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مستوى جودة إدارة التعليم االلكرتوني
يف جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر
أعضاء هيئات التدريس يف فروعها
مشال الضفة الغربية
د .حييى حممد ندى
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية ،وفح�ص �أثر كل من
متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والكلية ،ومكان ال�سكن) يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم
االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئات التدري�س يف هذه الفروع.

تكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئات التدري�س يف فروع جامعة القد�س املفتوحة
�شمال ال�ضفة الغربية وعددهم ( ، )721اختريت منهم عينة ع�شوائية تتكون من ( )105ع�ضواً.
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ،حيث ُ�ص ِّممت ا�ستبانة جلمع البيانات ،ت�ضمنت

( )63فقرة توزعت يف خم�سة جماالت ،ومت التحقق من �صدق الأداة وثباتها ،ثم وزعت على �أفراد

عينة الدرا�سة ،ومن ثم ُحلِّلت البيانات با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية املوزونة ،واالنحرافات

املعيارية ،وحتليل التباين الأحادي ،واختبار (ت) .

بينت نتائج الدرا�سة �أن �أعلى املتو�سطات كانت على جمال التدريب للتعليم االلكرتوين،
تالها جمال املتابعة واال�ستمرارية للتعليم االلكرتوين ،فمجال التدري�س وتقومي الطلبة يف التعليم
االلكرتوين ،تالها جمال التخطيط للتعليم االلكرتوين ،وكان �أدنى املتو�سطات على جمال توفري
بيئة التعليم االلكرتوين.
وقد تبني من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جودة �إدارة التعليم االلكرتوين
يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة
الغربية تعزى ملتغريات :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والكلية ،ومكان ال�سكن ،على املجاالت جميعها،
ووجود فروق على جمال التدري�س وتقومي الطلبة يف التعليم االلكرتوين ،يف متغري اجلن�س ل�صالح
الإناث ،وجمال التخطيط للتعليم االلكرتوين يف متغري مكان ال�سكن ل�صالح القرية.
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Abstract:
The study aimed to determine the level of e-learning Quality management
in Al-Quds Open University from the point of view of faculty members in its
branches in the northern West Bank, and examine the impact of each of the
variables (Gender, Qualification, college, place of residence) on the level of
e-learning Quality management in Al-Quds Open University from the point of
view of faculty members in its branches in the northern West Bank.
The study population consisted of faculty members in the branches of AlQuds Open University in the northern West Bank, whose number was (721),
out of which a random sample of (105) members was selected
The descriptive method is used in this study, and a questionnaire was
designed to collect data, which included (63) items distributed in five areas,
and verified as to validity and persistence; and then distributed to the members
of the study sample. Then data were analyzed using the Averages of Balanced
Means, Standard Deviations, Analysis of Variance Unilateral, and (t) Test.
The results revealed that the highest averages were in the field of training
for e-learning, followed by the field of follow-up and continuity of e-learning,
then the field of teaching and assessing students in e-learning, followed
by planning for e-learning, and the lowest average concerned providing
e-learning environment.
The results showed no statistically significant differences in the level of
e-learning Quality management in Al-Quds Open University from the point of
view of faculty members in its branches in the northern West Bank due to the
variables: gender, qualification, college, and place of residence in all areas.
However, there were differences in the field of (teaching and evaluating
students in e-learning), regarding the gender variable in favor of females, and
the field of (planning for e-learning) regarding the variable place of residence
in favor of the village.
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مقدمة:

تكت�سب برامج التعليم االلكرتوين �أهميتها يف الوقت الراهن من قدرتها على جتاوز م�شكلة
االنفجار املعريف الناجت عن �ضخامة النتاج الفكري يف احلقول العلمية والإن�سانية املختلفة،
وعجزت برامج التعليم التقليدي عن الإحاطة ال�شاملة باجلوانب املو�ضوعية للتخ�ص�صات
املتنوعة خالل املدة الزمنية املحددة ،يف برامج التعليم اجلامعي خا�صة ،والو�سائط واملنهاج
( )PLS Ramboll Management, 2005: 2وقد اجتهت الدول م�ؤخراً �إىل و�ضع خطط للمعلوماتية،
وجعل احلا�سوب والثورة املعلوماتية يف مناهج التعليم والتدري�س املعتمد على دمج التكنولوجيا
بالتعليم واقع ًا فعلي ًا وحقيقة ملمو�سة للتغلب على م�شكالت التعليم التقليدي ،ومنها :التدفق
الطالبي ،والتقدم املت�سارع يف جماالت املعرفة ،وت�أثري تقنيات التعليم واالت�صاالت يف جمال
للتعلم مرة ثانية ،وعدم
التعليم ،وارتفاع التكاليف ،وزيادة رغبة كثري من النا�س يف العودة ّ
منا�سبة النتائج املحققة ل�سوق العمل ،وجمود النظام التعليمي احلايل (م�صلحي وحممد:2007 ،
 ، )118وقد برزت تكنولوجيا املعلومات ( )ITباعتبارها عن�رصاً مهم ًا يف العديد من م�ؤ�س�سات
التعليم العايل التي ت�ستخدم التعليم االلكرتوين يف جميع �أنحاء العامل للتناف�س مع الآخرين
والبقاء على قيد احلياة من الناحية املالية ( ، )al boub et all, 2008: 842وو�ضعت م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �أمام حت ّد كبري لال�ستفادة من الإمكانات والفر�ص الكثرية التي يقدمها هذا التطور،
ما انعك�س على ر�ؤية هذه امل�ؤ�س�سات و�أهدافها نحو عامل اجلامعات االفرتا�ضية ،وبناء �أمناط
خمتلفة من التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين ،ومن هذه الأمناط توفري جزء من املنهاج الدرا�سي
عن طريق الإنرتنت �ضمن من�صات �إلكرتونية ،وتوفري �إمكانية ت�سجيل حما�رضات امل�رشفني وبثها
�آلياً ،ولتتمكن جامعة القد�س املفتوحة بفروعها املختلفة واملمتدة يف جميع �أنحاء فل�سطني
من اال�ستفادة من هذا التطور ،فقد �أ�صبح من ال�رضورة �أن حت�صل �أطقم اجلامعة من �أكادمييني
و�إداري�ين وطالب على التدريب الكايف واملهارات الالزمة للتعامل مع هذه التقنيات اجلديدة
(مركــز تكنـولوجيـا املعـلومـات واالت�صاالت  ، )ICTC) ، 2012ويعد التعليم االلكرتوين من �أهم
الأ�ساليب احلديثة امل�ستخدمة يف جمال الرتبية ،والتي تقوم على ا�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة
من حا�سب �آيل ،و�شبكات ،وو�سائط ،و�آليات بحث ومكتبات �إلكرتونية ،وكذلك بوابات الإنرتنت
�سواء كان عن بعد �أم يف الف�صل الدرا�سي ،وهو م�صطلح �شامل ي�شري �إىل ا�ستخدام التكنولوجيات
املتقدمة وعلى ر�أ�سها احلا�سوب ،وا�ستخدام مواد تعليمية على �شبكة االنرتنت وو�سائط متقدمة
ومواقع وبرجميات وبريد الكرتوين ،والر�سوم املتحركة التعليمية ،واملحاكاة والألعاب ،وب�شكل
عام ف�إن هذا امل�صطلح ي�شري �إىل �أنواع التعلم باحلا�سوب كلها (� . )kumar, 2011: 48أي �أنه تعليم
قائم على اال�ستفادة من التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أق�رص وقت ،و�أقل
جهد و�أكرب فائدة (بن علي. )100 :2011 ،
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وقد �أ�صبح التعليم االلكرتوين �رضورة حتمية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وتتزايد
�أهميته لأ�سباب كثرية وهي:
♦ ♦انخفا�ض م�ستوى التعليم� ،إذ �إن الأنظمة التعليمية �أ�صبحت غري قادرة على مواكبة
التطور العاملي.
♦ ♦ت�شتت املناهج الدرا�سية مع تعدد م�صادر املعرفة و �رسعة تدفق املعلومات.
♦ ♦�أهمية التعلم الذاتي و تطوير قدرات الفرد على التفكري و الإبداع.
♦ ♦ازدياد وعي الفئة العاملة من املجتمع اجتاه تطوير معرفتهم وخرباتهم ومعرفة اجلديد
دائم ًا من تغريات �أو م�ؤمترات عاملية حول جمال تخ�ص�صهم ،ملواكبة التطور الدائم يف ع�رص
ال�رسعة.
♦ ♦رغبة الأ�شخا�ص الذين فاتتهم فر�صة التعليم لظروف معينة بااللتحاق باملدار�س
وموا�صلة التعليم.
♦ ♦عدد الطالب الكبري يف ال�صف الواحد لقلة املدار�س� ،إ�ضافة �إىل عدم التوازن يف التوزيع
اجلغرايف للم�ؤ�س�سات التعليمية نتيجة الرتكيز على املناطق ذات الكثافة ال�سكانية العالية.
♦ ♦احلاجة لتقليل كلفة التعليم (الهادي. )120 :2005 ،

وللحر�ص على التحول ال�سليم �إىل التعليم االلكرتوين ،ال بد للم�ؤ�س�سة التعليمية �أن تتعامل
بحر�ص ،ل�ضمان جودة التحول ،وتقبل الثورة التعليمية اجلديدة ،ويتم ذلك باتباع خطوات

مدرو�سة تبنى عليها كل خطوة الحقة وهي:

♦ ♦درا�سة الأبحاث ال�سابقة حول التعليم الإلكرتوين و�أخذ نتائجها بعني االعتبار.
♦ ♦درا�سة املقررات احلالية ومعرفة ما الذي يحتاج �إىل تطوير و�إ�ضافة معلومات جديدة �أو
تعديل.
♦ ♦حتديد حاجات املتعلمني ،ومتطلبات املقرر الدرا�سي قبل اختيار نوع التكنولوجيا
امل�ستخدمة.
♦ ♦عمل برامج تدريب للمعلم والطالب حول الو�سائل التكنولوجية وكيفية ا�ستخدامها
♦ ♦جتهيز كل موقع بالت�سهيالت التكنولوجية املحتاج �إليها والو�صول �إليها ب�سهولة ،مع
توفري خطوط االت�صاالت الفورية حلل امل�شكالت التي تواجه املتعلمني.
♦ ♦البدء مع عدد حمدود من الطالب ملعرفة امل�شكالت التي تواجه عملية التطبيق والعمل
على ال�سيطرة عليها و معاجلتها (الهادي. )103 :2005 ،
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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ويو�ضح �شوملي �أن التحول �إىل التعليم االلكرتوين ي�ستوجب التخطيط واحل�سابات الدقيقة،
وت�شتمل عملية التحول نحو هذا ال�شكل من التعليم املتعدد الو�سائط ،على جمموعة من اخلطوات تبد�أ
ب�إعداد املقرر �أو املحتوى التعليمي ب�شكل ي�سمح با�ستخدام و�سائل التقنية احلديثة .كما ت�شمل هذه
العملية توفري امل�ستلزمات ال�رضورية للمدر�سني والطالب التي متكنهم من ا�ستخدام هذا الأ�سلوب
يف التعلم والتعليم ،والتي تتطلب ا�ستخدام تطبيقات التقنية احلديثة يف تدري�سها ،ملعرفة الفوائد
والعوائق املرتتبة على ذلك ،ولذلك ال بد من تدريب الطلبة والأ�ساتذة على هذه التقنيات ملعرفة
مدى قدرتهم على ا�ستخدامها يف الدرا�سة �أو التدري�س ،وحتديد ال�سبل الف�ضلى لت�شجيع الأ�ساتذة
على تطوير مهاراتهم ،وزيادة وعيهم ب�أهمية ا�ستخدام م�صادر املعرفة االلكرتونية ،والأدوات
امل�ستخدمة يف �إي�صالها �إىل املتعلمني (�شوملي. )12 :2007 ،

ومن طرق �ضمان �صحة امل�سار واخلطوات يف التعليم االلكرتوين ،الدرا�سة امل�ستمرة للجودة
ملا لها من قدرة يف بيان قدرة امل�ؤ�س�سة التعليمية ومتيزها يف طرح براجمها الدرا�سية ،و�ضمان
ح�صول املتعلم يف التعليم املفتوح على جودة التعليم نف�سها التي يح�صل عليها املتعلم عرب طرق
التعليم االعتيادية املبنية على اللقاءات املبا�رشة مع املحا�رضين يف قاعات الدرا�سة ،بل حتقيق
جودة �أف�ضل من ذلك �أي�ضاً ،وحيث �إن امل�ساقات االلكرتونية حتتوي على و�سائل التعلم للم�ساقات
االعتيادية نف�سها مثل :الكتب واملحا�رضات والربجميات . . .الخ ،ف�إنه ميكن اال�ستفادة من
معايري جودة التعليم االعتيادي يف حتقيق جودة التعليم االلكرتوين� ،إال �أنه ي�ضاف �إىل امل�ساقات
االلكرتونية خ�صو�صية ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية ،وبالتايل من املهم �إ�ضافة معايري ل�ضمان
جودة ا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية وامل�صادر التعليمية املتعمدة على تلك الو�سائل (اجلامعة
الإ�سالمية -غزه. )1 :2012 ،
ويبني �سار�سا و�سولر ( )Sarsa & Soler,2012: 48انه لي�س من ال�سهل قيا�س جودة التعليم
االلكرتوين ملا لهذا املو�ضوع من متغريات وتداخالت ي�صعب �إجمالها يف نتيجة واحدة� ،إ�ضافة
�إىل انه ال توجد معايري عاملية لقيا�سها ،لكن ميكن التدليل عليها من خالل جودة املمار�سات
والعمليات واملخرجات ،و�أنه غالب ًا ما يكون ارتفاع جودة التعليم االلكرتوين بطيئا ،وذلك يرتبط
مبتغريات ت�شمل ال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية ،وجودة العمليات ،ونوعية املحتويات.

