Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 5

Number 18

Article 13

2017

Proposed model for E- learning in Directorates of Education in the
North Regions in Palestine in light of knowledge management
Mohammed Abdulilah Al Titi
Al Quds Open University/Palestine, mtiti@qou.edu

Hussain Jadallah Hamayel
Al Quds Open University/Palestine, hhamayel@qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Al Titi, Mohammed Abdulilah and Hamayel, Hussain Jadallah (2017) "Proposed model for E- learning in
Directorates of Education in the North Regions in Palestine in light of knowledge management," Journal of
Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 5 : No. 18 , Article 13.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol5/iss18/13

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

واقع التعليم اإللكرتوني يف اجلامعات الفلسطينية يف ضوء
إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

د .حممد عبد اإلله عناز الطيطي
د .حسني جاد اهلل محايل

تاريخ التسليم2016 /2 /16 :م ،تاريخ القبول2016 /3 /26 :م.
أستاذ مشارك /جامعة القدس المفتوحة /فرع رام هللا والبيرة /فلسطين
أستاذ مساعد /جامعة القدس المفتوحة /فرع رام هللا والبيرة /فلسطين

195

 محمد عبد اإلله عناز الطيطي.د
 حسني جاد اهلل حمايل.د

واقع التعليم اإللكتروني في اجلامعات الفلسطينية في ضوء إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

Proposed model for E- learning in Directorates
of Education in the North Regions in Palestine in
light of knowledge management

Abstract:

ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع التعليم الإلكرتوين
يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر
)1850(  وتكون جمتمع الدرا�سة من،�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها
،) والنجاح، والقد�س،ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعات (بريزيت
) وبلغ حجم17.8%( ومت اختيار عينة طبقية ع�شوائية بن�سبة
وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج.) ع�ضو هيئة تدري�س329( العينة
 وبعد جمع البيانات بوا�سطة ا�ستبانة تكونت فقراتها،الو�صفي
و�أظهرت. قام الباحثان ب�إن�شائها ثم حتليلها،) فقرة49( من
نتائج الدرا�سة �أن جمال توافر بيئة التعليم الإلكرتوين كان يف
)3.91( املرتبة الأوىل حيث بلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية
 وجاء يف املرتبة الثانية جمال �إدراك،)0.93( وانحراف معياري
) وانحراف3.81( مفهوم التعليم الإلكرتوين مبتو�سط ح�سابي كان
) و�أما جمال خمرجات التعليم الإلكرتوين فكان0.76( معياري
)3.76( يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي للدرجة الكلية بلغ
 و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه،)0.77( و انحراف معياري مقداره
) ملتغري اجلن�سα ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
و�سنوات اخلربة وم�ستوى اجلامعة وامل�ؤهل العلمي با�ستثناء
وجود فروق يف متغري امل�ؤهل العلمي بالن�سبة جلامعة النجاح
.حيث كانت الفروق جوهرية ول�صالح الدكتوراه على املاج�ستري
.ويف �ضوء النتائج ال�سابقة �أو�صت الدرا�سة مبجموعة تو�صيات

The study aimed to acknowledge the reality
of E- learning in the Palestinian universities in
the light of knowledge management from the
perspective of faculty members. The population of
the study comprised (1850) members of the faculty
at universities (Birzeit, Jerusalem, and al Najah) ,
which was a stratified random sample that amounted
a percent of (17.8%) and total sample size of (329)
faculty members. The study used a descriptive
approach. After data collection by questionnaire
paragraphs are from (49) paragraph, the
researchers created, and then analyzed. The study
results showed that the area of the availability of the
E- learning environment was ranked first in terms of
arithmetic average total score (3.91) and a standard
deviation (0.93) , and ranked second field both the
concept of e- learning an arithmetic mean was (3.81)
and a standard deviation (0.76) and either the field
e- learning outcomes was in third place with a mean
total score was (3.76) and a standard deviation of
(0.77). The study results showed that there were
no significant differences (a≤0.05) to gender and
years of experience and level of the university and
academic qualifications except for the presence of
differences in variable scientific qualification for
the University of al Najah where the differences are
substantial and in favor of a master’s doctorate. In
light of the previous findings, the study reached set
recommendations.
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مقدمة:
بد�أ يت�شكل يف العقد الأخري من القرن املا�ضي عامل جديد،
من �أبرز مالحمه ظهور �أجهزة احلا�سوب على نطاق وا�سع،
وتفجر الثورة التكنولوجية ،وانكما�ش العامل بتقل�ص امل�سافات
و�سال�سة االت�صاالت ،وان�سياب املعلومات من خالل االنرتنت
والف�ضائيات .ومما �ساهم يف جت�سد هذه املالمح ،مرور العامل
بعدة ثورات كان لها �أثر كبري على جماالت احلياة املختلفة منها:
االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والعلمية والرتبوية ،فكانت
الثورة ال�صناعية ،والثورة الإلكرتونية التي �أدت �إىل تطور �صناعة
احلا�سبات الآلية ،والربجميات ،والأقمار ال�صناعية ،وظهور علم
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
�إن النظم الرتبوية احلالية و�صلت �إىل طاقتها الق�صوى يف
الأداء ،ومل يعد يف الإمكان حتقيق حت�سن يف �أدائها ،ما مل يحدث
�إ�صالح تربوي �شامل ،بتوجيه الدفة نحو الو�صول �إىل م�صادر
املعرفة الأ�صلية ،وتوظيفها يف حل امل�شكالت ،فلم يعد الهدف
الأهم للرتبية احلديثة حت�صيل املعرفة ،بل تطوير القدرة على
طرح الأ�سئلة يف هذا العامل املتغري الزاخر باالحتماالت والبدائل
(.)Weaver, 2004
ولذلك الحظ الباحثون يف ميدان تكنولوجيا املعلومات
من ناحية ،وجمال تكنولوجيا التعليم من ناحية �أخرى� ،أن
هناك تزاوج ًا قد حدث بني املجالني ،و�أدى حدوث هذا التزاوج
�إىل ظهور �آفاق جديدة رحبة للتعليم متثلت ب�صورة وا�ضحة يف
اختالف مفهومي البعد املكاين ،والزماين للعملية التعليمية .كما
�أدى هذا التزاوج �إىل ظهور العديد من امل�ستحدثات التكنولوجية
ذات العالقة املبا�رشة بالعملية التعليمية ،يف مقدمتها التعلم
الإلكرتوين ملواجهة التحديات العاملية من زيادة الطلب على
التعليم مع نق�ص عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية ،وزيادة الكم
املعلوماتي يف جميع فروع املعرفة (البلوي.)2006 ،
وقد �أفاد احلارثي (� )2006أن التعلم الإلكرتوين من
املوا�ضيع الهامة التي يجب االهتمام بها يف عاملنا الرتبوي
املعا�رص ملا له من �إ�سهامات ذات فعالية يف العملية التعليمية
�سواء داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو خارجها ،ولأهمية التعلم
الإلكرتوين فقد ت�سابقت الدول والهيئات واملراكز الرتبوية
العاملية �إىل تعميم وتطبيق التعلم الإلكرتوين يف كافة املراحل
الدرا�سية والبيئات التعليمية .ويعد التعليم الإلكرتوين طريقة
للتعليم با�ستخدام �آليات االت�صال احلديثة من الكمبيوتر و�شبكاته
وو�سائطه املتعددة من �صوت و�صورة ،ور�سومات ،و�آليات بحث،
�سواء كان عن بعد
ومكتبات �إلكرتونية وكذلك بوابات الإنرتنت
ً
�أو يف الف�صل الدرا�سي ،و ُيعرف التعلم الإلكرتوين ب�أنه “ تقدمي
حمتوى تعليمي (�إلكرتوين) عرب الو�سائط املعتمدة على الكمبيوتر
و�شبكاته �إىل املتعلم ب�شكل يتيح له �إمكانية التفاعل الن�شط مع
هذا املحتوى ومع املعلم ومع �أقرانه� ،سواء �أكان ذلك ب�صورة
متزامنة �أم غري متزامنة ،وكذلك �إمكانية �إمتام هذا التعلم يف

