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Subject 
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 الوستخلض
Abstract 

التعليم عن بعد لدى الطالب يف جامعة امللك عبد العزيز والتعرف على مدى اكتساب الطالب  يهدف البحث إىل تقنني مقياس لالجتاىات ازاء (:ع)
ليم عن بعد تبعاً اجتاىات اجيابية حنو ىذا التعليم، باالضافة إىل ذلك الكشف عن ما إذا كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاىات الطالب حنو التع

 (.، املستوى التعليمي، مقر االقامةالتخصص الدراسي، اجلنس)ملتغريات 
جبامعة امللك عبد ( علمية ونظرية)طالب وطالبة من كليات ( 302)ومن خالل اعداد مقياس االجتاه حنو التعليم عن بعد وتقنينو مث تطبيقو على عينة مكونة من 

 .ون باالسلوب التقليدي وعن بعدالعزيز يف مرحليت البكالريوس والدراسات العليا من يسكنون يف املدينة والقرية ويدرس
 :وبعد التأكد من صدق وثبات املقياس مت التوصل إىل جمموعة من النتائج امهها

 .اعتدالية اجتاه طالب جامعة امللك عبد العزيز حنو التعليم عن بعد -
 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الطالب والطالبات يف االجتاه حنو التعليم عن بعد -

 .0000لكليات العملية عنهم يف الكليات النظرية يف االجتاه حنو التعليم عن بعد مبستوى داللةتفوق طالب ا -

 .0000عدم وجود فروق دالة احصائياً بني الطالب يف مرحلة البكالوريوس واملاجستري يف االجتاه حنو التعليم عن بعد مبستوى داللة  -

 :ومن  أىم التوصيات اليت توصل إليها البحث

 .امج االرشاد الرتبوي يف اجلامعة هبدف توعية الطالب والطالبات حنو أمهية التنوع يف أساليب التعلمتعزيز بر 
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(E:) The research aims to regulate the measurement of trends over the distance 

education students at the University of King Abdul Aziz and to see how students acquire 
positive attitudes towards this education, in addition to the disclosure of whether there 
were statistically significant differences between the trends of students to distance 
education due to changes in (a course of study, sex, educational level, residence).  
Through the scale setting the trend towards distance learning and its codification, and 
then applied to a sample of (203) students from colleges (science and theory) at King 
Abdul Aziz in the two phases of bachelor and graduate studies for those who live in the 
city, village, studying the traditional manner and at a distance.  
After confirming the veracity and consistency of the scale was reached on a set of results 
including:  
- Moderation towards the students at the University of King Abdul Aziz about distance 
education.  
- There are no statistically significant differences between male and female students in the 
trend towards distance education.  
- More than college students in the college process their theory in the direction of distance 
education the level of significance 0.05.  
- There are no statistically significant differences between students in the undergraduate 
and master's in the trend towards distance education level of significance 0.05.  
One of the main recommendations of the Search:  
Promote educational extension programs at the university to educate students about the 
importance of diversity in learning styles 
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