ترق حتى الآن �إىل م�ستوى املعايري املعرتف
ويرى الزهريي (� )8 :2009أن جميع املعايري مل َ
بها من قبل املنظمة العاملية للموا�صفات القيا�سية ،ولكنها تبقى مهمة للإفادة منها يف بناء
جتارب التعليم االلكرتوين ،علم ًا ب�أن بع�ض هذه املعايري مر�شحة للح�صول على اعرتاف املنظمة
يف الزمن املنظور ،وت�شمل هذه املعايري:
● ●الأهداف :ومن �أهم هذه الأهداف حتقيق املتطلبات اخلا�صة بالعملية التعليمية.
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● ●الو�صول :ويق�صد به �إمكانية حتقيق الو�صول �إىل املحتوى التعليمي من �أي مكان ويف
�أي وقت.
● ●قابلية التكيف :وهي قدرة الربامج التعليمية على التكيف لتلبية احتياجات امل�ؤ�س�سات
التعليمية واملتعلمني ب�سهولة و�رسعة كبريتني .دون وجود حمددات متنع هذا التكيف.
● ●الإنتاجية :وهي القدرة على حتقيق �إنتاجية �أعلى من خالل �إنقا�ص الزمن ،وتقليل الكلفة
اخلا�صة بالعملية التعليمية.
● ●املالءمة :ويق�صد بها �إمكانية ا�ستخدام املحتوى التعليمي حتى �إذا تغريت التقنية
امل�ستخدمة يف تقدميه مثل نظام الت�شغيل �أو نظام �إدارة التعلم.
● ●قابلية الت�شغيل :وهي قابلية االت�صال بني حمطات الت�شغيل ،حتى مع وجود اختالف يف
البيئة الت�شغيلية لها.
● ●قابلية التحديث و�إعادة اال�ستخدام :وهي �إمكانية تعديل وحتديث املحتوى التعليمي
و�إعادة ا�ستخدامه مرات عدة با�ستخدام �أدوات متعددة.
● ●املحتوى :يق�صد باملحتوى التعليمي ،الن�صو�ص املكتوبة ،وال�صور الفوتوغرافية،
والر�سوم الإي�ضاحية ،وامل�ؤثرات ال�صوتية ،والر�سوم املتحركة ،ومقاطع الفيديو ،واخلرائط،
وت�شتمل معايري �سكورم على ثالث عنا�رص �أ�سا�سية خا�صة باملحتوى التعليمي وهي( :منوذج
جتميع املحتوى ،و بيئة ت�شغيل الوحدات التعليمية و �آلية الت�صفح والتتابع) .
مفهوم التعليم االلكرتوين :هو ا�ستعمال التقنية والو�سائل التكنولوجية يف التعليم
وت�سخريها لتعلم الطالب ذاتي ًا وجماعياً ،وجعله حمور املحا�رضة ،بدءا من التقنيات امل�ستخدمة
للعر�ض داخل ال�صف الدرا�سي من و�سائط متعددة و�أجهزة �إلكرتونية ،وانتهاء باخلروج عن
املكونات املادية للتعليم :كاملدر�سة الذكية وال�صفوف االفرتا�ضية التي من خاللها يتم التفاعل
بناء على هذا التعريف
بني �أفراد العملية التعليمية عرب �شبكة الإنرتنت وتقنيات الفيديو التفاعليً .
ف�إن التعلم الإلكرتوين يتم يف ثالث بيئات خمتلفة وهي :التعلم ال�شبكي املبا�رش ،والتعلم ال�شبكي
املتمازج والتعلم ال�شبكي امل�ساند.

ويرى عبد احلميد (� )15 :2007أنه مع تعدد التعريفات والنظرات �إىل التعليم
الإلكرتوين� ،إال انه ميكن بلورة هذه النظرات فيما ي�أتي:
أ.أالنظرة �إليه على �أنه منط لتقدمي املقررات �أو املعلومات ،وهذه النظرة تنظر �إىل التعليم
الإلكرتوين على �أنه و�سيلة �أو منط لتقدمي املناهج الدرا�سية عرب �شبكة املعلومات الدولية� ،أو �أي
و�سيط �إلكرتوين �آخر ،الأقرا�ص املدجمة� ،أو الأقمار ال�صناعية� ،أو غريها من التقنيات امل�ستحدثة
يف املجال التعليمي.
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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.بالنظرة �إليه على �أنه طريقة للتعلم ،حيث يرى �أ�صحاب هذه النظرة �أن التعليم الإلكرتوين
طريقة للتعليم �أو التدري�س ي�ستخدم فيه و�سائط تكنولوجية متقدمة ،كالو�سائط املتعددة ،والهايرب
ميديا ،والأقمار ال�صناعية ،و�شبكة املعلومات الدولية ،حيث يتفاعل طرفا العملية التعليمية من
خالل هذه الو�سائط لتحقيق �أهداف تعليمية حمددة.

تطور مفهوم التعليم اإللكرتوني (عبود وآخرون: )279 :2008 ،
ظهر مفهوم التعليم االلكرتوين حديث ًا مع بداية الثمانينيات من القرن املا�ضي من خالل
تنامي قدرة التقنيات احلديثة يف �رسعة نقل الر�سائل والبحوث والدرا�سات (�صوتا و�صورة)  ،مع
ذلك فاال�صطالح ال يتعدى م�ستويني من الفهم �أولهما :تعلم ا�ستخدام الأجهزة االلكرتونية احلديثة
والإفادة من قدرتها على ت�سلم املعلومات وبثها وخزنها ،ف�ض ًال عن عمليات الإ�ضافة والتحويل
والتبديل ،ثانيهما :ا�ستقبال درو�س منهجية من م�ؤ�س�سة تعليمية ب�شكل م�ستمر ،ويف مواعيد حمددة
للح�صول على �شهادة �أكادميية يف اخت�صا�ص ما ،بعد �إجراء بع�ض الرتتيبات الأولية.
ويعد امل�ستوى الأول من التعليم االلكرتوين امل�ستوى ال�شائع يف البلدان النامية ومنها
العراق� ،إذ مازالت م�س�ألة فهم التعامل مع الأجهزة االلكرتونية وبراجمها و�أنظمتها و�إمكاناتها
ت�شكل العقبة الأوىل جتاه امل�ستوى الثاين من التعليم االلكرتوين.
وقد تطور هذا املفهوم على مدى العقدين املا�ضيني من الزمن ليلبي حاجات كثري من
الطلبة يف �شتى بقاع العامل ،الذين متنعهم معوقات عديدة ملوا�صلة التعليم التقليدي منها بعد
�إقامتهم عن اجلامعات الكربى ،وارتفاع تكاليف ال�سفر والإقامة �أو الرتباطهم ب�أعمال �أخرى ال
ميكن التفريط بها من �أجل الدرا�سة ،ف�ض ًال عن معوقات اللغة والعي�ش يف جمتمع خمتلف العادات
والتقاليد.
فالتعليم الإلكرتوين هو طريقة للتعليم با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة من حا�سب
و�شبكاته وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة ،ور�سومات ،و�آليات بحث ،ومكتبات �إلكرتونية،
�سواء كان عن بعد �أم يف الف�صل الدرا�سي ،املهم املق�صود هو ا�ستخدام
وكذلك بوابات الإنرتنت
ً
التقنية بجميع �أنواعها يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أق�رص وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة.

التعليم االلكرتوني يف جامعة القدس املفتوحة:
منذ �أن قررت جامعة القد�س املفتوحة �إدخ��ال منط التعليم االلكرتوين �إىل براجمها،
و�ضعت �أهداف تطوير التعليم اجلامعي املفتوح بكل مركباته يف �سياق تربوي وتنموي �شامل،
كان من �أهم حماوره رفع كفايات العاملني يف التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين مبا يتوافق
مع التطورات امل�ستمرة يف العملية التعليمية التعلمية العاملية ،ودعم التعليم بالتكنولوجيا ،ون�رش
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وتعميم فل�سفة الرتبية املفتوحة والتعلم الإلكرتوين واملدمج وممار�ساتها اجليدة وفق معايري
جودة ومعايري التعلم الإلكرتوين املدمج الفعال (حمايل ونا�رص وعمر. )2011 ،
�أما عن �أ�سباب حتول جامعة القد�س املفتوحة نحو التعلم االلكرتوين ،فهي مل تكن لأ�سباب
متعلقة بانت�شار هذا النوع من التعليم فقط كما �أ�شار عفونة و�آخرون ( ، )6 :2009ولكن الن�سجامه
مع ر�سالة اجلامعة وفل�سفة التعلم املفتوح لتمكني الدار�سني من مهارات القرن احلادي والع�رشين،
ولتجويد عملية التعلم وحت�سني خمرجاته با�ستخدام �أحدث التقنيات التكنولوجية ،وتطبيق �أحدث
النظريات الرتبوية .وكان ال بد من تبني �آلية لإدارة عملية التغيري من قبل جامعة القد�س
املفتوحة والتحول نحو التعلم الإلكرتوين وكان ذلك من خالل تطبيق الإطار الثماين خلان.
وكان ع�ضو هيئة التدري�س الركن الأول يف ممار�سات التحول �إىل التعليم االلكرتوين
واملعلم االلكرتوين فهو الذي يتفاعل مع املتعلم �إلكرتونياً ،ويتوىل �أعباء الإ�رشاف التعليمي،
وقد يكون هذا التدري�س داخل م�ؤ�س�سة تعليمية �أو يف منزله ،وغالب ًا ال يرتبط هذا املعلم بوقت
حمدد للعمل ،و�إمنا يكون تعامله مع امل�ؤ�س�سة التعليمية بعدد املقررات التي ي�رشف عليها،
ويكون م�سئوال عنها ،وعدد الطالب امل�سجلني لديه ،وعليه تغري دوره يف العملية التعليمية
من امللقن واملحور يف املوقف �إىل موجه ومر�شد وم�صمم للعملية التعليمية – التعلمية
بوا�سطة تكنولوجيا التعليم (قنديل. )174 :2006 ،

املشاريع والدورات التدريبية اليت قدمتها جامعة القدس املفتوحة:

عمل مركز التعليم املفتوح ( )OLCمنذ ت�أ�سي�سه حتى اليوم على تنفيذ امل�شاريع
والدورات الربامج الآتية (البوابة االلكرتونية للجامعة: )2012 ،

♦ ♦امل�رشوع التجريبي رقم ( )1لتدري�س ع�رشة مقررات بنمط التعلم املدمج
♦ ♦م�رشوع رقم ( )2لتدري�س  )1+25( 26مقررا �إلكرتونيا بنمط التعلم املدمج /املرحلة
الثانية
♦ ♦م�رشوع ال�شبكة التعليمية االجتماعية لأع�ضاء الهيئة التدري�سية للتوا�صل والتفاعل بني
بع�ضهم البع�ض.
♦ ♦م�رشوع تطبيق تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية.
♦ ♦م�رشوع حتويل فرع اخلليل �إىل فرع �إلكرتوين خالل عام.
♦ ♦م�رشوع حتويل فرع رام اهلل ورفح �إىل فروع �إلكرتونية خالل عام.
♦ ♦الربنامج التدريبي «ال�شهادة يف التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين يف م�ؤ�س�سات
التعليم العايل».
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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♦ ♦الربنامج التدريبي «الت�صميم التعليمي للتعلم املدمج والإلكرتوين بالتعاون مع جامعة
مانيتوبا الكندية».
♦ ♦الربنامج التدريبي «التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل».

♦ ♦دورة «مهارات �أ�سا�سية يف بيئة التعلم الإلكرتوين و�أ�ساليب توظيفها يف جامعة القد�س
املفتوحة لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف اجلامعة”.
♦ ♦دورة «ا�ستخدام وتوظيف تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية يف العملية التعليمية التعلمية» التي
امتدت على خم�س مراحل.
♦ ♦الربنامج التدريبي «الدبلوم املهني املتخ�ص�ص يف التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل».
♦ ♦الربنامج التدريبي «مهارات �أ�سا�سية يف ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية» مبنحى التعلم
الذاتي.
♦ ♦الربنامج التدريبي «مهارات متقدمة يف توظيف ال�صفوف االفرتا�ضية».
♦ ♦الربنامج التدريبي «دعم طالب لطالب».
وكان ملركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (ن�رشة تعريفية على البوابة االلكرتونية،
 )2012الدعم الكبري للتعليم االلكرتوين يف اجلامعة ،ويبني التعريف عن الق�سم يف البوابة

االلكرتونية للجامعة فاعليات هذا املركز يف دعم التعليم االلكرتوين وهي:
● ●حت�سني البنية التحتية وبناء القدرات يف التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة

من خالل اخلربة التي مت التو�صل �إليها يف م�رشوع جامعة ابن �سينا االفرتا�ضية الذي هدف �إىل
بناء جمتمع من اجلامعات يف حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ،لتت�شارك يف �أمثل املمار�سات
واال�ستخدامات الرتبوية من خالل �شبكة من مراكز التعلم الإلكرتوين املنت�رشة يف هذه اجلامعات،
والعمل على تعزيز ا�ستخدام التكنولوجيا يف التعلم الإلكرتوين والتعليم املفتوح.
● ●�إنتاج  23منوذج ًا تعليمي ًا ي�ستخدمها طلبة جامعة القد�س املفتوحة.
● ●�إجراء درا�سات بحثية لتقومي احتياجات التكنولوجيا يف التعليم وا�ستخداماتها يف
اجلامعة.
● ●التعاون مع وحدات اجلامعة الأخرى يف حتديد االحتياجات ،وتنفيذ املعايري الدولية
لإنتاج املقررات الإلكرتونية.
● ●الإ��شراف والتن�سيق لبث مقررات درا�سية من خالل تقنية البث احلي املبا�رش Video
 Streamingبدءاً من الف�صل الدرا�سي الأول من العام الأكادميي  2009 /2008حتى اليوم.
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● ●ت�صميم مقررات �إلكرتونية وتطويرها �ضمن قالب موحد موجهة لآالف من الطلبة يف
فروع اجلامعة ومراكزها الدرا�سية كافة.
● ●ا�ستخدام برجميات مفتوحة امل�صدر كمدونات لن�رش ثقافة التعلم الإلكرتوين.
● ●العمل على جتهيز م�ستودع لكائنات التعلم الإلكرتوين (. )Learning Objects Repository

إسرتاتيجية جامعة القدس املفتوحة يف التحول حنو التعلم املدمج:
و�ضعت اجلامعة العنا�رص الرئي�سة للخطة الإ�سرتاتيجية للتحول نحو التعلم املدمج ،و�أهم
معاملها ت�صميم وتطوير  %50من مقررات جامعة القد�س املفتوحة لتدر�س �إلكرتوني ًا بنمط
التعلم املدمج خالل ال�سنوات من  ،2012 – 2009واعتبار �سنة � 2008سنة االنطالق.