الوقت واملكان وبال�رسعة التي تنا�سب ظروفه وقدراته ،ف�ض ًال عن
�إمكانية �إدارة هذا التعلم �أي�ض ًا من خالل تلك الو�سائط” (زيتون،
.)2005
وي�ضيف الهادي (� )2010أنه من خالل تكنولوجيا ونظم
املعلومات احلديثة املتمثلة ،يف تطوير و�سائل االت�صاالت
املتقدمة ،وتوفري �شبكات نقل املعلومات ،ميكنها �أن تن�رش التعليم
عن بعد ( )Distance Learningلكي ي�صل لكل �أفراد وفئات
املجتمع �أينما وجدوا ،وبذلك �أ�صبح التعليم للجميع (Education
 )for Allحقيقة واقعية ،كما �أ�صبح التعليم مدى احلياة وتكري�س
االهتمام ملا بعد الأمية والتعليم امل�ستمر والتعليم الذاتي �أ�ساليب
�أمكن التو�صل �إليها بف�ضل تكنولوجيا املعلومات املتقدمة ،يف
الوقت الذي جند فيه ع�رص املعرفة مدفوعا بقوة �صناعة املعرفة
( ،)Knowledge Industryالتي متخ�ضت عنها الثورة العلمية
والتكنولوجيا املعا�رصة ،ولي�س م�سموحا اطالق جتاهلها �أو
التغا�ضي عنها لأي عذر من الأعذار ،بل يجب �أن توظف لإتاحة
فر�ص االنتفاع من ن�رش املعرفة .ومن هنا يت�ضح لنا �أن املعرفة
مل تكن لتنت�رش لوال و�سائل االت�صال وتكنولوجيا املعلومات التي
تعترب هي الأ�سا�س يف الو�صول �إىل جمتمعات املعرفة ،حيث
� ّإن الكم الهائل للمعلومات -لوال احلا�سوب -ما كان بالإمكان
تخزينها واالحتفاظ بها ،وما كان بالإمكان االحتفاظ بها يف
�أي وقت من الأوقات.
لقد �أدى ا�ستخدام الو�سائل والطرق احلديثة يف عملية
التعليم التي تواكب الع�رص احلديث والتقدم التكنولوجي �إىل �أن
تقوم العملية التعليمية با�ستخدام طرق وو�سائل حديثة ت�سمى
التعليم الإلكرتوين وحتى الآن مل يتفق رجال الرتبية على تعريف
واحد للتعليم الإلكرتوين� ،إال �أنه ي�شري �إىل التعلم من خالل �شبكة
االنرتنت حيث ين�رش املحتوى عرب االنرتنت وو�سائل االت�صال
املختلفة التي ت�صل �إىل املتعلم (اجلرف.)2008 ،
وعليه يعرف (احللفاوي )2006 ،التعليم الإلكرتوين
ب�أنه :ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على ا�ستخدام الو�سائل
الإلكرتونية يف حتقيق الأهداف التعليمية ،و�إر�سال املحتوى
التعليمي للطلبة دون حواجز املكان والزمان ،والو�سائل
الإلكرتونية مثل الأقمار ال�صناعية واحلوا�سيب واالنرتنت،
وبع�ض الأمور التي �أفرزتها التكنولوجيا كاملواقع الإلكرتونية
واملواقع التعليمية.
ويرى (اخلان� )2005 ،أن التعليم الإلكرتوين طريقة �إبداعية
لتقدمي بيئة تفاعلية ،متمركزة حول املتعلمني ،وت�صمم قبل البدء
بتدري�سها ،وتكون منا�سبة للأفراد كل ح�سب م�ستواه ،با�ستعمال
الإنرتنت والتقنيات التكنولوجية بالتطابق مع مبادئ الت�صميم
التعليمي املنا�سبة لبيئة التعلم املفتوحة ،واملرنة ،واملوزعة.
وي�ضيف ويرير (� )Warrier,2011أن التعليم الإلكرتوين:
هو الذي يقدم املحتوى التعليمي فيه بو�سائط الكرتونية ،مثل:
االنرتنت �أو الأقمار ال�صناعية �أو الأقرا�ص الليزرية �أو الأ�رشطة
ال�سمعية والب�رصية وميكن تعريفه :ب�أنه طريقه للتعليم با�ستخدام
�آليات االت�صال احلديثة كاحلا�سوب وال�شبكات والو�سائط
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املتعددة من �أجل �إي�صال املعلومة للمتعلمني ب�أ�رسع وقت و�أقل
كلفة وب�صورة متكن من �إدارة العملية التعليمية وقيا�س وتقييم
�أداء املتعلمني.
وحتى تتحقق فل�سفة نظام التعليم الإلكرتوين يجب �أن
تتوفر عنا�رص لهذا النظام كما ذكرها التودري (ّ � ،)2004إن
عنا�رص التعليم الإلكرتوين تتكون من املتعلم الإلكرتوين وهو
الطالب الذي يتعلم من خالل �أ�سلوب التعليم والتعلم الإلكرتوين،
واملعلم الإلكرتوين هو :املعلم الذي ي�رشف على عملية التعليم
الإلكرتوين ويتفاعل مع املتعلمني ويوجه تعلمهم ويقوم �أداءهم،
والف�صل الدرا�سي الإلكرتوين ،يق�صد به القاعات الدرا�سية التي مت
جتهيزها ببع�ض الأجهزة ،والو�سائل التي تخدم عملية التعليم
والتعلم الإلكرتوين ،والكتاب الإلكرتوين وهو املقرر التعليمي
امل�شابه للكتاب املدر�سي املعروف� ،إال �أنه يختلف يف �شكله
ويتفوق عليه يف حمتواه� ،إذ قد ي�شتمل على ن�صو�ص مكتوبة،
و�صور ومقاطع فيديو جتعل املحتوى التعليمي �أكرث متعه
و�أو�ضح للطالب ،وميكن �أن يكون الكتاب الإلكرتوين موجو ًدا على
�صفحات الإنرتنت �أو من�سوخ ًا على ا�سطوانة ممغنطة ،واملجالت
الإلكرتونية فيها �أعداد جمة من املقاالت والن�صو�ص وال�صور
وامل�شاهد التي تخدم مو�ضوع ًا علمي ًا �أو خرباً ما ،بحيث تن�رش
من خالل �شبكة الإنرتنت �أو على ا�سطوانة ممغنطة ،واملكتبات
الإلكرتونية ،والربيد الإلكرتوين ،والف�صول االفرتا�ضية ،وهي
ف�صل تخيلي يحاكي الف�صل احلقيقي ،يتم برجمته وو�ضعه على
�صفحة خا�صة على الإنرتنت ،بحيث يح�رض الطالب واملعلم
يف وقت حمدد ويتم التفاعل فيما بينهم الكرتونياً ،واملعامل
