 
 االلكترونً

 2.679 13.54 201 الثانية
 دالة 0.004 372 2.893

 2.807 14.36 173 الرابعة

تحكم المتعلم اثناء التعلم 
 اإللكترونً

 2.584 13.86 201 الثانية
 غير دالة 0.063 372 1.867

 2.683 14.37 173 الرابعة

 الكفاءة الذاتٌة للتعلم
 4.348 21.99 201 الثانية

 دالة 0.002 372 3.198
 4.318 23.42 173 الرابعة

جذب انتباه الطالب 
 للتعلم عبر اإلنترنت

 4.094 23.31 201 الثانية
 غير دالة 0.512 372 0.656

 4.017 23.59 173 الرابعة

 الدرجة الكلٌة للمقٌاس
 23.972 170.06 201 الثانٌة

 دالة 0.031 372 2.168
 26.204 175.68 173 الرابعة

 : إلى( 23تشير نتائج جدول )
 – الثانية) الفرقة الدراسيةاستعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت حسب  فيعدم وجود فروق   - 

-االندماج في التعمم االلكتروني -االستعداد لممشاركة عبر االنترنت) االبعاد االتية في( الرابعة
جذب انتباه الطالب لمتعمم  -تحكم المتعمم اثناء التعمم اإللكتروني -االتجاه نحو التعمم اإللكتروني

-( 0.231) -( 0.361) -( 0.635. حيث بمغت قيمة ف عمى الترتيب )(عبر اإلنترنت
(2.257 )- (0.565).  

( الرابعة – الثانية) الفرقة الدراسيةاستعداد الطالب لمتعمم عبر االنترنت حسب  فيوجود فروق  -
بعد  -الكفاءة التواصمية عبر االنترنتبعد  -ميارات التقنية االلكترونيةبعد ) االبعاد االتية في

 عمى الترتيب" فقيمة "حيث بمغت ( الكفاءة الذاتية لمتعممبعد  -التأثير االجتماعي االلكتروني



 

 

 قياس استعداد طالب كمية التربية جامعة االزىر لمتعمم عبر االنترنت في ضوء بعض المتغيرات . 

 (22)   2022اكتوبر  – ( 32)المجمد  2ج 227 العدد المجمة المصرية لمدراسات النفسية 

(4.071 )- (1.263 )- (1.234 )- (4.232 ). 

 فيما جاءت الدرجة الكمية لممقياس بفروق دالة لصالح )الفرقة الرابعة( حيث بمغت قيمة " ت" -
وعميو فإن الفروق في الدرجة الكمية  ( وىي قيمة دالة.0.04( بمستوى داللة )1.252المحسوبة )

 تعكس الفروق في األبعاد من حيث اتجاه الفروق في االستعداد لمتعمم لصالح طالب الفرقة الرابعة.
توجد فروق في مستوى االستعداد لمتعمم حسب  وبالتالي فإن إجابة السؤال السادس ىي )

 .تخصص لصالح طالب التخصص العممي، وحسب الفرقة الدراسية لصالح طالب الفرقة الرابعة(ال
 التالً: فًوٌمكن تفسٌر تلك النتٌجة 

 ادتم تناوليم عدد اكبر في المواد الدراسية : حيث ت لمفرقة الرابعةالمواد الدراسية  كمية وعدد -1
  .الكم اليائل من المقررات الدراسيةفي ضوء  الممارساتميارات ال العديد من يمالى اكساب

ومارسوا العديد من الخبرات التي جعمتيم  الفرقة الرابعة اصبحوا أكثر خبرة: الن طالب  الخبرة -1
 .اكثر استعداد لمتعمم عبر االنترنت من طالب الفرقة الثانية

تجعميم أكثر  والميارات والخبرات والفنيات والممارسات وغيرىاعضاء األ: من حيث  التعدد -4
 . استعداد لمتعمم عبر االنترنت من طالب الفرقة الثانية

 .الذى وفر ليم القيام بالجانب العممي في التربية العممية في الفرقة الثالثة والرابعة: المكان -3

 .تعلموهالتي تعمل الى اعدادىم االعداد المطموب والفعال لسوق العمل وتنفيذ كل ما : البيئة -6

  الخىصيبث

بحيث يمتمكون الجاىزية لمتعامل مع ادوات التعمم عبر  وميارياً  إعداد المتعممين فنياً    ولا
  االنترنت بكفاءة .

التعميق عمى القضايا المتعمقة  اة الواقعية و تشجيع الطالب عمى مشاركة تجارب الحي : ثانيا
 باألحداث الجارية عبر اإلنترنت.  