فور االنطالق بدء العمل مبجاالت عدة وهي:

 بيئة مقررات البث الفيديوي التدفقي.
 بيئة مقررات القالب الإلكرتوين.
 بيئة مقررات الأن�شطة الإلكرتونية.
 بيئة مقررات التعيينات الإلكرتونية.
 بيئة نظام تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية.
 بيئة نظام �إدارة التدريب الإلكرتوين.
وقد ات�صفت جامعة القد�س املفتوحة ب�أنها الوكيل الوحيد لهذه التقنية يف فل�سطني حيث
زودت جامعات فل�سطينية بهذه التقنية ومنها :بريزيت ،الأق�صى ،الإ�سالمية (العواوده. )51 :2012 ،
وي�ضيف (حنونة وطه )12 :2011 ،اال�سرتاتيجيات الآتية التي مار�ستها جامعة القد�س
املفتوحة يف التحول �إىل التعليم االلكرتوين:

◄◄الربامج التدريبية للم�رشفني الأكادمييني والإداريني:
♦ ♦اعتمدت اجلامعة العديد من الربامج التدريبية التي تقدم بطريقة الكرتونية ،وطرحت
ثالثة برامج تدريبية وهي:
 مهارات �أ�سا�سية يف بيئة التعلم الإلكرتوين واملدمج و�أ�ساليب توظيفها يف ج .ق .م
 تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية و�أ�ساليب توظيفها يف عمليتي التعليم والتعلم.
 الربنامج التدريبي “ التعلم عن بعد والتعلم الإلكرتوين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل”.
 الدبلوم املهني “التعلم عن بعد والتعلم الإلكرتوين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل” املعتمد
من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية.
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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◄◄ت�صميم املقررات املدجمة وتدري�سها:
 �أطلقت اجلامعة جمموعة من امل�شاريع لت�صميم املقررات بنمط التعلم املدمج وتدري�سها
حيث مت اعتماد �آليات و�إجراءات حمددة ل�ضمان جودة ت�صميم وتطوير املقررات.

◄◄ن�رش فل�سفة وممار�سات التعلم املفتوح والتعلم الإلكرتوين وتعميمها

1.1العمل على ن�رش كتيبات ون�رشات تعريفية وم�شاركات �إعالمية.
2.2ت�شجيع البحث التطبيقي يف جمال التعلم املفتوح من خالل تنفيذ �أبحاث يف هذا املجال
ون�رشها.
3.3عقد ع�رشات الور�شات بالتعاون مع املناطق التعليمية واملراكز الدرا�سية با�ستخدام
تقنية ال�صفوف.
4.4امل�شاركة يف م�ؤمترات دولية من خالل تقنية ال�صفوف االفرتا�ضية.
5.5تعريف ما يزيد عن  167موظف (�أكادميي و�إداري) ب�أدوات التقومي الذاتي.
6.6م�شاريع ن�رش فل�سفة وثقافة التعلم الإلكرتوين ،ومنها م�رشوع دعم دار���س لدار�س،
وم�رشوع دعم م�رشف لدار�س.

◄◄تطبيق املمار�سات التعليمية اجليدة وفق معايري اجلودة اخلا�صة بالتعلم
املفتوح ومعايري التعلم الإلكرتوين الفعال.
عملت اجلامعة على بلورة منوذج للتميز التعليمي بالتعاون والتن�سيق مع الدوائر املخت�صة،
فقد طبقت اجلامعة م�رشوع بناء قدرات املناطق التعليمية لجامعة القد�س املفتوحة من خالل
التقييم الذاتي ،ومولَ امل�رشوع من البنك الدويل واالحتاد الأوروبي بهدف :بناء قدرات املناطق
التعليمية ،من خالل تطوير �أدوات التقومي الذاتي �إداري ًا و�أكادميي ًا وفق ًا للمعايري الدولية ،وطبقت
هذه الأدوات على ثالثة فروع تعليمية ،و�أظهرت النتائج تغرياً وا�ضح ًا يف املمار�سات التعليمية،
وعزز عملية االت�صال والتوا�صل الإلكرتوين بني امل�رشفني والدار�سني والطلبة �أنف�سهم.
ويو�ضح (مركز التعلم املفتوح� )2008 ،أن جامعة القد�س املفتوحة بد�أت بتدري�س 10
مقررات يف الف�صل الأول 2008- 2009حيث ُ�ص ِّممت هذه املقررات عن طريق املزج ما بني تقنيات
قومت التجربة و ّدر�ست العرب من التجربة ثم طرح 26
التعلم الإلكرتوين واللقاءات ال�صفية .ثم ّ
مقرراً يف الف�صل الثاين بهذا النمط مدعمة بتقنية ال�صفوف االفرتا�ضية .ثم بعد تقومي هذه التجربة
�أدرك رئي�س اجلامعة ونوابه �أهمية التخطيط اال�سرتاتيجي للتعلم الإلكرتوين قبل التحول الكلي نحو
التعلم االلكرتوين ومت ا�ستخدام منط خان كنموذج لإدارة عملية التحول وك�أ�سا�س لعملية �إعداد
اخلطة الإ�سرتاتيجية.
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املركزية والالمركزية يف نظام الصفوف االفرتاضية
يف جامعة القدس املفتوحة:
تعد اجلوانب التنظيمية ركيزة �أ�سا�سية يف تنفيذ التعلّم الإلكرتوين ،وهي معتمدة على
الأنظمة والإجراءات التي تعك�س طابع امل�ؤ�س�سة الإداري داخل العملية التعليمية ،وينطبق ذلك على
ا�ستخدام تقنيات ال�صفوف االفرتا�ضية يف جامعة القد�س املفتوحة ،ودار حوار خالل �إحدى
التحول من النظام الالمركزي �إىل النظام املركزي يف تقدمي اللقاءات االفرتا�ضية،
الور�شات حول
ّ
�أو اللقاءات من خالل ال�صفوف االفرتا�ضية للدار�سني ،حيث كانت هناك وجهتا نظر حول هذا
املو�ضوع ،الأوىل تنادي ب�أن النظام الالمركزي يرتك حرية كبرية للم�رشف والدار�س يف اختيار
موعد اللقاء ،وكذلك يرتك للم�رشف �إطاراً وا�سع ًا لتنفيذ اللقاءات ،كما �أن عدم وجود غرفة افرتا�ضية
خم�ص�صة لكل م�رشف خمالف ملا اعتاد عليه امل�رشفون يف تقدمي اللقاءات االفرتا�ضية منها �أو
الوجاهية� ،أما الفريق الآخر فكان يرى �أن تطبيق النظام املركزي يحقق حت�سني يف جودة اللقاءات
االفرتا�ضية وبالتايل حت�سني اخلدمة التعليمية التي تقدمها اجلامعة �إىل الدار�س ،وهو بالنهاية
امل�ستفيد الأ�سا�سي من هذه اخلدمة ،ومن �أهم مزايا النظام املركزي يف تنفيذ ال�صفوف

االفرتا�ضية:

التحول نحو التعلم الإلكرتوين،
♦ ♦تخفيف العبء امللقى على كاهل امل�رشف الأكادميي نتيجة
ّ
فال يقل اجلهد املبذول يف ت�صميم اللقاء االفرتا�ضي وتنفيذه عن اجلهد املبذول يف اللقاء الوجاهي
بل يزيد ،وبالتايل من خالل التعاون ،وتن�سيق اجلهود بني املدر�سني ميكن تخفيف هذا العبء.
♦ ♦ا�شرتاك �أكرث من م�رشف يف ت�صميم اللقاء وتقدميه ي�ساعد على رفع جودة اللقاء ،كما
ي�ساعد يف التغلب على بع�ض امل�شكالت التقنية ،مثل انقطاع االنرتنت �أو الكهرباء عند امل�رشف
يف �أثناء تنفيذ اللقاء.
التميز للم�رشفني يف تنفيذ ال�صفوف االفرتا�ضية ،وذلك من خالل ن�رش
♦ ♦تتيح فر�ص
ّ
الت�سجيل للدار�سني عرب نظام �إدارة املقررات “املودل”.
♦ ♦يق�ضي ب�شكل كبري على م�شكلة عدم تواجد الطالب يف ال�صفوف االفرتا�ضية.
♦ ♦ت ّقدم خيارات متنوعة �أمام الدار�س يف ح�ضور اللقاء ،حيث يق َّدم مو�ضوع كل لقاء �أكرث
من مرة ،وتقدم يف كل مرة ب�أ�سلوب خمتلف.
♦ ♦رفع العبء عن امل�ساعدين الأكادمييني يف املناطق التعليمية يف متابعة تنفيذ ال�صفوف
االفرتا�ضية ،و�إ�سنادها �إىل اجلهة املركزية التي تقوم بالإ�رشاف على تنفيذ التعليم الإلكرتوين.
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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وتبقى فر�ص جناح هذا النظام رهن ًا بتنفيذه الذي يفرت�ض �أن يكون هادف ًا ب�شكل �أ�سا�سي
�إىل جتويد العملية التعليمية وحت�سني خمرجاتها ،وهذا يعتمد على مدى التعاون وامل�شاركة بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وااللتزام باملواعيد املقررة للقاءات االفرتا�ضية (�أبو معيلق. )2011 ،
ويبني حمايل مدير مركز التعلم املفتوح ( )19 :2009ال�صعوبات التي واجهت جتربة التحول
�إىل التعليم االلكرتوين ،وهي:
♦ ♦عدم ر�ضا بع�ض �أع�ضاء هيئة التدري�س عن �آلية التقومي.
♦ ♦عدم توافر خدمة االنرتنت لدى البع�ض.
♦ ♦عدم قبول بع�ضهم لفكرة �أن يتم التدريب خارج الدوام الر�سمي� ،أو �أنه قدم الربنامج
بالكامل يف �ساعات امل�ساء يف جميع مناطق اجلامعة يف ال�ضفة الغربية.
♦ ♦انقطاع التيار الكهربائي يف قطاع غزة ،مما �أدى �إىل تقدمي التدريب داخل اجلامعة.
♦ ♦الفروق الفردية يف امتالك مهارات احلا�سوب.
♦ ♦عدم تقبل بع�ضهم لفكرة التدريب االلكرتوين /االفرتا�ضي الكامل.

مشكلة الدراسة:
تنح�رص م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر

هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية؟
2.2هل يوجد دور لكل من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والكلية ،ومكان ال�سكن) يف
م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات
التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية؟

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل:

1.1معرفة م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة
نظر هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية.
2.2فح�ص وجود دور لكل من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والكلية ،ومكان ال�سكن)
يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات
التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية.
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فرضيات الدراسة:
ا�ستنبط الباحث من خالل �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضية ال�صفرية املجمعة الآتية:
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0. 05يف م�ستوى جودة
�إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف فروعها
�شمال ال�ضفة الغربية تعزى لكل من متغريات( :اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والكلية ،ومكان ال�سكن) .

مربرات الدراسة وأهميتها:
♦ ♦ما زال اجلدل العلمي �سائداً عند احلديث عن التعليم االلكرتوين يف املجتمع العلمي
الفل�سطيني ،خا�صة عند �رشوع م�ؤ�س�سة يف اعتماد التعليم االلكرتوين.
♦ ♦ي�أمل الباحث �أن تكون هذه الدرا�سة مرجع ًا يعتمد يف حتديد خطوات التحول للتعليم
االلكرتوين لأي م�ؤ�س�سة تعليمية.
♦ ♦كون الباحث من �أع�ضاء هيئة التدري�س املدربني للتعليم االلكرتوين ،فانه ين�رش خربة
جامعته بعد فح�صها ب�أ�سلوب البحث العلمي.
♦ ♦�سي�ستخل�ص الباحث من خالل نتائج الدرا�سة تو�صيات للم�س�ؤولني عن التعليم االلكرتوين
يف جامعة القد�س املفتوحة يقدمها يف تقرير ر�سمي.
♦ ♦�سيعمل الباحث على ا�ستخدام هذه الدرا�سة بت�صويب �أية ممار�سات مل جتد القبول لدى
�أفراد هذه الدرا�سة وتعديلها من خالل كونه ع�ضواً يف جمل�س جامعة القد�س املفتوحة.

حدود الدراسة:
جترى هذه الدرا�سة على عينة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف ف��روع جامعة القد�س
املفتوحة �شمال ال�ضفة الغربية يف العام الدرا�سي .2013 /2012

منهج الدراسة:
ي�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي ملنا�سبته طبيعة الدرا�سة ومو�ضوعها حيث يتم
وفق هذا املنهج جمع البيانات وحتليلها وا�ستخراج النتائج.

مصطلحات الدراسة:
◄◄التعليم الإلكرتوين:
يقدم ال�سفياين ( )2007تعريف ًا ا�ستخل�صه من تعريفات عدة وهو �أن التعليم الإلكرتوين نظام
تعليمي يقدم بيئة تعليمية تفاعلية متعددة امل�صادر باالعتماد على احلا�سب الآيل و�شبكات
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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الإنرتنت ف�ض ًال عن �إمكانية �إدارة هذا التعلم وحمتواه �إلكرتون ًيا ،مما �أدى �إىل جتاوز مفهوم عملية
التعليم والتعلم جدران الف�صول الدرا�سية ،و�أتاح للمعلم دعم املتعلم وم�ساعدته يف �أي وقت �سواء
ب�شكل متزامن �أم غري متزامن.