االفرتا�ضية وهي معامل تخيلية حتاكي املعامل احلقيقية ،بحيث
يتم برجمتها ون�رشها على الإنرتنت� ،أو على ا�سطوانات ممغنطة،
ويتم من خاللها تطبيق التجارب العملية ب�شكل يحاكي الواقع
(احلربي.)2012 ،
�أما فيما يتعلق ب�أنواع التعليم الإلكرتوين يذكر عبد احلميد
كما ورد يف توفيق ومو�سى (� )2007أن �أنوع التعليم الإلكرتوين
ت�صنف �إيل �أربعة م�ستويات منها التعليم الإلكرتوين الإثرائي
( ،)Enrichment Levelويعني :ا�ستخدام �شبكة االنرتنت �أو ال�شبكة
العنكبوتية بو�صفها م�صدراً للمعلومات العامة واملتخ�ص�صة
املوزعة علي املواقع املختلفة ،وي�ستفيد منها املتعلم يف دعم
مبني �أ�سا�س ًا علي
التح�صيل واكت�ساب املهارات ،وهو م�ستوى
ّ
رغبة املتعلم يف تطوير معارفه �أو معلوماته� ،أو يف احل�صول
علي توجيهات املعلم لإثراء معلومات املتعلم ومهاراته ،والتعليم
الإلكرتوين التكميلي ( )Supplemental Levelويف هذا النوع يتم
التعلم داخل الف�صل التقليدي ،ولكن تتم الإفادة من ال�شبكة كوعاء
مل�صادر التعليم والتعلم ،واخلربات اخلا�صة ،والتي يتم ت�صميمها
و�إنتاجها و�إتاحتها علي ال�شبكة ،والتعليم الإلكرتوين الأ�سا�سي
( )Essential Levelويف هذا النوع يعتمد علي �شبكة الإنرتنت �أو
الويب يف التعلم ،حيث يتم بناء نظام التعلم الإلكرتوين وتوفري
متطلباته ،ثم ت�صميم املقررات ،و�أدوات التعليم ،و�أ�ساليب
التفاعل ،واالت�صال ،و�إتاحتها يف مواقع خا�صة بامل�ؤ�س�سة
التعليمية على �شبكة الإنرتنت ،والتعليم الإلكرتوين املتكامل( (�In
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 )tegrated Levelويت�ضمن هذا النوع �إىل جانب الأنواع ال�سابقة
ما يت�صل بالت�صوير الرقمي للمعلم وهو يقوم على ال�رشح والذي
تتم �إتاحته على املوقع والتفاعل واالت�صال تزامني ًا �أو ال تزامنياً،
بالإ�ضافة �إيل الإفادة من م�صادر املعلومات الأخرى املرتبطة،
و�إتاحة و�صول املتعلم �إليها من خالل املوقع ،كذلك الو�صول �إيل
املكتبات الرقمية واملختربات واملتاحف وغريها.
ويذكر عبد املجيد (� )2008أن التعليم الإلكرتوين ينق�سم
�إىل التعليم التزامني ( )Synchronous E- Learningوهو التعليم
على الهواء الذي يحتاج �إىل وجود املتعلمني يف نف�س الوقت �أمام
�أجهزة احلا�سوب لإجراء املناق�شة واملحادثة بني الطالب �أنف�سهم
وبينهم وبني املعلم عرب غــــرف املحادثة (� )Chattingأو تلقي
الدرو�س من خالل الف�صول االفرتا�ضية (،)Virtual classroom
والتعليم غري التزامني ( )Asynchronous E- Learningوهو
التعليم غري املبا�رش الذي ال يحتاج �إىل وجود املتعلمني يف نف�س
الوقت �أو يف نف�س املكان ،ويتم من خالل بع�ض تقنيات التعليم
الإلكرتوين مثل الربيد الإلكرتوين حيث يتم تبادل املعلومات بني
الطالب �أنف�سهم وبينهم وبني املعلم يف �أوقات متتالية ،وينتقي
فيه املتعلم الأوقات والأماكن التي تنا�سبه.
ويواجه التعليم الإلكرتوين جمموعة من ال�صعوبات
والتحديات عك�ست ذلك على التعليم الإلكرتوين منها :ال�صعوبات
املادية والب�رشية والتعلمية ،حيث يذكر عيادات ()2005
ب�أن هناك جمموعة من �صعوبات التعليم الإلكرتوين متثلت
يف التحديات التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س حول التعليم
الإلكرتوين ،منها ما غريت الأدوار وامل�س�ؤوليات للمعلم من حيث
البيئة الإلكرتونية حيث فر�ضت على املعلم التحول من املعلم
التقليدي �إىل املعلم الذي ي�ستطيع التعامل مع الكثري من الربامج
التعليمية القائمة على احلا�سوب ،ونوع املعلومات وتنقيتها
يف التعليم الإلكرتوين تختلف عنها يف التعليم التقليدي ،فهنا
املعلومات يجب �أن يتم اختيارها من �أجل نقلها بطريقة تتنا�سب
والتعليم الإلكرتوين ،وطريقة كتابة الأ�سئلة التي تثري النقا�ش
الإبداعي والناقد ولت�سهيل عمليات احلوار ،والتعليم الإلكرتوين
�أدى �إىل تطور �رسيع وهائل يف العملية التعليمية مما يتوجب على
املعلم متابعة هذا التطور من جميع نواحيه املعرفية والتقنية،
ومن التحديات التي تواجه املتعلم من حيث االختالف املوجود
يف بيئات التعلم الإلكرتوين يختلف عن املوجود يف التعلم
التقليدي ،وكذلك يحتم على الطالب التكيف مع الو�ضع اجلديد،
والتكيف مع املحتوى اجلديد للمعرفة ،وطريقة ن�رشها اجلديدة،
والبيئة ال�صفية التقليدية يكون فيها االت�صال مع املعلم ،ويكون
فيها امكانية لزيادة دافعية الطالب دون االختالط االجتماعي
الذي ي�ساعد يف التعلم و�سهولة و�صول املعلومة للطلبة.
وي�ضيف عبدالعزيز وال�شافعي (� )2013أن للتعليم
الإلكرتوين معيقات كثرية ومتعددة ف�إن تف�ضيل الكثري من �أع�ضاء
هيئة التدري�س للنمط التقليدي على ح�ساب التعليم الإلكرتوين
داخل غرفة ال�صف ،وغياب التدريب والت�أهيل للمعلمني على هذا
النوع من التعليم والذي يكون عائقا بينهم وبني �إقدامهم عليه،