عمى االنترنت  بيدف توجيو الطالب  طالب عمى الدخولمى مستوى قدرة الالتعرف ع : ثالثا
احتياجات التعمم الفردية  لمتحكم في كل من محتوى وعممية التعمم والطرق التي تمبي

 .لمطالب
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خاصة أولئك الذين لدييم كفاءة أقل في التواصل عبر اإلنترنت ، لممشاركة  ع الطالبتشجي : رابعا
 عن أفكارىم بشجاعة ، وتكوين صداقات أفضل.بشكل مكثف في المناقشات ، والتعبير 

 يجب عمى المعممين مساعدة الطالب عمى البقاء متحمسين في التعمم عبر اإلنترنت. :خامسا 
لممعممين تزويد الطالب بالتوجيو المناسب لعالم التعمم عبر اإلنترنت من خالل  يمكن : سادسا

أدوات عبر اإلنترنت أو من خالل  جعل الطالب يتعرفون عمى معمميم أو أقرانيم من خالل
  .الرد السريع واإليجابي عمى استفسارات الطالب مرة أخرى من خالل األدوات عبر اإلنترنت

المعممين وزمالء الدراسة في بيئات التعمم عبر اإلنترنت  جتماعًيا مععمى التفاعل ا التأكيد:  سابعا
 بداًل من التواصل وجًيا لوجو.

تتكون من الكفاءات االجتماعية لمطالب عبر اإلنترنت والتي  االستعداد لمتعمم تشجيع ادوات : ثامنا
 .الكفاءات الفنيةعية مع زمالئو وكفاءات االتصال و المعمم والكفاءات االجتما مع

: لكي يستفيد الطالب من إعدادات التعمم عبر اإلنترنت ، يجب أن يمتمكوا الجاىزية عمى  تاسعا
 ًيا ( .اإلنترنت )عقمًيا وجسد

: ضرورة ان يتخذ المتعممون الناجحون عبر اإلنترنت قراراتيم الخاصة لتمبية احتياجاتيم  عاشرا
 أىداف المعرفة والتعمم لدييم .الحالية و  الخاصة وفًقا لسرعتيم الخاصة ووفًقا لظروفيم

ت  : يجب عمى الطالب االستفادة من الفرص لمعمل مع طالب آخرين عبر اإلنترن عشر الحادي
 متحمسين . التشجيع والتغذية الراجعة لمبقاءوذلك باستخدام 

: مساعدة الطالب عمى تحسين خبراتيم التعميمية عبر اإلنترنت. لتصنيف استعداد  الثاني عشر
الكفاءة الذاتية لمكمبيوتر، والتحكم في المتعمم والكفاءة الذاتية و الطالب بشكل مناسب، 
 لمتواصل عبر اإلنترنت .

الب في بيئة : توفير أدوات اتصال لتسييل التواصل الشخصي بين المعممين والطعشرالثالث 
مثل المناقشات واستخدام البريد اإللكتروني ، ويمكن لمطالب طرح  التعمم عبر االنترنت

 .االسئمة وذلك من خالل الدردشة الحية والرسائل الفورية وتبادل االفكار لتعزيز تعمميم

لتدخل السريع والداعم والمساعدة لمحفاظ عمى تحفيز الطالب إذا بدا أنيم ا ضرورة  الرابع عشر:
 يواجيون مشكالت أو يشعرون باإلحباط أثناء عممية التعمم عبر اإلنترنت.  

القدرة عمى تطبيق ميارات عالية المستوى الستخدام الكمبيوتر  : اكساب المتعممينالخامس عشر
صالحيااسثل تحميل الممفات أو تنزيميا ؛ و م  .تكشاف األخطاء وا 
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Abstract: 

Readiness towards online learning can be explored from different 

points of view. It can be explored in light of learners’ skills, abilities, 
competencies and communication, independent learning participation, self-

directed learning, learning control and computer self-efficacy. In order for 

students to benefit from online learning, they must be ready to learn. 

Readiness towards online learning requires the student to be mentally and 

physically ready to utilize certain educational procedures. Online learning 

environments also allow students more flexibility to engage in learning 

activities. Therefore, students need to make decisions about their learning 

activities, and exercise control over them in terms of speed, depth, content 

width, media type, and time spent during the learning process. The sample 

consisted of (374) second and fourth year students who were chosen from 

scientific, literary, and generic specializations. The number of the second 

year students reached (201) and were distributed to the three 

specializations (70– 103- 28), respectively and the number of the fourth 

year students reached (173) and were distributed to the three 

specializations (65- 39- 69), respectively. Results revealed that the level of 

the sample members on readiness towards online learning scale was higher 

than the average. This indicates that the participants had high level of 

readiness towards online learning. Also, there were statistically significant 

differences in readiness towards online learning according to study 

specializations: (scientific- literary- generic) in favor of the scientific 

specialization students. In addition, there were statistically significant 

differences in readiness towards online learning according to the academic 

year in favor of the fourth year students. 
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