ويعرفه الباحث �إجرائيا ب�أنه:
منط تعليمي يتنا�سب مع التطورات التكنولوجية يف عامل التكنولوجيا التعليمية ،يوفر
للطالب فر�صة احل�صول على املعرفة من م�صادر التعلم يف كل ظروفه املتاحة يف بيئة تعليمية
تعلمية تفاعلية غنية متعددة امل�صادر ب�صورة جزئية بو�ساطة تقنيات ات�صال وو�سائط حديثة
تو�صله باملعلم حيثما كان من خالل �شبكة االنرتنت بو�ضع تعليمي �سليم متكامل.

◄ ◄�أع�ضاء هيئة التدري�س:
و ُيق�صد بهم جميع املدر�سني املوظفني بجامعة القد�س املفتوحة لتدري�س طلبتها ،من
حملة درجتي املاج�ستري والدكتوراه يف العام الدرا�سي  2013 /2012ح�سب �سجالت دائرة �ش�ؤون
املوظفني يف اجلامعة.
وقد اختار الباحث ع�ضو هيئة التدري�س ليكون متغرياً رئي�س ًا يف درا�سته؛ لأنه �أكرث املتغريات
الب�رشية قدرة على تقدمي وجهة نظر حقيقية حول التعليم االلكرتوين حيث �إنه يحمل زمام الأمر
والتنفيذ يف هذا املجال ،وحيث �إن اجتاهاته تكون �صادقة لأنها نابعة من اخلربة التي مار�سها
خالل عمله.

◄ ◄جودة التعليم الإلكرتوين:
يق�صد بها تخريج طالب قادر على التعامل مع التكنولوجيا احلديثة ,ولي�س �إك�ساب الطالب
املعرفة �أو املعلومة عن التكنولوجيا فح�سب ،بل �أي�ضا طريقة التعامل معها واال�ستفادة منها
والتفاعل مع معطياتها وحيزها الذي ت�ستخدم فيه (�إ�سماعيل)2009 ،

◄ ◄فروع جامعة القد�س املفتوحة �شمال ال�ضفة الغربية:

ويق�صد بها كل من فرع نابل�س ،وفرع جنني -ويتبعه مركز جنني ،وفرع قلقيلية ،وفرع
طولكرم ،وفرع �سلفيت -،ويتبعه مركز بديا وفرع طوبا�س.

◄ ◄مركز التعليم املفتوح:
مركز التعليم املفتوح (: )OLC
هو �أحد مراكز اجلامعة الرتبوية الفنية� ،أن�شىء يف  2008 /3 /1لتحقيق �أهداف عدة من �أهمها:
رفع كفايات العاملني يف التعليم املفتوح والتعلم الإلكرتوين مبا يتوافق مع التطورات امل�ستمرة
يف العملية التعليمية التعلمية ،ودعم التعليم بالتكنولوجيا ،ون�رش وتعميم فل�سفة الرتبية املفتوحة
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والتعلم الإل��ك�تروين واملدمج وممار�ساتها ،وتطوير بيئات التعلم والتدريب الإلكرتوين
بالتعاون مع مراكز ودوائر اجلامعة املختلفة ،وتطبيق املمار�سات التعليمية اجليدة وفق
معايري اجلودة اخلا�صة بالرتبية املفتوحة ،ومعايري التعلم والتدريب الإلكرتوين املدمج
الفعال (تعريف باملركز. )2013 ،

◄ ◄مركــز تكنـولوجيـا املعـلومـات والإت�صـاالت (: )ICTC

يعد من �أهم املراكز التي تخدم اجلامعة ،كونه املركز املتخ�ص�ص ب�أهم موارد اجلامعة،
�أي تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،فاملركز م�س�ؤول عن التطوير التقني ،وحو�سبة �أعمال
اجلامعة الإدارية والأكادميية واملالية والإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل خدمة املجتمع الفل�سطيني ،كما
�أنه امل�س�ؤول عن التوا�صل مع العامل من خالل توفري �أحدث م�صادر التكنولوجيا العاملية (مركــز
تكنـولوجيـا املعـلومـات والإت�صـاالت (. )ICTC، 2013

الدراسات السابقة:
تو�صلت درا�سة النجدي ( )2012بعنوان« :تقومي جودة التعليم الإلكرتوين يف جامعة
القد�س املفتوحة يف �ضوء املعايري العاملية للجودة» �إىل معايري عدة �أهمها� :أن معايري جودة

املحتوى والت�صميم التعليمي للمقرر االلكرتوين ،وم�ساندة امل�رشفني والدار�سني واخلدمات
الإدارية ودعمهم للتعلم االلكرتوين يف ج .ق .م يف املجاالت الرتبوية والفنية والإدارية موجودة،
و أ�ن��ه ال توجد فروقات ذات داللة �إح�صائية يف تقديرات امل�رشفني ملتو�سطات جودة معايري
التعليم االلكرتوين تعزى �إىل اجلن�س �أو الرتبة الأكادميية� ,إال �أنه وجدت فروقات للتقديرات تعزى
�إىل تخ�ص�ص امل�رشف ،وقام ايليك و جافانوفيك ( )Ilic and Jovanovic,2012بدرا�سة بعنوان:
«ا�سرتاتيجيه تخفي�ض النفقات عن طريق �إدخال التعليم الإلكرتوين يف اجلامعة» �أ�شارت �إىل �أنه
كي تقدم م�ؤ�س�سات التعليم العايل خدماتها للطالب ،فال بد من توفري و�سائل حمددة من العمل
واملوظفني امل�ؤهلني ،وهذا ينطوي على كثري من النفقات التي حتاول امل�ؤ�س�سات التخفيف منها
�إىل �أق�صى حد ،وميكن احلد منها با�ستخدام من�صة التعليم االلكرتوين وتخفيف النفقات ،وتبني هذه
الدرا�سة م�رشوع �إدخال التعليم الإلكرتوين يف واحدة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �رصبيا ،للعمل
على خف�ض النفقات ،وقام غويدا -اوالي و�آخرون درا�سة ( )Guidy- Oulai,2012بدرا�سة بعنوان:
«م�ؤ�س�سة تقييم التعلم الإلكرتوين :تطوير منوذج فح�ص» بينت �أن �أ�ساليب التعلم الإلكرتوين ت�ستخدم
ب�شكل متزايد يف م�ؤ�س�سات للتدري�س والتعلم والتدريب اليومي ،وحتديد فعالية �أ�ساليب التدري�س
�أمر بالغ الأهمية بالن�سبة لأي منظمة ،وميكن ا�ستخدام مناذج التقومي والعمليات لفح�ص التعليم
االلكرتوين وحتديد �أثره على املنظمات ،ويف درا�سة ندى ( )2012لتحديد التحديات التي تواجه
التعلم والتعليم الإلكرتوين اجلامعي يف فل�سطني ،تبني �أن معظم اجلامعات الفل�سطينية ت�ستخدم
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التعليم الإلكرتوين ب�شكل جزئي �أو �أكرث ،ما عدا جامعة القد�س املفتوحة التي تعتمد التعليم
الإلكرتوين ب�أمناط عدة ،وكان �أكرب حتديات التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية التي
ا�ستخل�صتها الدرا�سة عدم وجود �أجهزة حا�سوب لدى كل طالب ،وعدم وجود �أو �ضعف االنرتنت يف
بيوتهم ،وقام كري�شناكومار و كومار -م ( )Krishnakumar, Kumar M, 2011بدرا�سة ركزت على
موقف املعلمني من التعليم العايل نحو التعلم الإلكرتوين ،ك�شفت عن �أن اجتاهات املعلمني كانت
ايجابية نحو التعلم الإلكرتوين ،بالإ�ضافة �إىل اجتاهات املعلمني الذين لهم خربة بالكمبيوتر
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت نحو التعليم االلكرتوين تختلف عن اجتاهات املعلمني الذين
لي�س لديهم خربة ،وقامت بن علي ( )2011بدرا�سة بعنوان« :ا�ستخدام نظام بالك بورد ()Blackboard
يف حت�سني جودة التعلم الإلكرتوين يف اجلامعات العربية -جامعة قطر منوذجاً ،تبني فيها �أن
هنالك �صعوبات يف جمال البنى التحتية و ح�سن التحكم فيها ،وعوامل �إن�سانية بحتة تخ�ص
اجتاهات �أطراف العملية التعليمية التعلمية لهذا النوع من التعليم و اقتناعهم بتطبيقه ،وتو�صلت
درا�سة ح�سامو ( )2011بعنوان« :واقع التعليم االلكرتوين يف جامعة ت�رشين من وجهة نظر كل من
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة» �إىل �أن ن�سبة اهتمام كل من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة
بالتعليم االلكرتوين �ضئيلة ،ويعد الربيد االلكرتوين ،وبث املحا�رضات بال�صوت وال�صورة من �أقل
ا�ستخداماته ،يف حني �أكد �أفراد العينة على دوره يف التعلم الذاتي وزيادة املهارات احلا�سوبية ،و�أن
�أكرث �سلبياته هي �أنه يقلل من �أعباء املدر�سني ،ف�ض ًال عن �أن اجللو�س الطويل �أمام احلا�سوب ي�سبب
كثرياً من الأمرا�ض ،وكانت �أهم املعوقات هي عدم توافر قاعات خم�ص�صة للتعليم االلكرتوين،
و�أ�شارت درا�سة عفيفي ( )Afifi, 2011بعنوان« :التعلم الإلكرتوين كا�سرتاتيجية بديلة للتعليم العايل
ال�سياحة يف م�رص» �إىل انه على الرغم من احلداثة الن�سبية لتجربة التعلم الإلكرتوين امل�رصية،
جنحت احلكومة امل�رصية يف �إن�شاء البنية التحتية الالزمة له ،ومع ذلك ،ما زالت �أوجه الق�صور
موجودة ،وخا�صة فيما يتعلق بت�أهيل الأكادمييني امل�رصيني للم�شاركة بفعالية يف عملية التعلم
الإلكرتوين ،وتدعو درا�سة بومارايف ( )Boumarafi,2010بعنوان« :ا�سرتاتيجيات لتقدمي خدمات
املعلومات الإلكرتونية لدعم بيئة التعلم الإلكرتوين يف جامعة ال�شارقة» �إىل ا�ستخدام �أنظمة �إدارة
التعلم ( )LMSمثل ال�سبورة ( ، )Blackboardحيث �إن لديها قدرات و�إمكانات كبرية يف �أن ت�صبح
�رشيك ًا ن�شط ًا يف عملية التعلم ،وبينت �أن اال�سرتاتيجيات املعتمدة من قبل جامعة ال�شارقة ت�ضعها
يف موقف قوي لأداء دور فعال يف بيئة التعلم الإلكرتوين من خالل من�صة ال�سبورة،
وتبني عفونة وزواهرة ( )2010التي هدفت �إىل درا�سة حالة جامعة القد�س املفتوحة
يف تزويد الدار�سني والدار�سات بهذه املهارات من خالل عر�ض جتربتهم ومناق�شتها يف التخطيط
اال�سرتاتيجي للتعلم الإلكرتوين وحتليل لنمط خان يف �إدارة نظام التعلم االلكرتوين الذي يحدد
�إطاراً ثماني ًا لآلية التحول نحو التعلم الإلكرتوين حيث متيزت جتربة جامعة القد�س املفتوحة

18

28

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol4/iss8/1

??????? ????? ???? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??? ???? ?? ???????? ????? ????? ?? ?????????? ??????? ????? ???? ????? Nada:
د .حييى حممد ندى

يف �إدماجها لأكرث من منط يف �آن واحد بالإ�ضافة للتدرج يف التحول نحو التعلم الإلكرتوين
ويف الت�شاركية بالعمل ما بني جميع دوائر ومراكز اجلامعة تبع ًا لنمط بدر الدين خان يف �إدارة
بيئة التعلم الإلكرتوين� ،سيتم حتليل الدرو�س امل�ستفادة من هذه التجربة داخل اجلامعة نف�سها
وخارجها ويف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى ،وكيف ميكن للجامعات املجاورة التي

مل تبد أ� عملية التخطيط بعد اال�ستفادة من الدرو�س والعرب امل�ستخل�صة من هذه
التجربة؟  ،ويف درا�سة احلجايا ( )2010بعنوان« :واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الأردنية»