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

وعدم فهم �أع�ضاء هيئة التدري�س للفروق الفردية والتباينات بني
طلبة ال�صف الواحد ،ومدى �أهمية طريقة التدري�س والعمل يف
التكنولوجيا على مدى التطور املعريف للطلبة.
وتعترب املعرفة واملعلومات ع�صب منظمات اليوم،
وو�سيلة �إدارية حديثة للتكيف مع متطلبات الع�رص ،وتعطي
الكثري من املنظمات �أهمية كبرية لأ�ساليب وطرق الإدارة
املعرفية واملعلوماتية حيث �أنها تزيد من قدرتها على حتقيق
الأهداف واال�ستجابة للمتغريات البيئية ب�شكل فعال .ويعترب
الكثري من الباحثني ب�أن �إدارة املعرفة واملعلومات �أداة وو�سيلة
ا�سرتاتيجية يجب �إدارتها وتنظيمها كباقي الأ�صول والأجزاء
التنظيمية الأخرى ال�سيما و�أنها ترتبط بكافة الأفراد العاملني
يف املنظمة وكافة عنا�رص ومكونات التنظيم الأخرى ،وعليه
تكمن �أهمية �إدارة املعرفة واملعلومات ب�أنها ت�ساعد يف ن�رش
املعلومات واملعرفة بني جميع الأفراد يف التنظيم مما ي�ؤدي
�إىل زيادة متكني العاملني و رفع م�ستوى الأداء ،وهي م�صدر
ا�سرتاتيجي يدعم املنظمة يف حتقيق �أهدافها ،وتزيد من القدرة
التناف�سية للتنظيم ،وزيادة م�شاركة العاملني نظراً ل�سهولة
الو�صول �إىل كافة املعلومات املتعلقة باملنظمة و�أهدافها
و�سيا�ساتها (املومني.)2005 ،
وعليه تعرف �إدارة املعرفة ب�أنها �إيجاد الطريقة التي
ت�سهل عملية ح�صول العاملني يف امل�ؤ�س�سة على املعارف ومن
ثم و�ضعها حتت ت�رصف اجلميع ( .)Verespej, 1999وو�صفها
ناجتان ( )Nattajan, 2000ب�أنها :عملية يتم مبوجبها جتميع
�سواء �أكان يف الوثائق
وا�ستخدام اخلربات املرتاكمة من �أي مكان ً
وقواعد البيانات �أو يف عقول العاملني ،لإ�ضافة القيمة للمنظمة
من خالل االبتكار والتطبيق وتكامل املعرفة ،والبع�ض الآخر
عرفها من خالل عمليات �إدارة املعرفة واملتمثلة يف الت�شخي�ص
واكت�ساب وتوليد وتخزين وتطوير وتوزيع وتطبيق املعرفة
يف امل�ؤ�س�سة .وعرفها زاك ( )ZacK, 2009على �أنها عبارة عن
م�صطلح يرتبط بالعمليات او املراحل من �أجل ايجاد ،ون�رش،
واختبار ،وا�ستخدام املعرفة لأغرا�ض مفيدة ،ويرى بارك و�آخرون
(� ،)Park, 2004أن �إدارة املعرفة هي نظام حيازة املعرفة املبني
على املقدرة التناف�سية ،وتخزينها وتوزيعها ل�صالح املنظمة
ككل .كما يعترب رغلي�س (� )Ruggles, 2008إدارة املعرفة مدخ ًال
لإيجاد �أو �إ�ضافة قيمة من خالل زيادة فعالية ا�ستخدام املهارات
واخلربات وال�سلطات التقديرية املوجودة لدى الأفراد ب�أي طريقة
�سواء داخل املنظمة �أو خارجها .ويرى امللكاوي ( )2010ب�أن
جودة القرارات التي تتخذ يف جميع امل�ستويات الإدارية تتوقف
على مدى جودة املعلومات املتاحة ،ومدى دقتها و�صحتها،
والتي ميكن احل�صول عليها با�ستخدام �أنظمة حديثة ومتطورة
تعمل على توفري البيانات وحتليلها وتخزينها وتو�صيلها �إىل
متخذي القرارات التنظيمية.
ويذكر الربعي (� )2008أن املعرفة هي الإحاطة بال�شيء،
�أي العلم به ،واملعرفة هي �أ�شمل و�أو�سع من العلم وت�شمل كل
الر�صيد الوا�سع والهائل من املعارف والعلوم واملعلومات التي

ا�ستطاع الإن�سان باعتباره كائن وخملوق يفكر ويتمتع بالعقل،
ولذا فهي ح�صيلة ملكامن اجلهود واالجتهادات العلمية احلا�رضة.
�أما فيما يتعلق مب�صادر املعرفة لقد اتفق كل من ناتاجان
( )Nattajan, 2000ومارتن ( )Martin, 2005والكبي�سي ()2005
و غالب ( )2010والعيدرو�س ( ،)2012والهم�رشي ()2013
على �أن م�صادر املعرفة تق�سم �إىل �صنفني وهما :م�صادر داخلية،
وم�صادر خارجية ،و�أما امل�صادر الداخلية تتمثل يف البيئة
الداخلية للم�ؤ�س�سة وهي خربات العاملني وجتاربهم ،واخلربات
املرتاكمة للأفراد واملعلومات واملعارف التي يتعلمها الأفراد
�أثناء عملهم داخل امل�ؤ�س�سة ،ولكن امل�صادر اخلارجية يتم
احل�صول عليها من خالل البيئة اخلارجية للم�ؤ�س�سة ،ومن هذه
امل�صادر املكتبات والإنرتنت واجلامعات ومراكز البحوث،
وامل�ؤمترات� ،إ�ضافة �إىل الزبائن واملناف�سني للم�ؤ�س�سة.
وقد ذكرت الذنيبات (� )2013أن العالقة بني تطور
املعرفة يف عملياتها املختلفة ،يرافقه ب�شكل حتمي تطور
اجلوانب التكنولوجية املحو�سبة ،وكذلك التطور يف الإنرتنت ،لأن
الكم الهائل من املعارف واملعلومات ال ميكن لأي عقل ب�رشي
احتوا�ؤه بدون الكمبيوتر على الأقل� ،أما يف جانب االت�صاالت
ف�إن الإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تعترب الرادف
الأ�سا�سي للمنظمة باملعلومات ،التي يقع على عاتق امل�ؤ�س�سة
الو�صول اليها ومعاجلتها وتخزينها عرب الأنظمة املحو�سبة.
و�أن التكنولوجيا لي�ست عام ًال مهيمن ًا يعمل ب�شكل م�ستقل دون
باقي جماالت احلياة� ،إنها نتاج املعرفة الإن�سانية ،وهي قابلة
لال�ستخدام اجليد ،ولكنها �أي�ض ًا قادرة يف الوقت نف�سه على
تقدمي �أ�سو�أ التطبيقات �إذا مل نفهمها ،وقادرة على دفع الو�ضع
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل الوراء �إذا مل نح�سن ا�ستخدامها ،و�إذا
مل ن�ضع لها ال�ضوابط ال�سليمة املبنية على تربية �سليمة لأبناء
املجتمع.

مشكلة الدراسة واسئلتها:
�إن التطورات احلديثة يف العلوم واملعارف والتكنولوجيا
فر�ضت على املنظمات الرتبوية والأكادميية اال�ستجابة والتكيف
والتغري مع تلك التطورات ،حتى بات التوجه يف هذه املنظمات
نقل املعرفة �إلكرتونيا لتوفري الوقت واجلهد ورفع التح�صيل ،ومبا
�أن التعليم الإلكرتوين قد يزيد من حت�صيل الطلبة يف ظل التطور
التكنولوجي ،وي�ساهم يف �إدارة املعرفة التي هي �أ�سا�س اال�ستفادة
من املعارف واخلربات املوجودة عند الأفراد .ويحث امل�ؤ�س�سات
الرتبوية �إىل توطني هذه املفاهيم يف �سيا�ساتها الرتبوية.
وعليه بذلت اجلامعات الفل�سطينية الكثري من اجلهد
والنفقات لتطوير التعليم الإلكرتوين �إال �أن املمار�سات التعليمية
يف هذا النظام مل تتطور بال�شكل املطلوب ،وما زالت عملية التعليم
با�ستخدام التعليم الإلكرتوين عملية غري متطورة ومل جتد املكان
املطلوب لها بني �صفوف الطلبة وكذلك �أع�ضاء هيئة التدري�س
فيها ،وعليه ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف الإجابة عن الت�سا�ؤالت
التالية:
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واقع التعليم اإللكتروني في اجلامعات الفلسطينية في ضوء إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

● ●ما واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية
يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س
فيها؟ .
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )α≤0.05لواقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها تعزى ملتغريات (اجلن�س ،اخلربة ,امل�ؤهل العلمي،
اجلامعة)؟ .
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 الك�شف عن الفروق الدالة �إح�صائيا يف متو�سطات
ا�ستجابات العينة لواقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها تب ًعا لبع�ض املتغريات الدميغرافية.
 تقدمي تو�صيات ل�صانعي القرار الرتبوي يف اجلامعات
الفل�سطينية لتطوير التعليم االلكرتوين يف �ضوء ادارة املعرفة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄التعليم الإلكرتوين :ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ يقوم على
التكنولوجيا احلديثة يف عامل االت�صاالت واملعلومات ﻲﻓ تعليم
الطلبة يف ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ا�ستخدام االنرتنت
واحلا�سوب ،ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍلإﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻤﻟﻌﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻤﻟﺨﺘ�ﺼﻴﻥ ﻲﻓ
جمال الرتبية والتعليم (الع�سيلي.)2012 ،
ويعرفه ﺍﻟﺒﺎﺤثان �ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ :هو طريقة للتدري�س من خالل
اي�صال املواد النظرية �إىل الطلبة با�ستخدام و�سائل االت�صال
احلديثة وخا�صة االنرتنت ،كا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية �أو
غريها من طرق التعليم الإلكرتوين املختلفة.
�إدارة املعرفة ( :)Knowledge Managementيعرفها
فيل�سيانو ( )Feliciano, 2007ب�أنها اال�سرتاتيجيات والعمليات
التي تنظم كل ما يحيط بالإن�سان من بيانات ومعلومات� ،أفكار،
قدرات ،اجتاهات� ،سواء كان يف املا�ضي �أو احلا�رض .وتعرف
�إدارة املعرفة �إجرائي ًا ب�أنها حتويل البيانات واملعلومات �إىل
انتاج ،وذلك من �أجل تطوير املجتمع واال�ستفادة من اخلربات
واملعارف املوجودة عند �أفراد املجتمع.

أهمية الدراسة:
تكمن اهمية الدرا�سة يف �أنها من املمكن �أن ت�ساهم يف:
Ú Úتزامن الدرا�سة احلالية مع اهتمام اجلامعات
الفل�سطينية بالتعليم الإلكرتوين بو�صفه حتد جديد للتعليم
اجلامعي ،ورافد جديد منا�سب للتعلم من خالل التوجه احلديث
نحو التعلم الفعال كبيئة من بيئات التعليم الإلكرتوين والذي
بدوره ي�ساعد على ايجاد بيئة تعليمية تت�سم بالفاعلية والن�شاط
واحليوية.
 توفر لر�ؤ�ساء اجلامعات الفل�سطينية وعمداء الكليات
ور�ؤ�ساء الأق�سام ،منط ًا جديداً للعمليات التعليمية القائمة على
دمج التقنيات احلديثة وتطبيقاتها باملقررات الدرا�سية ،بحيث
تتوفر يف �أي مكان �أو زمان مما يح�سن من نتائج عملية التعلم
ونوعيته.
 ندرة الدرا�سات العربية التي تناولت واقع التعلم
االلكرتوين يف �ضوء �إدارته املعرفة و�أهميته يف التعليم اجلامعي.
 اثراء املكتبات الرتبوية واجلامعية بدرا�سات نوعية قد
تخدم الباحثني والأكادمييني يف هذا املجال.
 �أ�صحاب االخت�صا�ص يف اجلامعات الفل�سطينية حيث
�ستوفر الدرا�سة عن التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية
منهج ًا جديداً للتعليم الإلكرتوين يف �ضوء �إدارة املعرفة.
 �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة يف اجلامعات
الفل�سطينية وذلك باال�ستفادة مما تقدمه الدرا�سة من �أمور تخدم
العملية التعليمية.
 الباحثون الرتبويون� :إذ من امل�ؤمل �أن تكون هذه
الدرا�سة نواة لدرا�سات �أخرى و�إطاراً مرجعي ًا لهم.

حدود الدراسة:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء املحددات
التالية:
Ú Úاحلدود املكانية :اقت�رصت حدود هذه الدرا�سة على
عينة من اجلامعات الفل�سطينية (بريزيت ،والنجاح ،والقد�س).
Ú Úاحلدود الزمانية :تتحدد هذه الدرا�سة با�ستجابة
�أفراد عينة الدرا�سة على واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها للف�صل الدرا�سي الأول لعام .2016 /2015

الدراسات السابقة

هدف الدراسة:

درا�سة ليم ومل ( )leem & lim, 2012وكانت بعنوان “تقييم
و�ضع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الكورية” والتي متثلت يف
( )201جامعة ،منها ( )27جامعة حكومية و ( )163جامعة
خا�صة و ( )11جامعة حملية تعليمية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
( )85%من اجلامعات الكورية ت�ستخدم خدمة التعليم الإلكرتوين
بينما ( )67%ي�ستخدمون اخلدمة فعلي ًا يف الف�صول الدرا�سية،
�أي �أن �أقل من ن�صف اجلامعات ا�ستطاعت �أن تقدم دعم ًا مالي ًا
لفنيي املعامل بينما كان هناك �ضعف يف تقدمي احلوافز لأع�ضاء

هدفت هذه الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل الك�شف عن واقع
التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة
املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ،وتتحدد
الأهداف الفرعية لهذه الدرا�سة فيما ي�أتي:
 ا�ستق�صاء واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها.
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هيئة التدري�س ،وقد كانت هناك مكاف�آت بعدة طرق تقدم لأع�ضاء
هيئة التدري�س ( )43%من هذه اجلامعات تقدم نقاط ًا �إ�ضافية
بينما ( )21%من جمموع اجلامعات تخف�ض العبء التدري�سي
على ع�ضو هيئة التدري�س و ( )40%من اجلامعات تقدم فنيي
معامل �أو م�ساعدين ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ثلثي جمموع
اجلامعات تقدم تدري�س ًا �أو حما�رضات للمتعلمني على التعليم
الإلكرتوين.
ويف درا�سة قام بها �سوروكينا ( )Sorokina,2012وكانت
الدرا�سة بعنوان” الدرا�سة التعاونية يف الف�صول االفرتا�ضية،
بع�ض املمار�سات يف التعليم عن بعد ،و�أجريت الدرا�سة يف جامعة
مك�سيكية (جامعة )UAM- A -يف مدينة مك�سيكو ،وهدفت الدرا�سة
�إىل الو�صول �إىل واقع التعليم من خالل �شبكة االنرتنت ،وقدرته
على حتقيق �أهداف التعليم املرجوة ،وكانت الدرا�سة جتريبية على
ف�صل درا�سي مت ق�سمه �إىل التعليم بالطريقة التقليدية ،وطريقة
التعليم الإلكرتوين ،وكذلك التعليم التعاوين والعمل اجلماعي وحل
اال�سئلة وكذلك حل امل�شكالت التي تواجه الطلبة ،و�أظهرت النتائج
�أن بع�ض الطلبة ت�أثروا نتيجة غياب املدر�س وجها لوجه ،وكان
هناك �ضعف يف �أفراد الدرا�سة ب�سبب اختالف ال�شخ�صيات ،وقد
قام الباحث بعمل ا�ستبانة قا�س بها �أداء الطلبة وا�ستجاباتهم
بعد تطبيق التعليم الإلكرتوين ،وبلغ عدد �أفراد العينة  24طالب ًا
وطالبة ق�سموا �إىل ق�سمني.
وهدفت درا�سة العيدرو�س (� )2012إىل التعرف �إىل
مفهوم �إدارة املعرفة كمدخل للجودة يف اجلامعات ،والتعرف
على عمليات �إدارة املعرفة التي ت�ساهم يف حتقيق اجلودة يف
اجلامعات والتعرف على درجة �إدراك �أع�ضاء هيئة التدري�س على
عمليات �إدارة املعرفة يف اجلامعة ،و�إلقاء ال�ضوء على ال�صعوبات
التي حتول دون تطبيق �إدارة املعرفة يف اجلامعات ال�سعودية من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وكان جمتمع الدرا�سة العاملني
يف جامعة �أم القرى ،واختار الباحث عينة منهم بلغ عددها
( )250موظف ًا يف اجلامعة ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة
ممار�سة جامعة �أم القرى لعمليات �إدارة املعرفة من وجهة نظر
�أفراد العينة متو�سطة يف كل عمليات �إدارة املعرفة ،وكذلك تطبيق