�أ�شارت النتائج �إىل �أن البنية التحتية للتعليم االلكرتوين مازالت متدنية� ،أما درجة معرفة �أع�ضاء
هيئة التدري�س مبتطلبات التعليم الإلكرتوين فقد كانت مرتفعة ،كما دلت النتائج على وجود عالقة
بني معرفة �أع�ضاء هيئة التدري�س مبتطلبات التعلم االلكرتوين ومكان عملهم ،وتخ�ص�صاتهم،
وم�ؤهالتهم ول�صالح حملة درجة املاج�ستري ،و�أج��رى بهاتي ( )Bhatti,2010درا�سة بعنوان:
«ا�ستخدام الإنرتنت بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف التعليم العايل يف بيئة متغرية يف اجلامعة
الإ�سالمية من باهاوالبور» �أظهرت �أن ن�سبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�ستخدمون الإنرتنت للعثور
على معلومات من ال�صحف الإلكرتونية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن ا�ستجابة �أع�ضاء هيئة التدري�س
من جميع الكليات كانت جيدة جتاه خمتلف اخلدمات على �شبكة الإنرتنت مثل الربيد االلكرتوين
و�شبكة االت�صاالت العاملية ،والقائمة الربيدية وجمموعات الأخبار والدرد�شة على �شبكة الإنرتنت
وهي موجهة �أكادميياً ،و�أ�شارت درا�سة بن�شيكو ( )Benchicou,2010بعنوان« :التعلم الإلكرتوين
يف التعليم الهند�سي :درا�سة نظرية جتريبية مل�ؤ�س�سة التعليم العايل اجلزائرية» �إىل �أن م�ؤ�س�سات
التعليم العايل اجلزائري والتي اعتمدت رخ�صة (نظام تعليم ماج�ستري ودكتوراه)  ،تواجه حتدي ًا
كبرياً لال�ستفادة من االبتكارات التكنولوجية النا�شئة وظهور التعليم الإلكرتوين لتطوير الربامج
التعليمية فيها وتعزيز نوعية التعليم يف املجاالت الهند�سية ،ويظهر جناح تنفيذ هذا املنهج
احلديث ب�شكل كبري على جمموعة من عوامل النجاح احلا�سمة وت�شمل:
 مدى اعتماد امل�ؤ�س�سة الر�سمية وغري الر�سمية �إ�سرتاتيجية التعليم الإلكرتوين.
 مدى التزام �أع�ضاء هيئة التدري�س واعتمادهم هذه الإ�سرتاتيجية ،وتطوير ممار�سات
خمتلفة يف التدري�س و البحوث.
 م��دى تقدمي اجلامعة الدعم الكايف من حيث التدريب ،و�إدارة من�صة الربجميات
وتنمية املوارد عرب الإنرتنت ،وتركز درا�سة جان وجراي ( )jan& gray, 2009بعنوان« :و�ضع
ا�سرتاتيجية للتعليم الإلكرتوين يف التعليم العايل» على البحث يف التعليم العايل وا�سرتاتيجيات
التعليم الإلكرتوين ،ويقرتح تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة كحل للتغلب على الطلب املتزايد،
تقرتح املقالة ا�سرتاتيجيات عدة لتطوير التعليم الإلكرتوين ،مبا يف ذلك حتديد والدة الأ�سلوب
والتكنولوجيا و �صنع القرارات وتطوير املناهج� ،أما درا�سة تي�ساي ( )Tsai. 2009فتعر�ض
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منوذج ًا ال�سرتاتيجية التعليم الإلكرتوين ،وتقوميه ،وتعمل لبناء النموذج وتطويره ليكون مقيا�س ًا
ال�سرتاتيجيات التعلم عرب الإنرتنت ( ، )OLSSوقد خل�صت الدرا�سة �إىل االجتاهات لتقدمي العديد
من الدرا�سات والأبحاث امل�ستقبلية ،وقامت جربيني ( )2009بدرا�سة بعنوان“ :جتارب جامعة
القد�س املفتوحة و�إجنازاتها يف التعليم االلكرتوين» �أو�ضحت �أن الدمج يف جامعة القد�س
املفتوحة يعني تخ�صي�ص �أجزاء من كل وحدة درا�سية من وحدات املقرر ليتم تدري�سها و�إدارتها
ب�شكل مبا�رش من خالل الإنرتنت وتعزيزها مبجموعة متنوعة من الأ�ساليب واملوارد والن�شاطات
واخلربات التعليمية للتعلم الفردي واجلماعي امل�ستمدة من العديد من م�صادر املعلومات املختلفة
مع الإبقاء على اللقاءات ال�صفية املقننة وجه ًا لوجه ،ملناق�شة املوا�ضيع الأخرى من املقرر
الدرا�سي التي مل يتم تناولها �إلكرتونياً ،كذلك الإبقاء على الكتاب املقرر املطبوع م�ستخدما من
قبل الدار�س ،و�أ�شارت نتائج البحث الذي �أجراه مركز التعليم املفتوح على جمموعات مركزة من
الدار�سني الذين در�سوا بهذا النمط �إىل �أن التجربة ناجحة بن�سبة عالية جداً ،وا�ستنتجت درا�سة
با�صقر ( )2009بعنوان« :التعليم الإلكرتوين و�أثره على �أع�ضاء هيئة التدري�س» �أن جميع �أع�ضاء
عينة الدرا�سة بق�سم علم املعلومات بكلية العلوم االجتماعية بجامعة �أم القرى م�ؤيدون ت�أييداً كام ًال
ال�ستخدام تقنية التعليم االلكرتوين ،وات�ضح من خالل الدرا�سة �أن معظم �أع�ضاء هيئة التدري�س
يرون �أن �أكرب معوق يواجه الطالب يف ا�ستخدام هذه التقنية هو حداثة التجربة لدى ه�ؤالء الطالب،
وكان من نتائج درا�سة الزهريي ( )2009بعنوان�« :إ�سرتاتيجية تطبيق برامج التعليم االلكرتوين يف
اجلامعات العراقية» �أن برامج التعليم االلكرتوين لن تكون على املدى الزمني القريب بدي ًال عن
الأ�ساليب ال�سائدة يف التعليم اجلامعي العراقي بل مكم ًال لها ،وميكن الإفادة من هذه الربامج يف
�إحداث ت�أثري ايجابي مب�ستوى مهارات التعلم عند الطالب وم�ستوى مهارات التعليم عند الأ�ستاذ،
كما �أظهرت النتائج �أن التطبيق املرحلي يعد عامل جناح لتطبيق برامج التعليم االلكرتوين يف
اجلامعات العراقية ،خا�صة عندما تكون البداية يف التخ�ص�صات العلمية التي لها عالقة با�ستخدام
احلوا�سيب ،وبينت درا�سة غولبهار ( )Gulbahar, 2008بعنوان“ :تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يف التعليم العايل :درا�سة حالة عن املدر�سني واملعلمني قبل اخلدمة”� ،أن هناك ثالثة عوامل لها
الت�أثري املعترب يف اال�ستخدام الفعال للتكنولوجيا هي :نق�ص كمية درو�س التكنولوجيا ونوعها يف
املنهاج ،وعدم وجود معلمني مثقفني مبا فيه الكفاية للتزود بفر�ص التدريب يف �أثناء اخلدمة،
والبنية التحتية التكنولوجية غري الكافية ،ونتج عن درا�سة يوين وما (� ),2008yuen&maأن تقبل
املعلمني واجتاهاتهم نحو التعليم الإلكرتوين ،كانت ايجابية ،كما �أو�ضحت النتائج �أن املعايري
املو�ضوعية وفاعلية الذات يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل تعد من �أهم املكونات الرئي�سية يف التقومي،
وبينت نتائج درا�سة العبد الكرمي ( )2008بعنوان« :واقع ا�ستخدام التعليم االلكرتوين يف مدار�س
اململكة الأهلية مبدينة الريا�ض» �أن �أهم ايجابيات التعليم االلكرتوين �أنه يرفع من م�ستوى

20

30

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol4/iss8/1

??????? ????? ???? ?????? ?? ??????? ????? ????? ??? ???? ?? ???????? ????? ????? ?? ?????????? ??????? ????? ???? ????? Nada:
د .حييى حممد ندى

ثقافة املتعلم يف احلا�سوب ومهاراته ،و�أهم �سلبيات ا�ستخدامه مت�ضية وقت طويل �أمام و�سائل
التقنية يزيد من العزلة االجتماعية لدى املتعلم ،وملعرفة درجة امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
الأق�سام الرتبوية للمهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام التعلم االلكرتوين يف جامعة البلقاء التطبيقية،
قام بدح بدرا�سة ( )2008بعنوان« :درجة امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأق�سام الرتبوية
للمهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام التعلم االلكرتوين يف جامعة البلقاء التطبيقية» نتج عنها �أن درجة
امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأق�سام الرتبوية للمهارات الأ�سا�سية ال�ستخدام تقنيات التعلم
االلكرتوين يف جامعة البلقاء تتم بدرجة متو�سطة ،وحول ا�ستخدام نظام بالك بورد ()Blackboard
لتح�سني جودة التعلم الإلكرتوين يف اجلامعات العربية -جامعة قطر منوذجاً” ،قام �إ�سماعيل
( )2007بدرا�سة �أظهرت نتائجها �أن مو�ضوع ا�ستخدام نظام  Blackboardكان �إيجابياً ،حيث
يتم عرب هذا النظام تقدمي املحا�رضات ،وو�سائل التقومي ،والأن�شطة ،ويف درا�سة احلربي ()2007
�أظهرت النتائج �أن جميع مطالب املنهج الإلكرتوين (تخطيط ًا وتنفيذاً وتقومياً)  ،والبيئة التعليمية
تع ُّد مطلب ًا الزم ًا للتخطيط ،وكذلك تنفيذ املنهج الإلكرتوين وتقوميه ،و�أجرى �سرتي هورن (stray
 )horn, 2007بعنوان“ :ا�ستخدام التكنولوجيا لدى �أع�ضاء هيئة تدري�س التعليم العايل” درا�سة
هدفت �إىل معرفة مدى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة تين�سي ب�أمريكا للتكنولوجيا يف
التعليم� ،أظهرت �أن ( )%59.4من �أع�ضاء هيئة التدري�س ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين ،يف حني �أن
( )%40.6منهم ي�ستخدمون الربيد االلكرتوين وخدمات �أخرى على االنرتنت للت�صفح.

تعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة تبني للباحث �أنها تبحث يف املجاالت
الآتية:

1.1معايري اجلودة تقومي ًا و�إنتاج ًا مثل درا�سة (النجدي )2012 ،جودة يف املحتوى ،ودعم
الدار�س واملدر�س ،ودرا�سة ( )Tsai. 2009عر�ضت منوذج ًا للتقومي ،ودرا�سة ( ),2008yuen&maظهر
تقبل الذات واملعايري ب�شكل �إيجابي ،ودرا�سة احلربي (� )٢٠٠٧أظهرت �رضورة املنهج االلكرتوين،
والتخطيط.
2.2التعليم االلكرتوين يحد من النفقات :مثل :درا�سة ( ، )Ilic and Jovanovic,2012ودرا�سة
(. )jan& gray, 2009
3.3جتارب ناجحة يف التعليم الإلكرتوين وتقوميها :مثل درا�سة (- )Guidy- Oulai,2012
تقومي التعليم االلكرتوين ب�شكل عام ،ودرا�سة عفونه وزواهره ( - )2010جتربة جامعة القد�س
املفتوحة ،ودرا�سة جربيني ( - )2009جتربة جامعة القد�س املفتوحة ودرا�سة الزهريي
( - )2009جتربة اجلامعات العراقية ،ودرا�سة العبد الكرمي ( - )2008مدار�س الريا�ض ،بينت �أن
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للتعليم االلكرتوين �إيجابيات و�سلبيات ،ودرا�سة بدح ( - )2008جتربة جامعة البلقاء ،ودرا�سة
( - )stray horn, 2007جتربة جامعة تين�سي ب�أمريكا ،ودرا�سة ( )Krishnakumar, 2011كانت
اجتاهات املعلمني �إيجابية.
4.4التحديات التي واجهت التعليم االلكرتوين :مثل درا�سة احلجايا (� )2010أظهرت �أن
اجلامعات الأردنية حتتاج �إىل تطوير املناهج ،ودرا�سة (� )jan & gray, 2009أظهرت احلاجة لتطوير
املناهج ،ودرا�سة (� )Afifi, 2011أظهرت ق�صوراً يف جمال ت�أهيل املعلمني يف جتربة م�رص ،ودرا�سة
(ندى� )2012 ،أظهرت يف جامعة القد�س املفتوحة نق�ص �أجهزة احلا�سوب للطلبة ،ودرا�سة
ح�سامو ( )2011يف جامعة ت�رشين �أظهرت نق�ص القاعات املخ�ص�صة للتعليم االلكرتوين ،ودرا�سة
بن�شيكو ( )Benchicou,2010يف جتربة اجلزائر �أظهرت نق�ص الربامج ،ودرا�سة با�صقر ( )2009يف
جامعة �أم القرى �أظهرت �ضعف ا�ستخدام التقنية ،ودرا�سة ( )Gulbahar, 2008يف التعليم العايل
الرتكي �أظهرت نق�ص التدريب والبنية التحتية.
5.5ا�ستخدام الربجميات احلديثة مثل (ب�لاك ب��ورد)  :درا�سة بن علي ( ،)2011درا�سة
( ، )Boumarafi,2010ودرا�سة ( ، )Bhatti, 2010,ودرا�سة �إ�سماعيل (. )2007
كما بحثت معظم الدرا�سات يف �أثر بع�ض املتغريات يف النتائج.

العالقة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
وتبدو العالقة وا�ضحة بني هذه الدرا�سات والدرا�سة احلالية يف �أن جميع املجاالت التي
بحثت فيها الدرا�سات حتتاج �إىل �إدارة يف احلد من �سلبياتها وتدعيم ايجابياتها ،فمعايري اجلودة
ترتبط ب�شكل جلي بالتخطيط للتعليم االلكرتوين ،واحلد من النفقات ي�صب يف جمال جودة �إدارة
العملية التعليمية التعلمية ،وتقومي التجارب تتعلق يف معظمها بجودة �إدارة التعليم االلكرتوين،
واخلطوات التي �سارت عليها التجربة ،ومن اخلطوات الإدارية التي بحثت فيها الدرا�سة احلالية
ا�ستخدام الربجميات والتقنيات والبحث عن احلديث منها ،وهذا ما بحثت فيه الدرا�سات �ضمن
املجال اخلام�س ال�سابق ،و�سوف ت�ستخدم نتائج هذه الدرا�سات للمقارنة مع نتائج الدرا�سة احلالية.

جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف فروع جامعة القد�س املفتوحة

�شمال ال�ضفة الغربية وعددهم ( )721ع�ضواً يف العام الدرا�سي  2012 /2012اختريت منهم عينة
ع�شوائية تتكون من (� )105أع�ضاء.
واجلدول ( )1يبني توزيع عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها:
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اجلدول ()1

توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها
املتغير
اجلنس
املؤهل العلمي

الكلية

مكان السكن

التكرار

النسبة املئوية

املستوى
ذكر

75

71. 4

أنثى

30

28. 6

ماجستير

83

79. 0

دكتوراه

22

21. 0

كلية التربية

32

30. 5

كلية التنمية االجتماعية واألسرية

18

17. 1

كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

17

16. 2

كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية

38

36. 2

مدينة

57

54. 3

قرية

48

45. 7

أداة الدراسة:
�صممها الباحث بحيث تكون هذه الفقرات
ا�ستخدمت جلمع البيانات يف هذه الدرا�سة ا�ستبانة
َّ
�شاملة ملجاالت مو�ضوع الدرا�سة وعلى نحو ما هو مبني يف اجلدول (: )2

اجلدول ()2

جماالت الدرا�سة وفقراتها
الرقم

اجملال

عدد الفقرات الفقرات التي متثل اجملال

1

مجال التخطيط للتعليم االلكتروني

17

1- 17

2

مجال بيئة التعليم االلكتروني

11

18- 28

3

مجال التدريب للتعليم االلكتروني

14

29- 42

4

مجال التدريس وتقومي الطلبة في التعليم االلكتروني

10

43- 52

5

مجال املتابعة واالستمرارية للتعليم االلكتروني

11

53- 63
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تقنني أداة الدراسة:
ثبات األداة:
للت�أكد من ثبات الأداة ل�صالحيتها للدرا�سة �أ�ستخدمت معادلة كرونباخ �ألفا فكانت ن�سبة
الثبات ( ، )0.802وهذه نتيجة تكفي للحكم على اال�ستبانة ب�صالحيتها للدرا�سة.