�إدارة املعرفة جاء بدرجة متو�سطة فلم تطبق املعرفة بال�شكل
الذي يحقق �أهدافها يف جامعة �أم القرى وبالتايل مل ت�ستطع
حتقيق فوائد تطبيق �إدارة املعرفة فيها.
درا�سة احلوامدة ( )2011وكانت بعنوان “معوقات ا�ستخدام
التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
جامعة البلقاء التطبيقية” ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
التحليلي وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من  24فقرة ،وكانت
عينة الدرا�سة 96ع�ضوا من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وهدفت
الدرا�سة �إىل التعرف على �أثر التخ�ص�ص الأكادميي ،واحل�صول
على رخ�صة القيادة الدولية للحا�سوب ( ،)ICDLو�أظهرت نتائج
الدرا�سة � ّأن املعوقات التي تواجه �أع�ضاء الهيئة التدري�سية ،كانت
هي :اجلوانب الإدارية واملادية ،تالها املعوقات املتعلقة بالتعلم
الإلكرتوين نف�سه� ،أما املعوقات التي تتعلق باملدر�س والطالب
جاءت يف املرتبة الثالثة.
وكانت درا�سة اللوح واللوح ( )2011بعنوان املعوقات
التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية
عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لأغرا�ض البحث العلمي” ،وهدفت
الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر متغريات الدرا�سة على �آراء �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف هذه املعوقات ،وبلغت عينة الدرا�سة ()97
من �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات الفل�سطينية مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية ،وا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي
التحليلي ،وتكونت �أداة الدرا�سة من مقيا�س مكون من ()62
عبارة وزعت على �أربعة حماور هي :معوقات تتعلق ب�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،معوقات تتعلق بالإنرتنت ،معوقات تتعلق
بالبحث العلمي ،ومعوقات تتعلق باجلامعة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن جميع عبارات الأداة �شكلت معوقات لأع�ضاء هيئة
التدري�س عند ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لأغرا�ض البحث العلمي
بدرجة كبرية ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف املعوقات تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي واجلامعة،
بينما يوجد فروق دالة �إح�صائي ًا تعزى ملتغريات الرتبة العلمية
وعدد الأبحاث العلمية و�سنوات اخلربة.
�أما درا�س املتفرغني وغري املتفرغني ،واجلدول ( )1يو�ضح
ذلك:

الجدول ()1
توزيع عدد أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغيري الجنس والجامعة

اجلامعة

القد�س

بريزيت

املجموع

النجاح

الدرجة
اجلن�س

دكتوراه

ماج�ستري

دكتوراه

ماج�ستري

دكتوراه

ماج�ستري

دكتوراه

ماج�ستري

الكلي

ذكور

185

114

279

194

412

227

876

535

1411

�إناث

43

92

43

94

50

117

136

303

439

املجموع

228

206

322

288

462

344

1012

838

1850

201
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واقع التعليم اإللكتروني في اجلامعات الفلسطينية في ضوء إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

الجدول ()2

عينة الدراسة:

توزيع فقرات االستبانة على مجاالت الدراسة- :

تكونت عينة الدرا�سة التي مت اختيارها بالطريقة الع�شوائية
الطبقية من ( )329ع�ضواً وع�ضوة هيئة تدري�س يف جامعات
بريزيت والقد�س والنجاح ،منهم ( )240ذكور ،و (� )89إناث،
بن�سبة ( )17.8%واجلداول ( )7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2تو�ضح توزيع
�أفراد عينة الدرا�سة تب ًعا ملتغرياتها الدميغرافية.
اجلن�س

العدد

الن�سبة املئوية

ذكور

240

72.95

�إناث

89

27.05

الكلي

329

100

امل�ؤهل العلمي

العدد

الن�سبة املئوية

دكتوراه

85

25.84

ماج�ستري

244

74.16

الكلي

329

100

اخلربة التدري�سية

العدد

الن�سبة املئوية

�أقل من � 5سنوات

85

25.84

� 10 5-سنوات

112

34.04

�أكرث من 10

132

40.12

الكلي

329

100

اجلامعة

العدد

الن�سبة املئوية

بريزيت

109

33.13

القد�س

112

34.04

النجاح

108

32.83

الكلي

329

100

�سنوات

املجال

الرقم

الرقم باال�ستبانة

1

�إدراك مفهوم التعليم الإلكرتوين

22 - 1

2

درجة توافر بيئة التعليم الإلكرتوين

35 - 23

3

خمرجات التعليم الإلكرتوين

49 - 36

الدرجة الكلية

49

صدق االستبانة:
للتحقق من �صدق اال�ستبانة مت عر�ضها على جمموعة
من املحكمني واملتخ�ص�صني يف ميدان البحث ،و�أفادوا ب�صدق
املقيا�س و�صالحيته لأغرا�ض هذا البحث وهذا ما يحدد بال�صدق
الظاهري.
ثبات االستبانة:
مت الت�أكد من ثبات الأداة من خالل �إجراء�إختبار التنا�سق
الداخلي ،وا�ستخراج معامل الثبات (كرونباخ الفا) على عينة
الدرا�سة ب�أكملها كما هو مو�ضح يف اجلدول الآتي:
الجدول ()3
معامل الثبات لمجاالت الدراسة

املجال

الرقم

معامل الثبات

1

�إدراك مفهوم التعليم الإلكرتوين

86.6

2

درجة توافر بيئة التعليم الإلكرتوين

80.1

3

خمرجات التعليم الإلكرتوين

90.3

الدرجة الكلية

91.1

إجراءات الدراسة:

أداة الدراسة:

الآتية:

متثلت �أداة البحث التي ا�ستخدمها الباحثان ا�ستبانة
�أعد لغر�ض التعرف �إىل (واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها )�.أما عن طريقة ت�صميم اال�ستبانةفقد ا�ستعان
الباحثان بالأدب والدرا�سات ال�سابقة يف جمال البحث ،لتحديد
�صيغ الأ�سئلة املنا�سبة ،وقد �أجرى الباحثان التعديالت التي
تنا�سب البحث ,من حيث اختيار مقيا�س للبحث وهو مقيا�س
ليكرت اخلما�سي ،بحيث تكون ب�صورتها النهائية من ( )49فقرة.
مق�سمة على ثالثة جماالت رئي�سة وهي مرتبة كما يف اجلدول
التايل:

يف �سبيل تنفيذ الدرا�سة قام الباحثان بالإجراءات البحثية

�Ú Úإعداد ا�ستبانة وذلك بهدف التعرف على (واقع التعليم
الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من
وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها ).
Ú Úاالت�صال مع جلنة املحكمني من امل�رشفني الأكادمييني
يف :جامعة القد�س املفتوحة ،وجامعة بريزيت ،وجامعة النجاح،
وجامعة القد�س ،لأخذ �آرائهم يف مدى �صالحية �أداة الدرا�سة وبناء
على �إر�شاداتهم وتوجيهاتهم فقد مت �إلغاء بع�ض الفقرات ،و�إ�ضافة
فقرات �أخرى حيث تت�صف هذه الفقرات بال�ضعف والغمو�ض من
وجهة نظر املحكمني.
Ú Úمت حتديد جمتمع الدرا�سة الذي �شمل عينة طلبة
اجلامعات الفل�سطينية يف اجلامعات (النجاح ,القد�س ,بريزيت).
Ú Úمت توزيع اال�ستبانة على �أفراد عينة الدرا�سة من
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لقد مت اعتماد التوزيع التايل للفقرات يف عملية ت�صحيح
فقرات �أداة الدرا�سة ،وا�ستخراج النتائج وفقا لطريقة ليكرت
اخلما�سي بالإ�ضافة �إىل تق�سيمها �إىل امل�ستويات التالية.

الباحثني نف�سيهما ،وقام الباحثان �أي�ضا بجمع اال�ستبانات ،وقد
بلغ عدد اال�ستبانات امل�سرتجعة ( )329ا�ستبانة.
Ú Úقام الباحثان بتفريغ اال�ستجابات وا�ستخراج النتائج
باال�ستعانة باملعاجلات الإح�صائية.

جدول ()4
يبين تدرجات مقياس ليكرت الخماسي لفقرات االستبانة.

متغريات الدراسة:
ت�شتمل هذه الدرا�سة على نوعني من املتغريات:
�Ú Úأوال :املتغريات امل�ستقلة
 متغري اجلن�س ،حيث ا�شتمل على م�ستويني (ذكر� ،أنثى)
 متغري امل�ؤهل العلمي ،وا�شتمل على م�ستويني
(ماج�ستري ،دكتوراه)
 متغري �سنوات اخلربة ،حيث ا�شتمل على  3م�ستويات
(�أقل من � 5سنوات ،من � 10 - 5سنوات� ،أكرث من � 10سنوات).
 متغري اجلامعة ،حيث ا�شتمل على ثالثة م�ستويات
(بريزيت ,النجاح ,القد�س)
Ú Úثانيا :املتغريات التابعة
 ومتثل با�ستجابات �أفراد العينة على فقرات الأداة.

بدرجة
كبرية جدا

بدرجة
كبرية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليله

بدرجة
قليلة جدا

5

4

3

2

1

جدول ()5
يبين مفتاح التصحيح

املعاجلات اإلحصائية:

الو�سط احل�سابي

الدرجة

اقل من 1.8

منخف�ضة جدا

2.59 - 1.8

منخف�ضة

3.39 - 2.6

متو�سطة

4.19 - 3.4

مرتفعة

 4.2فما فوق

مرتفعة جدا

نتائج الدراسة ومناقشتها- :

Ú Úمتت املعاجلة الإح�صائية با�ستخدام برنامج احلزم
الإح�صائية ( )spssحيث مت بعد �إدخالها �إىل جهاز احلا�سب الآيل:
Ú Úا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لفقرات اال�ستبانة.
Ú Úا�ستخراج الن�سب املئوية لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب
متغريات البحث.
Ú Úا�ستخدام اختبار (ت) واختبار حتليل التباين الأحادي
لفح�ص الفر�ضيات املتعلقة مبتغريات الدرا�سة.

يتناول هذا الف�صل و�صفا للنتائج التي جنمت عن هذه
الدرا�سة ،ومن �أجل ت�سهيل عملية تف�سري النتائج ،فقد اعتمدت
الدرا�سة على الن�سب املئوية:
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الأول الرئي�س
حول (واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء
�إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها).
ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سبة املئوية ملجال الدرا�سة،
اجلداول التالية تو�ضح ذلك:

تصحيح األداة:

جدول ()6
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال إدراك مفهوم التعليم اإللكتروني مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

17

ي�ساهم التعليم الإلكرتوين يف عر�ض املواد التعليمية ب�صورة �أف�ضل من الو�سائل التقليدية.

4.17

0.71

83.40

4

ميكن التعليم الإلكرتوين (�أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة واملجتمع) من التوا�صل ب�شكل فعال فيما بينهم.

4.13

0.71

82.55

7

التعليم الإلكرتوين يواكب التطور النوعي يف العملية التعليمية.

4.12

0.69

82.43

9

تطبيق التعليم الإلكرتوين ي�شجع على ظهور �أمناط جديدة للتعليم اجلامعي.

4.10

0.67

82.07

3

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين �أع�ضاء هيئة التدري�س يف رفع القدرات التدريبية لديهم.

4.02

0.63

80.49

2

ت�ساهم التقنيات املتوفرة للتعلم الإلكرتوين على رفع �أداء �أع�ضاء هيئة التدري�س ب�شكل وا�ضح.

3.99

0.66

79.88

1

يعمل التعليم الإلكرتوين على زيادة دافعية �أع�ضاء هيئة التدري�س للعمل.

3.99

0.62

79.76

20

التعليم الإلكرتوين يواكب التطور النوعي يف العملية التعليمية يف اجلامعة.

3.98

0.75

79.57

الرقم

الفقرة
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واقع التعليم اإللكتروني في اجلامعات الفلسطينية في ضوء إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

13

ي�شجع التعليم الإلكرتوين على التوا�صل وتبادل اخلربات يف جماالت التعليم املختلفة.

3.98

0.73

79.51

16

يعمل التعليم الإلكرتوين على �إثارة دافعية الطلبة للتعلم.

3.96

0.71

79.27

11

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين يف حتديد حاجات �أع�ضاء هيئة التدري�س مبا يتواءم مع طبيعة التكنولوجيا امل�ستخدمة.

3.88

0.71

77.51

10

ي�ساهم التعليم الإلكرتوين يف ت�سهيل فهم املادة العلمية لدى الطلبة.

3.84

0.75

76.72

12

يعمل التعليم الإلكرتوين على تقدمي تغذية راجعة �سليمة ت�ساهم يف رفع الكفاءة لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س.

3.80

0.73

76.05

19

ي�ؤدي التعليم الإلكرتوين �إىل بناء الربامج التدريبية وفق ًا لالحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س.

3.79

0.71

75.87

22

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين يف حتديد متطلبات املقررات الدرا�سية مبا يتواءم مع طبيعة التكنولوجيا امل�ستخدمة.

3.69

0.72

73.74

18

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين يف تقليل الأعباء التدري�سية لأع�ضاء هيئة التدري�س مبا ي�سمح لهم بالتطوير املهني.

3.68

0.84

73.68

8

يوفر التعليم الإلكرتوين فر�صا متكافئة جلميع الطلبة.

3.56

0.84

71.12

5

يقلل التعليم الإلكرتوين من التوا�صل اجل�سدي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والطلبة.

3.50

0.92

69.97

6

يزيد التعليم الإلكرتوين الأعباء املطلوبة من ع�ضو هيئة التدري�س.

3.48

0.95

69.60

21

التعليم الإلكرتوين ب�صورته احلالية ال ينا�سب املقررات العلمية املطروحة وفئات الطلبة.

3.40

0.90

67.96

14

يعمل التعليم الإلكرتوين على تقليل الأزمات ال�سلوكية.

3.35

0.85

67.05

15

ي�ؤدي التعليم الإلكرتوين �إىل فتور العالقات االجتماعية بني الطلبة.

3.31

0.94

66.26

3.81

0.76

76.11

الفقرة

الرقم

الدرجة الكلية

يت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق (� )6أن الفقرة التي تن�ص على (ي�ساهم التعليم الإلكرتوين يف عر�ض املواد التعليمية ب�صورة
�أف�ضل من الو�سائل التقليدية) قد حازت على �أعلى املتو�سطات احل�سابية وكان متو�سطها احل�سابي مبقدار ( ،)4.17يف حني ح�صلت
الفقرة التي تن�ص على (ي�ؤدي التعليم الإلكرتوين �إىل فتور العالقات االجتماعية بني الطلبة) على �أدنى متو�سط ح�سابي ،حيث كان
ي�ساوي ( ،)3.31ومن ذلك ميكن تف�سري درجة �إدراك مفهوم التعليم الإلكرتوين ،حيث بلغ متو�سطها احل�سابي العام ال�ستجابات املبحوثني
( )3.81وهي مرتفعة.
جدول ()7
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال درجة توافر بيئة التعليم اإللكتروني مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

10

يحتاج التعليم الإلكرتوين �إىل تكلفة عالية لتجهيز البنية التحتية.

4.17

0.82

83.47

12

يوفر التعليم الإلكرتوين الوقت واجلهد يف عمليات التعليم.