صدق األداة:
للت�أكد من �صدق �أداة الدرا�سة وفاعليتها يف قيا�س ما �أعدت من �أجله ُعر�ضت على ثمانية من
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف فروع جامعة القد�س املفتوحة ،ولهم اخلربة يف التعليم االلكرتوين،
و�أو�صوا ب�صالحيتها مع �إجراء بع�ض التعديالت ،و�أجرى الباحث تلك التعديالت ،و�أخرج اال�ستبانة
ب�صورتها النهائية.

املعاجلة اإلحصائية:
متت املعاجلة الإح�صائية يف هذه الدرا�سة من خالل برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSبا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية املوزونة ،والن�سب املئوية واختبار (، )t
وحتليل التباين الأحادي.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوال -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ن�صه :ما م�ستوى جودة �إدارة التعليم
االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف فروعها
�شمال ال�ضفة الغربية؟

من �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية املوزونة والن�سب املئوية
لكل جمال من جماالت الدرا�سة كما يف اجلدول (. )3

اجلدول ()3

جماالت م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة
من وجهة نظر هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية
متوسط
االستجابة

النسبة
املئوية

االنحراف
املعياري

1

مجال التخطيط للتعليم االلكتروني

3. 70

74. 00

. 391

2

مجال توفير بيئة التعليم االلكتروني

3. 34

66. 80

. 351

رقم اجملال
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متوسط
االستجابة

النسبة
املئوية

االنحراف
املعياري

3

مجال التدريب للتعليم االلكتروني

4. 31

86. 20

. 334

4

مجال التدريس وتقومي الطلبة في التعليم االلكتروني

3. 78

75. 60

. 245

5

مجال املتابعة واالستمرارية للتعليم االلكتروني

3. 86

77. 20

. 243

3. 80

76. 00

. 169

رقم اجملال

اجملال

الدرجة الكلية
أقصى درجة للفقرة ( )5درجات

يتبني من اجلدول (� )3أن الدرجة الكلية ال�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة
القد�س املفتوحة كانت مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية ( ، )76.00ويعزو الباحث ارتفاع النتيجة
�إىل �أن جامعة القد�س املفتوحة بذلت �أق�صى درجات احلذر وتوخي اجلودة واملعايري التي

خال من ال�سلبيات ومتنا�سب مع الإمكانات اجلامعية
عملت عليها للو�صول �إىل تعليم الكرتوين ٍ
واملجتمعية ،ومع ذلك ف�إن هذه النتيجة تدلل على درجات غري مرتفعة من ن�سبة من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف بع�ض املجاالت تت�ضح يف مناق�شة جماالت الدرا�سة الحقاً ،وع�لاوة على
ذلك فجامعة القد�س املفتوحة تعمل على ا�ستمرارية التطوير والتح�سني من جودة التعليم
االلكرتوين ،ويدلل الباحث على ذلك تغيري برنامج ال�صفوف االفرتا�ضية من االليمنيت ()Eliminate
�إىل البالك بورد ( ، )blackboardوقد �أطلقت جامعة القد�س املفتوحة ( )QOUالبدء يف عملية
التدريب على برنامج (� )blackboardإعالمي ًا عرب و�سائل الإعالم الفل�سطينية ،ويف ذلك �إعالن
جملة مع ًا الإخبارية عن تنظيم جامعة القد�س املفتوحة /مركز خدمات العيزرية ،ور�شة
عمل للطالب حول ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية بتقنية البالك بورد ،حيث ُو ِّ�ضح للطلبة كيفية
ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية والربامج ال�رضورية لت�شغيلها ،وال�صالحيات املمنوحة للطالب،
وكل ما يتعلق به داخل ال�صف االفرتا�ضي بحيث ي�ستفيد وي�صبح م�ؤه ًال ال�ستخدام هذه التقنية
بكفاءة وفاعلية (معا الإخبارية ، )2012 ،وتت�ضح نتائج ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س عرب
النتائج على جماالت الدرا�سة على النحو الآتي:
♦ ♦املجال الأول (جمال التخطيط للتعليم االلكرتوين)  :كانت نتائج ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س على هذا املجال مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية ( ، )%74.00ويعود ذلك يف
نظر الباحث �إىل �أن عملية التخطيط للتعليم االلكرتوين كانت فرتة حرجة لدى جامعة القد�س
املفتوحة ،فهي تع ُّد التجربة الأوىل يف فل�سطني ،وتعد بطبيعتها وات�ساعها ،التجربة الأوىل يف
الوطن العربي ،وهذا االهتمام �أعطى عملية التخطيط �صفة احلر�ص واحلذر الذي غالب ًا ما مييل �إىل
اجلودة يف العمل ،وكان احلر�ص �شديداً يف الرتكيز على خ�صائ�ص العاملني والبنية االلكرتونية يف
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اجلامعة واملجتمع ،و�سبق العمل والتنفيذ جتارب عملية لقطاعات من اجلامعة كان منها �إعالن
فرع اخلليل الكرتونياً ،تبعها فرع رام اهلل والبرية وفروع �أخرى ،وتتوافق نتائج هذه الدرا�سة مع
درا�سة (النجدي ، )2012 ،ودرا�سة ( ، ),2008yuen&maودرا�سة (احلربي ، )٢٠٠٧ ،حيث �أظهرت كل
منها جودة يف التخطيط.
♦ ♦املجال الثاين (جمال توفري بيئة التعليم االلكرتوين)  :وكانت نتائج ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س على هذا املجال متو�سطة بداللة الن�سبة املئوية ( ، )%66.80وهذه تعني يف
نظر الباحث منخف�ضة� ،إذا ما قورنت بنتائج املجاالت الأخرى ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن
البيئة املحلية يف املجتمع الفل�سطيني ما زالت �ضعيفة كبنية حتتية للتعليم االلكرتوين ،وقد قامت
جامعة القد�س املفتوحة ب�إجراءات عديدة لتعوي�ض هذا ال�ضعف يف الإمكانات مثل :زيادة
عدد املختربات يف اجلامعة ،والعمل على مرونة الرتتيب الزمني للقاءات االفرتا�ضية وت�سجيلها
و�إر�سال ت�سجيالت اللقاء عرب البوابة االلكرتوين �إىل كل طالب على ح�سابه� ،إ�ضافة �إىل التعاون
مع ال�رشكات لإجراء ت�سهيالت يف بيع �أجهزة احلا�سوب ،و�إجراء اتفاقيات مع �رشكات االت�صاالت
ل�صالح الطلبة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك فقد كان لن�رش الوعي لدى املجتمع ب�أهمية التعليم االلكرتوين الأثر
الكبري يف احلد من م�شكلة املقاومة للتكنولوجيا ومقاومة كل جديد ،فقد كان لجامعة القد�س
املفتوحة الف�ضل الكبري على املجتمع الفل�سطيني الأكادميي يف جعل التعليم االلكرتوين ظاهرة
طبيعية ينظر �إليها على الأقل من جانبني ال من جانب واحد هما اجلاين ال�سلبي ال�ضار واجلانب
الإيجابي املفيد ،وتتوافق نتيجة هذا املجال مع نتائج درا�سة (ندى ، )2012 ،ودرا�سة (ح�سامو،
 ، )2011ودرا�سة ( ، )Benchicou,2010ودرا�سة (با�صقر ، )2009 ،ودرا�سة (. )Gulbahar, 2008
♦ ♦املجال الثالث (جمال التدريب للتعليم االلكرتوين)  :وكانت نتائج ا�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س على هذا املجال مرتفعة جداً بداللة الن�سبة املئوية ( ، )%86.20وهذه النتيجة
�أعلى النتائج على املجاالت ،ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن عملية التدريب يف اجلامعة �سبقت
كل الإجراءات العملية والتنفيذ ،فبد�أت الربامج بتدريب فريق عمل للقيام بقيادة عمليات التدريب
لكوادر اجلامعة ،ب�إ�رشاف متخ�ص�صني من فل�سطني والدول الأوروبية ،تبعتها عملية تدريب �أع�ضاء
هيئة التدري�س على دفعات ،بحيث يح�صل كل من يجتاز الدورة التدريبية �شهادة ،ثم تدريب عدد
من الطلبة يف كل فرع من فروع اجلامعة ،وكانت املرحلة الأخرية تدريب طالب لطالب ،والتي ما
زالت م�ستمرة للطلبة اجلدد ،وقد �أُدرج هذا التدريب �ضمن م�ساق درا�سي هو( :تعلم كيف تتعلم)
لتمكني الطلبة من التعامل مع التعليم االلكرتوين ،وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة (بن علي،
 ، )2011ودرا�سة ( ، )Boumarafi,2010ودرا�سة ( ، )Bhatti, 2010,ودرا�سة (�إ�سماعيل، )2007 ،
ودرا�سة (عفونه وزواهره ، )2010 ،ودرا�سة (جربيني ، )2009 ،وتتعار�ض مع درا�سة ()Afifi, 2011
 ،ودرا�سة (. )Gulbahar, 2008
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♦ ♦املجال الرابع (ممار�سات جامعة القد�س املفتوحة يف جمال التدري�س وتقومي
الطلبة لتحقيق جودة التعليم االلكرتوين)  :وكانت نتائج ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة التدري�س
على هذا املجال مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية ( ، )%75.60ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن جامعة
القد�س املفتوحة قد جمعت بني التدري�س والتقومي يف ت�صميم املادة االلكرتونية و�أن�شطتها،

و�ضم ا�ستخدام برنامج املودل االلكرتوين عملية ت�صميم االختبارات الق�صرية والعادية للتقومي
التكويني والنهائي ،والتعيينات الدرا�سية البيتية بحيث يقوم الطالب بالإجابة ويتم التقومي
وو�ضع العالمة الكرتونيا على ح�سابه وجدول عالماته ،وينال الت�صحيح االلكرتوين االرتياح لدى
الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س لل�رسعة واملو�ضوعية ،وكانت هذه خطوة تبعد الطلبة عن الغ�ش يف
التعيينات البيتية.

♦ ♦املجال اخلام�س (ممار�سات جامعة القد�س املفتوحة يف جمال املتابعة
واال�ستمرارية لتحقيق جودة التعليم االلكرتوين)  :وكانت نتائج ا�ستجابات �أع�ضاء هيئة

التدري�س على هذا املجال مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية ( ، )%77.20وتعود هذه النتيجة املرتفعة
يف نظر الباحث �إىل اهتمام اجلامعة بدميومة اجلودة وا�ستمرارية امل�سار ،فتعقد با�ستمرار ور�ش
العمل التقوميية ،وت�شرتك يف التقوميات العاملية ،وتهتم بالتوا�صل مع �أحدث ما يتو�صل �إليه
العامل يف تكنولوجيا االت�صاالت.
وقد �أطلقت جامعة القد�س املفتوحة برنامج متكني وبناء ق��درات طاقم مركز
التعليم املفتوح ،وهذا الربنامج يهدف لتمكني قدرات طاقم مركز التعليم املفتوح وبنائها
من الناحية الرتبوية والتقنية بجهود حملية من داخل اجلامعة ،من خالل عقد �سل�سلة من
الندوات العلمية التي يقدمها ذوو اخلربة واالخت�صا�ص ،كل يف جماله من خمتلف دوائر
اجلامعة وكلياتها (�صباح. )2012 ،
ويعد اهتمام اجلامعة بالتقومي الذاتي امل�ستمر داللة وا�ضحة على االهتمام الذاتي باجلودة
يف جميع جوانب العملية التعليمية والإدارية التي ترتكز عليها اجلامعة.
◄◄ثانيا -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ن�صه :هل يوجد دور لكل من متغريات:

(اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي ،والكلية ،ومكان ال�سكن) يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم
االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف فروعها
�شمال ال�ضفة الغربية؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فُح�صت الفر�ضيات ال�صفرية امل�شتقة منه ،واجلداول ()7 ،6 ،5 ،4

تبني النتائج.
●

●�أوال -نتائج فح�ص الفر�ضية الأوىل التي ن�صها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0. 05يف م�ستوى جودة
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�إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف
فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى ملتغري (اجلن�س) .
لفح�ص الفر�ضية �أ�ستخدم اختبار ( )tواجلدول ( )4يبني النتائج:

اجلدول ()4

نتائج اختبار (ت) تبعاً ملتغري اجلن�س
اجملال

رقم

أنثى

ذكر

(ت)

الداللة

1

مجال التخطيط للتعليم االلكتروني

3. 68

. 422

3. 77

. 298

- 1. 064

. 290

2

مجال توفير بيئة التعليم االلكتروني

3. 37

. 332

3. 25

. 389

1. 527

. 130

3

مجال التدريب للتعليم االلكتروني

4. 32

. 339

4. 31

. 326

. 046

. 963

4

مجال التدريس وتقومي الطلبة في
التعليم االلكتروني

3. 75

. 260

3. 87

. 178

- 2. 358

. 020

5

مجال املتابعة واالستمرارية للتعليم
االلكتروني

3. 85

. 245

3. 88

. 241

- . 448

. 655

3. 79

. 168

3. 82

. 174

- . 637

. 526

الدرجة الكلية

املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول ( )4ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0. 05يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة
نظر هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية ،تعزى �إىل متغري اجلن�س على املجاالت
( )5 ،3 ،2 ،1وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ت) عليها �أكرب من ( ، )0.05وبهذا
نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،ووجدت فروق على املجال الرابع حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ت)
عليها �أقل من ( ، )0.05ويبدو من املتو�سطات احل�سابية انه ل�صالح الإناث ،ويعزو الباحث ذلك
�إىل �أن الإناث �أكرث اهتمام ًا والتزام ًا بالتعليم االلكرتوين و�أكرث منفعة به من الذكور ،وهذا يرفع
من اجتاههن نحوه ،وهن �أكرث التزام ًا بالتعليمات ،و�أكرث اهتمام ًا بالتدريب على كل الأن�شطة
املطلوبة� ،إ�ضافة �إىل �أن قدرتهن على االلتزام بالبيت فرتة اللقاء االلكرتوين التدريبي �أكرب من
الذكور ،وتتوافق هذه الدرا�سة مع درا�سة (النجدي. )2012 ،
●

●ثانيا -نتائج فح�ص الفر�ضية الثانية التي ن�صها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0. 05يف م�ستوى جودة
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�إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف
فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى ملتغري (امل�ؤهل العلمي) .
لفح�ص الفر�ضية مت ا�ستخدام اختبار ( )tواجلدول ( )5يبني النتائج:

اجلدول ()5

نتائج اختبار (ت) تبعاً ملتغري امل�ؤهل العلمي
رقم

اجملال

دكتوراه

ماجستير

املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف

(ت)

الداللة

1

مجال التخطيط للتعليم االلكتروني

3. 67

. 393

3. 84

. 360

- 1. 909

. 059

2

مجال توفير بيئة التعليم االلكتروني

3. 37

. 337

3. 22

. 385

1. 787

. 077

3

مجال التدريب للتعليم االلكتروني

4. 35

. 337

4. 19

. 298

1. 966

. 062

4

مجال التدريس وتقومي الطلبة في
التعليم االلكتروني

3. 77

. 243

3. 83

. 251

- . 957

. 341

5

مجال املتابعة واالستمرارية للتعليم
االلكتروني

3. 87

. 220

3. 83

. 320

. 612

. 542

3. 80

. 173

3. 78

. 159

. 525

. 601

الدرجة الكلية

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول ( )5ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (α
 )= 0. 05يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة
نظر هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي على جميع
املجاالت ،وعلى الدرجة الكلية ،حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ت) عليها �أكرب من ( ، )0.05وبهذا
نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،ويعزو الباحث عدم وجود الفروق �إىل �أن جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
يقومون باملهمات والأن�شطة املطلوبة نف�سها بغ�ض النظر عن م�ؤهالتهم العلمية ،ونظرتهم للتعليم
االلكرتوين نابعة من ممار�ساتهم العملية دون متايز يف امل�ؤهل العلمي وتتوافق هذه الدرا�سة مع
درا�سة (احلجايا. )2010 ،

◄ ◄ثالثا -نتائج فح�ص الفر�ضية الثالثة التي ن�صها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0. 05يف م�ستوى جودة
�إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف
فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى ملتغري (الكلية) .
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لفح�ص الفر�ضية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAواجلدول ( )6يبني النتائج

اجلدول ()6

نتائج حتليل التباين الأحادي لداللة الفروق يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة
القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى ملتغري (الكلية)
اجملال
مجال التخطيط للتعليم
االلكتروني

مجال توفير بيئة التعليم
االلكتروني

مجال التدريب للتعليم
االلكتروني
مجال التدريس وتقومي
الطلبة في التعليم
االلكتروني
مجال املتابعة واالستمرارية
للتعليم االلكتروني

الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع مربعات درجات
احلرية
االنحراف

بني اجملموعات

1. 584

4

داخل اجملموعات

14. 318

100

15. 902

104

. 438

4

12. 403

100

12. 842

104

. 707

4

10. 881

100

11. 588

104

بني اجملموعات

. 160

4

داخل اجملموعات

6. 069

100

اجملموع

6. 229

104

بني اجملموعات

. 288

4

داخل اجملموعات

5. 861

100

اجملموع

6. 148

104

بني اجملموعات

. 213

4

داخل اجملموعات

2. 775

100

2. 987

104

اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع
بني اجملموعات
داخل اجملموعات
اجملموع

اجملموع

متوسط
املربعات
. 396

قيمة
(ف)

مستوى
الداللة

2. 765

. 072

. 143
. 110

. 884

. 477

. 124
. 177

1. 624

. 174

. 109
. 040

. 658

. 623

. 061
. 072

1. 228

. 304

. 059
. 053

1. 915

. 114

. 028

دال إحصائيا عند مستوى ()0.05

يتبني من اجلدول ( )6ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (= α
 )0. 05يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر
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هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى �إىل متغري الكلية على جميع املجاالت،
وعلى الدرجة الكلية حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ف) عليها �أكرب من ( ، )0.05وبهذا نقبل
الفر�ضية ال�صفرية ،ويعزو الباحث عدم وجود فروق �إىل �أن اجلامعة قد قدمت التعليم االلكرتوين
جلميع الكليات بتزامن واحد ،وكان التدريب والتنفيذ ب�شكل موحد جلميع التخ�ص�صات ،وتتوافق
هذه النتيجة الدرا�سة مع درا�سة (احلجايا ، )2010 ،وتتعار�ض مع درا�سة (النجدي. )2012 ،

◄ ◄ رابعا -نتائج فح�ص الفر�ضية الرابعة التي ن�صها:

 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α = 0. 05يف م�ستوى جودة
�إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر هيئات التدري�س يف
فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى ملتغري (مكان ال�سكن) .
لفح�ص الفر�ضية �أ�ستخدم اختبار ( )tواجلدول ( )7يبني النتائج:

اجلدول ()7

نتائج اختبار (ت) تبعاً ملتغري مكان ال�سكن
رقم

اجملال

قرية

مدينة

املتوسط االنحراف املتوسط االنحراف

(ت)

الداللة

1

مجال التخطيط للتعليم االلكتروني

3. 63

. 380

3. 79

. 388

- 2. 214

. 029

2

مجال توفير بيئة التعليم االلكتروني

3. 38

. 335

3. 29

. 368

1. 314

. 192

3

مجال التدريب للتعليم االلكتروني

4. 31

. 322

4. 31

. 351

. 008

. 993

4

مجال التدريس وتقومي الطلبة في
التعليم االلكتروني

3. 75

. 212

3. 82

. 277

- 1. 303

. 195

5

مجال املتابعة واالستمرارية للتعليم
االلكتروني

3. 86

. 222

3. 86

. 268

- . 037

. 970

3. 79

. 140

3. 81

. 200

- . 841

. 402

الدرجة الكلية

دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()0.05

يتبني من اجلدول ( )7ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α = 0. 05يف م�ستوى جودة �إدارة التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة من
وجهة نظر هيئات التدري�س يف فروعها �شمال ال�ضفة الغربية تعزى �إىل متغري مكان ال�سكن على
املجاالت ( )5 ،4 ،3 ،2وعلى الدرجة الكلية ،حيث كان م�ستوى الداللة لقيم (ت) عليها �أكرب من
( ، )0.05وبهذا نقبل الفر�ضية ال�صفرية ،ووجدت فروق على املجال الأول حيث كان م�ستوى الداللة
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014
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لقيم (ت) عليها �أقل من ( ، )0.05ويبدو من املتو�سطات احل�سابية �أنه ل�صالح القرية ،ويعزو الباحث
ذلك �إىل �أن �سكان القرية كانوا �أكرث تخوف ًا من التعليم االلكرتوين ب�سبب �ضعف الإمكانات لديهم،
و�ضعف تكنولوجيا االت�صاالت يف مناطقهم ،مما كان له الأثر الكبري يف اهتمامهم بالتخطيط
الذي يجنبهم امل�شكالت واملعوقات التي قد حتدث نتيجة للتعليم االلكرتوين ،وتتوافق هذه النتيجة
الدرا�سة مع درا�سة (احلجايا. )2010 ،

التوصيات:

�1.1أن تقوم جامعة القد�س املفتوحة بت�أ�سي�س دائرة للتدريب والتطوير املهني تعنى
ب�أمور التدريب والتطوير يف كل املجاالت املهنية لأع�ضاء هيئة التدري�س.
�2.2أن ي�رشك مركز التعليم املفتوح (� )OLCأع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل فاعل يف حتديد
الأهداف.
�3.3أن يعتمد مركز التعليم املفتوح ( )OLCالإمكانات املتوافرة لدى الطالب ركيزة �أ�سا�سية
يف بناء اخلطط للتعليم االلكرتوين.
�4.4إجراء مركز التعليم املفتوح ( )OLCتطبيقات جتريبية على فريق عمل جتريبي باجلامعة
لكل خطوة من خطوات تطبيق التعليم االلكرتوين.
�5.5أن ي�أخذ امل�س�ؤولون بعني االعتبار نقد وتقومي �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة باجلامعة،
لأية خطة قبل التنفيذ وبعده.
�6.6أن جتهز جامعة القد�س املفتوحة املختربات يف اجلامعة للتعليم االلكرتوين ب�أحدث
الأجهزة و�أكملها فائدة نوع ًا وكماً.
�7.7أن حتر�ص جامعة القد�س املفتوحة على و�ضع معيار ثابت لعالمات مو�ضوعية غري
تقديرية للطالب على م�شاركاته يف الن�شاط االلكرتوين.
�8.8أن حتر�ص جامعة القد�س املفتوحة على و�ضع �آليات ت�ضمن بقاء التعليم االلكرتوين
داعم ًا للتعليم الوجاهي ولي�س بديال عنه.
�9.9أن تعمل جامعة الق�س املفتوحة على توعية املجتمع لأهمية التعليم االلكرتوين و�رضورته
من خالل �آليات فعالة حتقق الغر�ض.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:

�1.1أبو معيلق ،حممد ( )2011املركزية والالمركزية يف نظام ال�صفوف االفرتا�ضية يف
جامعة القد�س املفتوحة ،جملة املعرفة – حملة متخ�ص�صة بالتعليم املفتوح ،جامعة القد�س
املفتوحة ،مركز التعليم املفتوح ،عدد (. )1
�2.2إ�سماعيل ,الغريب زاهر )2009( .التعليم االلكرتوين :من التطبيق اىل االحرتاف واجلودة،
عامل الكتب .القاهرة.
�3.3إ�سماعيل� ،سيد علي ( )2007ا�ستخدام نظام  Blackboardيف حت�سني ج��ودة التعلم
الإلكرتوين يف اجلامعات العربية -جامعة قطر منوذجاً ،بحث ُقدم يف امل�ؤمتر الدويل الرابع حول
(تدبري اجلودة يف منظومات الرتبية والتكوين)  ،الدار البي�ضاء ،اململكة املغربية يف .17- 19/ 4
4.4اجلامعة اال�سالمية -غزه ( )2012اجلودة يف التعليم االلكرتوين ،مركز التعليم االلكرتوين-
اجلامعة اال�سالمية -غزه.
5.5احلجايا ،نائل حممد ( )2010واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الأردنية ،ورقة علمية
مقدمة للم�ؤمتر الدويل الثالث حول التعلم الإلكرتوين بعنوان« :دور التعلم الإلكرتوين يف تعزيز
جمتمعات املعرفة» الذي نظمه مركز زين للتعلم الإلكرتوين يف جامعة البحرين يف الفرتة 6- 8
ابريل.
6.6احلربي ،حممد بن �صنت ( )2007مطالب ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لتدري�س الريا�ضيات
باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمار�سني واملخت�صني ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،مكة
املكرمة ،جامعة �أم القرى.
7.7الزهريي ،طالل ناظم (� )2009إ�سرتاتيجية تطبيق برامج التعليم االلكرتوين يف اجلامعات
العراقية ،بحق مقدم �إىل امل�ؤمتر العلمي الأول للجمعية العراقية لتكنولوجيا املعلومات .بغداد
.17- 1
8.8ال�سفياين ،مها بنت عمر بن عامر (� )2007أهمية و ا�ستخدم التعليم الإلكرتوين يف تدري�س
الريا�ضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات وامل�رشفات الرتبويات ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة ام القرى ،مكة املكرمة.
9.9العبد الكرمي ،م�شاعل عبد العزيز ( : )2008واقع ا�ستخدام التعليم االلكرتوين يف مدار�س
اململكة الأهلية مبدينة الريا�ض ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود.
1010العواوده ،طارق فرحان (� )2012صعوبات توظيف التعلم االلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية بغزة كما يراها الأ�ساتذة والطلبة ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة االزهر ،غزة.
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1111النجدي� ،سمري .تقومي جودة التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة يف �ضوء
املعايري العاملية للجودة .املجلة الفل�سطينية للتعليم املفتوح -فل�سطني  ,مج  ,3ع , )2012( ,6
�ص �ص .12- 48
1212الهادي ،حممد ( )2005التعليم الإلكرتوين عرب �شبكة الإنرتنت ،القاهرة ،الدار امل�رصية
اللبنانية ط� ،1ص .103
1313با�صقر ،حممد احمد ( )2009التعليم الإلكرتوين و�أثره على �أع�ضاء هيئة التدري�س :درا�سة
حالة لق�سم علم املعلومات بجامعة �أم القرى.
1414بدح� ،أحمد ( )2009درجة امتالك �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الأق�سام الرتبوية للمهارات
الأ�سا�سية ال�ستخدام التعلم االلكرتوين يف جامعة البلقاء التطبيقية ،امل�ؤمتر الأول للتعلم االلكرتوين
والتعليم عن بعد ،الريا�ض.
1515بن علي ،راجيه ( )2011التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر �أ�ساتذة اجلامعة– درا�سة
ا�ستك�شافية بجامعة باتنة ،جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،عدد خا�ص :احلا�سوب وتكنولوجيا
املعلومات يف التعليم العايل.
1616جربيني ،ان�رشاح ( )2009جت��ارب جامعة القد�س املفتوحة واجنازاتها يف التعليم
االلكرتوين ،م�ؤمتر املعلوماتية وق�ضايا التنمية العربية ر�ؤى وا�سرتاتيجيات،
1717ح�سامو� ،سهى علي ( )2011واقع التعليم االلكرتوين يف جامعة ت�رشين من وجهة نظر كل
من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة ،جملة جامعة دم�شق –املجلد  27-ملحق – � 2011ص �ص

243- 278

1818حمايل ،ماجد ( )2009جتربة جامعة القد�س املفتوحة يف ا�ستخدام وتوظيف تقنية
ال�صفوف االفرتا�ضية ،يوم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الثالث.30 /6 ،
1919حمايل ،ماجد ونا�رص ،حنان ،وعمر ،لينا ( )2011جتربة جامعة القد�س املفتوحــة
يف التعلم الإلكرتوين ،ورقة عمل مقدمة اىل مل�ؤمتر العاملي للدرا�سات العليا يف جماالت العلوم
الطبيعية واالن�سانية والهند�سية  ،4- 5/ 5جامعة النجاح الوطنية.
2020حنونه� ،سامي وطه ،ا�رشف ( )2010جتربة جامعة القد�س املفتوحــة يف التعلم االلكرتوين
والتعلم املدمج ،جامعة القد�س املفتوحة ،منطقة رفح التعليمية ومنطقتي الو�سطى التعليمية.
�2121شوملي ،ق�سطندي ( )2007الأمناط احلديثة يف التعليم العايل التعليم االلكرتوين املتعدد
الو�سائط ،بحث مقدم �إىل امل�ؤمتر ال�ساد�س لعمداء كليات الآداب يف اجلامعات الأع�ضاء يف احتاد
اجلامعات العربية بعنوان �ضمان جودة التعليم واالعتماد الأكادميي ،جامعة اجلنان.
�2222صباح ،يو�سف ( )2012القد�س املفتوحة حتتفل ب�إطالق برنامج ‹متكني وبناء قدرات
طاقم مركز التعليم املفتوح ،وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية وفا.12 /29 ،
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2323عبد احلميد ،حممد زيدان (« : )2007التعليم الإلكرتوين» ،جملة مركز البحوث يف الآداب
والعلوم الرتبوية ،العدد الثامن ،كلية املعلمني بالباحة �ص �ص .114- 130

2424عبود� ،سامل حممد و�آخرون ( )2008واقع التعليم االلكرتوين ونظم احلا�سبات و�أثره يف
التعليم يف العراق ،جملة كلية بغداد للعلوم االقت�صادية اجلامعة ،العدد (. )17

2525عفونة� ،سائده و�آخرون ( )2009تقرير مرحلي عن اخلطة الإ�سرتاتيجية للتعلم الإلكرتوين
(جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني) .
2626عفونه� ،سائده وزواهره� ،سامي ( )2010التخطيط اال�سرتاتيجي للتعلم االلكرتوين تبعا
لنمط خان درا�سة حالة جامعة القد�س املفتوحة ،مقدم للم�ؤمتر واملعر�ض الدويل الثالث « دور
التعلم االلكرتوين يف تعزيز جمتمعات املعرفة»  ،مركز التعلم االلكرتوين – جامعة البحرين يف
الفرتة .6- 8/ 4/ 2010
.174

2727قنديل� ،أحمد ( )2006التدري�س بالتكنولوجيا احلديثة ،القاهرة ،عامل الكتب� ،2006 ،ص

2828مركز التعلم املفتوح عن بعد ( )2008تقرير حول جتربة التعلم الإلكرتوين (جامعة القد�س
املفتوحة ،فل�سطني) .

2929مركز التعليم املفتوح ( )OLC, 2013ن�رشة تعريفية ،البوابة االلكرتونية ،جامعة القد�س
املفتوحة.
3030مركــز تكنـولوجيـا املعـلومـات واالت�صاالت ( )2012وحدة تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين
والدعم الفني ،جامعة القد�س املفتوحة ،البوابة االلكرتونية ،ن�رشة تعريفية.
3131مركــز تكنـولوجيـا املعـلومـات واالت�صاالت ( )ICTC، 2013ن�رشة تعريفية ،البوابة
االلكرتونية ،جامعة القد�س املفتوحة.
3232م�صلحي ،زينب حممود وحممد� ،أماين عبد القادر ( )2007حتديات التعليم اجلامعي
االلكرتوين يف م�رص والفر�ص املتاحة لال�ستفادة منه ،جملة م�ستقبل الرتبية العربية ،العدد ،46
جملد  ،13يونيو.

3333معا الإخبارية ( )2012القد�س املفتوحة» تعقد ور�شة عمل يف مركز خدمات العيزرية،
الأحد .2012 /10 /21

3434ندى ،يحيى حممد ( )2012التحديات التي تواجه التعلم والتعليم الإلكرتوين اجلامعي يف
فل�سطني ،بحث مقدم يف م�ؤمتر الرتبية ومهارات التعلم والتعليم ،جامعة الإ�رساء� 9- 10 ،أيار.
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املالحق:
ملحق ()1

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات
�أع�ضاء هيئة التدري�س على فقرات اال�ستبانة وجماالتها
الرقم

38

املتوسطات االنحراف النسب
احلسابية املعياري املئوية

الفقرات

1

في اجلامعة فريق عمل لتخطيط وتطوير التعليم االلكتروني.

4. 30

0. 46

9. 16

2

تشمل عملية التخطيط اجلوانب التطبيقية للتعليم االلكتروني.

3. 90

0. 69

13. 74

3

يتم وضع األهداف بناء على تقدير االحتياجات.

4. 38

0. 51

10. 14

4

يؤخذ موضوع اقتصاديات التعليم بعني االعتبار في عملية
التخطيط.

3. 95

0. 53

10. 52

5

يتم التخطيط بناء على خصائص الفئة املستهدفة في اجلامعة.

3. 89

0. 58

11. 54

6

يتم إشراك أعضاء هيئة التدريس في حتديد األهداف.

2. 68

1. 21

24. 10

7

يحتوي فريق التخطيط على خبراء في التعليم االلكتروني.

4. 29

0. 78

15. 62

8

يتم االستفادة في عملية التخطيط من جتارب عاملية في التعليم
االلكتروني.

3. 99

1. 05

21. 04

9

يتابع فريق العمل إنتاج املواد التعليمية االلكترونية في مراحل
التطبيق.

4. 50

0. 77

15. 48

10

تشمل عملية التخطيط التقومي املستمر ملسار التعليم
االلكتروني.

4. 06

0. 59

11. 72

11

تصمم اخلطة بشكل يتوافق مع اإلمكانات املتوفرة لدى اجلامعة.

2. 39

1. 21

24. 10

12

يشجع الباحثون على تكثيف الدراسات حول التعليم االلكتروني.

4. 15

1. 03

20. 52

13

يتم إجراء تطبيقات جتريبية على فريق عمل جتريبي.

2. 70

0. 97

19. 44

14

يراعي التخطيط املرونة ومسايرة التطورات في التعليم االلكتروني.

4. 10

1. 04

20. 74

15

تقام ورش عمل وندوات بإشراك اخملتصني ملناقشة اخلطط املتعلقة
بالتعليم االلكتروني.

4. 24

0. 96

19. 12

16

تطرح اخلطة للتنفيذ بعد إمتام اإلجراءات التحضيرية والتأكد من
جودتها.

3. 31

0. 84

16. 72
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الرقم
17

املتوسطات االنحراف النسب
احلسابية املعياري املئوية

الفقرات
يراعى في اخلطة فتح اجملال للنقد والتقييم من قبل أعضاء هيئة
التدريس والطلبة.

2. 11

0. 75

15. 02

3. 70

0. 39

7. 82

18

اخملتبرات في اجلامعة مجهزة للتعليم االلكتروني.

2. 98

0. 97

19. 42

19

حتصل اجلامعة على أحدث البرمجيات لتطبيق التعليم االلكتروني.

3. 38

1. 14

22. 76

20

توفر اجلامعة األجهزة والشبكات الالزمة للتعليم االلكتروني.

2. 53

0. 94

18. 82

21

جتهز القاعات واخملتبرات باجلامعة إلمكانية إجراء دروس الكترونية
فيها.

2. 74

0. 96

19. 22

22

تستمر عملية التدريب ألعضاء هيئة التدريس والطلبة أثناء
التنفيذ.

2. 81

0. 59

11. 80

23

حترص اجلامعة على نشر الوعي بأهمية التعليم االلكتروني بني
شرائح اجملتمع.

4. 48

0. 65

13. 04

24

تهتم اجلامعة بوعي الطلبة ألهمية التعليم االلكتروني.

3. 39

1. 15

22. 96

25

تستخدم اجلامعة التكنولوجيا ذات العالقة كبنية حتتية للتعليم
االلكتروني.

3. 32

0. 78

15. 56

26

يوجد في جامعة القدس املفتوحة شبكة انترانت داخلية وانترنت
تغطي جميع فروعها.

3. 46

1. 21

24. 18

27

أسست اجلامعة أقساما متخصصة لشؤون التعليم االلكتروني
في فروعها.

3. 23

0. 81

16. 24

28

في اجلامعة دائرة إلدارة شؤون التعليم االلكتروني من ذوي اخلبرة.

4. 38

0. 49

9. 76

3. 34

0. 35

7. 02

4. 34

0. 48

9. 54

4. 34

0. 48

9. 54

4. 38

0. 49

9. 76

4. 34

0. 48

9. 54

اجملال األول

اجملال الثاني
29
30
31
32

في اجلامعة إدارة متخصصة للتدريب على التعليم االلكتروني.
مت تدريب فريق عمل للقيام بقيادة عمليات التدريب لكوادر اجلامعة.
اتخذت عملية التدريب في البداية منط االنتشار األفقي للكوادر
ليشمل جميع املعنيني.
تعقد اجلامعة ورشات عمل نظرية لعرض تطورات التعليم
االلكتروني العاملي.
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الرقم

الفقرات

املتوسطات االنحراف النسب
احلسابية املعياري املئوية

33

يتم التدريب على البرامج االلكترونية بشكل عام من البسيط إلى
املتطور.

4. 46

0. 50

10. 02

34

يتم التركيز في التدريب على أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

4. 48

0. 50

10. 04

35

تقوم مجموعات من الطلبة املدربني في اجلامعة بتدريب زمالئهم
الطلبة بشكل فاعل.

4. 49

0. 50

10. 04

36

تبحث اجلامعة بشكل مستمر عن البرامج السهلة لتدريب الطلبة
وأعضاء هيئة التدريس.

3. 24

0. 79

15. 82

37

يدرب أعضاء هيئة التدريس على تصميم املادة التعليمية.

4. 31

0. 82

16. 48

38

يوجد في اجلامعة فئة مدربني من أعضاء هيئة التدريس.

4. 23

0. 67

13. 38

39

تقوم اجلامعة من وقت آلخر بإجراء دورات موسعة في التعليم
االلكتروني وإصدار شهادات للمشاركني.

4. 52

0. 50

10. 04

40

يكلف اخلبراء واملدربني مبهام تعليمية ملؤسسات خارج
اجلامعة.

4. 51

0. 50

10. 04

41

تتخذ عملية التعليم االلكتروني النمط املركزي لضمان اجلودة.

4. 55

0. 50

10. 00

42

حتمل جامعة القدس املفتوحة صفة مدرب لعدد من املؤسسات
الفلسطينية.

4. 20

0. 75

15. 04

4. 31

0. 33

6. 68

43

تنفذ اللقاءات التدريسية عبر الصفوف االفتراضية.

4. 18

0. 65

12. 94

44

يتم التدريس وفق برنامج زمني مناسب للطلبة.

3. 50

0. 75

14. 96

45

مينح الطالب فرصة للمناقشة واالستفسار خالل اللقاء االلكتروني.

4. 47

0. 50

10. 02

46

تطرح أسئلة على الطلبة خالل اللقاء للتقومي واملناقشة.

4. 32

0. 47

9. 40

47

يتم التقومي التكويني من خالل أسئلة يجيب عنها الطالب
الكترونيا.

4. 49

0. 50

10. 04

48

ينال الطالب تغذية راجعة عن إجاباته الشفوية والكتابية.

4. 63

0. 49

9. 72

49

يحصل الطالب على عالمات حسب مشاركاته وإجاباته.

2. 17

0. 56

11. 26

50

عالمات اللقاءات االلكترونية جزء من العالمة الكلية التي حتتوي
على عالمات االختبارات النظرية.

2. 93

0. 72

14. 48

اجملال الثالث
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الرقم

املتوسطات االنحراف النسب
احلسابية املعياري املئوية

الفقرات

51

التعليم االلكتروني داعم للتعليم الوجاهي وليس بديال عنه.

2. 71

0. 82

16. 34

52

يحصل الطلبة على عالماتهم الكترونيا من خالل حساباتهم
االلكترونية.

4. 43

0. 77

15. 40

3. 78

0. 25

4. 90

53

حتصل اجلامعة على درجات تقييميه عالية في اختبارات اجلودة
العاملية.

3. 80

1. 07

21. 38

54

تقوم اجلامعة باالتصال املستمر بجامعات عاملية وهيئات
متخصصة للتعاون االطالع.

4. 21

0. 93

18. 54

55

تستبدل اجلامعة البرامج االلكترونية ببرامج أكثر جودة وفاعلية
عند وجودها.

3. 86

1. 25

25. 02

56

يتم تقومي البرامج التعليمية بشكل مستمر خالل العمل بشكل
تكويني.

3. 56

0. 66

13. 28

57

جتري اجلامعة تقوميا دوريا ملسار التعليم االلكتروني.

3. 38

0. 53

10. 52

58

تعقد اجلامعة ورش العمل والندوات التقوميية بشكل مستمر.

4. 43

0. 77

15. 40

59

يشجع أعضاء هيئة التدريس بإجراء أبحاث ودراسات حول التعليم
االلكتروني.

4. 59

0. 49

9. 88

60

تقوم اجلامعة بتقييم البرامج االلكترونية املستخدمة واستبدال
بعضها.

3. 55

0. 50

10. 00

61

حترص اجلامعة على البحث املستمر عن اجلديد واألفضل في مجال
التعليم االلكتروني.

4. 52

0. 61

12. 12

62

يتم استقصاء آراء أعضاء هيئة التدريس والطلبة حول التعليم
االلكتروني بشكل مستمر

3. 35

0. 64

12. 70

63

يختبر التعليم االلكتروني في اجلامعة وفق معايير اجلودة بشكل
مستمر.

3. 19

0. 70

13. 90

3. 86

0. 24

4. 86

اجملال الرابع

اجملال اخلامس
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