4.02

0.82

80.36

7

قلة �أجهزة احلا�سوب احلديثة التي ت�ساعد الطلبة يف التعلم ب�شكل �سهل.

3.99

0.95

79.82

6

عدم وجود فريق دعم فني خلدمة وحل م�شاكل املتعلمني التي تعرت�ضهم �أثناء ا�ستخدام �شبكات الإنرتنت.

3.98

0.92

79.64

11

قلة القاعات املجهزة بالتقنيات احلديثة ت�ساهم يف تدين التعليم الإلكرتوين.

3.98

0.97

79.51

9

عدم توفر املكتبات الإلكرتونية التي تقدم خدمات تعليمية ت�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س واملتعلمني على تطوير
معارفهم ومهاراتهم.

3.98

0.93

79.51

1

�ضعف البنية التحتية للتعليم الإلكرتوين يف اجلامعات (قاعات� ،أجهزة� ،شبكات).

3.97

0.90

79.45

2

عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني للتعليم الإلكرتوين قليل وال ي�ساهم يف تطوير التعليم الإلكرتوين.

3.86

0.91

77.20

8

التفاعل داخل املحا�رضات با�ستخدام تقنيات التعليم الإلكرتوين يقدم املعارف ب�صورة �أ�سهل.

3.86

0.83

77.14

4

نق�ص ا�سرتاتيجيات التدري�س الفعالة يف التعليم الإلكرتوين ،ت�ساهم يف عدم حتقيق الأهداف التعليمية ب�شكل كبري.

3.83

0.80

76.66

الرقم

الفقرة
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املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

3

�ضعف الربامج التدريبية املقدمة لأع�ضاء هيئة التدري�س ي�ساهم يف عدم مراعات الفروق الفردية للطلبة بينهم.

3.82

0.82

76.41

13

وجود موقع الكرتوين ( )portalللجامعة ي�ساعد على تطور التعليم

3.79

1.27

75.81

5

�ضعف االمكانيات للجامعات الفل�سطينية لربطها ب�شبكة الإنرتنت.

3.61

1.14

72.28

3.91

0.93

78.25

الفقرة

الرقم

الدرجة الكلية

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )7أن الفقرة التي تن�ص على
(يحتاج التعليم الإلكرتوين �إىل تكلفة عالية لتجهيز البنية
التحتية) قد حازت على �أعلى املتو�سطات احل�سابية وكان
متو�سطها احل�سابي مبقدار ( ،)4.17يف حني ح�صلت الفقرة
التي تن�ص على (�ضعف االمكانيات للجامعات الفل�سطينية
لربطها ب�شبكة الإنرتنت ).على �أدنى متو�سط ح�سابي ،حيث كان
ي�ساوي ( ،)3.61ومن ذلك ميكن تف�سري درجة توافر بيئة التعليم

الإلكرتوين حيث بلغ متو�سطها احل�سابي العام ال�ستجابات
املبحوثني ( )3.91وهي مرتفعة.ويعزو الباحثان ذلك �إىل توافر
بيئة منا�سبة للتعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية من
خمتربات حا�سوب و�شبكة انرتنت منا�سبة ،لأنها تعمل على منط
التعليم الإلكرتوين مل�سقاتها اجلامعية ،وذلك من �أجل مراعاة
التطور العلمي احلديث� ،إ�ضافة �إىل التقليل من حتديات االحتالل،
وملراعاة التزايد يف �أعداد الطلبة.

جدول ()8
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال مخرجات التعليم اإللكتروني مرتبة ترتيبا تنازليا

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة املئوية

3

ي�ؤدي التعليم الإلكرتوين �إىل حت�سني املناخ التعليمي من خالل توفري و�سائط تعليمية الكرتونية بديلة.

3.96

0.65

79.27

1

يعزز التعليم الإلكرتوين حتكم الطالب يف العملية التعليمية يف حني يكون ع�ضو هيئة التدري�س موجه ًا له.

3.94

0.70

78.72

5

يعمل التعليم الإلكرتوين على �صقل مهارات الطلبة الأدائية من خالل ا�ستخدامات الطلبة للمواقع الإلكرتونية
التعليمية.

3.93

0.68

78.54

2

ي�ساهم التعليم الإلكرتوين على ا�ستخدام كل ما هو متاح من �أمناط تعليم خمتلفة.

3.91

0.66

78.24

13

ي�ساهم التعليم الإلكرتوين بتنمية مهارات التفكري الإبداعي.

3.86

0.77

77.26

6

يوفر التعليم الإلكرتوين الوقت واجلهد وذلك من خالل ال�صفوف االفرتا�ضية.

3.85

0.73

77.08

12

ي�ساهم التعليم الإلكرتوين يف �إك�ساب الطلبة اجلامعيني املعارف الأكادميية من خالل روابط التفاعل التي يوفرها.

3.81

0.71

76.23

10

يزيد التعليم الإلكرتوين من ت�شارك املعرفة بني الطلبة يف اجلامعة.

3.81

0.75

76.17

11

للتعليم الإلكرتوين دور ايجابي يف تطوير املجتمع.

3.78

0.84

75.62

4

يوظف التعليم الإلكرتوين جميع املفاهيم اخلا�صة باملنظومة التعليمية.

3.75

0.72

75.02

8

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين يف التقليل من ازدحام ال�صفوف.

3.74

0.88

74.77

9

ي�ساعد التعليم الإلكرتوين الطلبة على تعلم مهارة حل امل�شكالت

3.69

0.78

73.74

7

ي�ساهم التعليم الإلكرتوين يف �إك�ساب الطلبة القيم الأخالقية من خالل املعرفة.

3.34

0.91

66.75

14

يراعي التعليم الإلكرتوين الفروق الفردية للطلبة.

3.29

0.96

65.90

3.76

0.77

75.24

الفقرة

الرقم

الدرجة الكلية

ح�سابي ،حيث كان ي�ساوي ( ،)3.29ومن ذلك ميكن تف�سري درجة
خمرجات التعليم الإلكرتوين حيث بلغ متو�سطها احل�سابي العام
ال�ستجابات املبحوثني ( )3.76وهي مرتفعة.ويرى الباحثان �أن
وجود تعليم الكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية هو قائم وفعال،
وهذا ما �أحدثه يف هذه اجلامعات� ،إذ ح�سن نوعية التعليم وقلل
من املعيقات التي كانت تواجه هذه اجلامعات �سواء لدى �أع�ضاء
هيئة تدري�س �أم طلبة.

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )8أن الفقرة التي تن�ص على
(ي�ؤدي التعليم الإلكرتوين �إىل حت�سني املناخ التعليمي من
خالل توفري و�سائط تعليمية الكرتونية بديلة) قد حازت على
�أعلى املتو�سطات احل�سابية وكان متو�سطها احل�سابي مبقدار
( ،)3.96يف حني ح�صلت الفقرة التي تن�ص على (يراعي
التعليم الإلكرتوين الفروق الفردية للطلبة) على �أدنى متو�سط
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واقع التعليم اإللكتروني في اجلامعات الفلسطينية في ضوء إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

ويعزو الباحثان ذلك �إىل توافر بيئة منا�سبة للتعليم
الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية من خمتربات حا�سوب
و�شبكات انرتنت ،؛ لأن فيها كليات تقنية ،مثل :كليات احلا�سوب
والتكنولوجيا ،وبالتايل �أدى ذلك �إىل وجود مقومات للتعليم
الإلكرتوين (البنية التحتية للتكنولوجيا) يف هذه اجلامعات ،ولو
ب�إمكانيات ب�سيطة� ،إ�ضافة �إىل العامل ال�سيا�سي ،وهو االحتالل
والذي بدوره قاوم التعليم ،حيث �إ ّنه ي�ستهدف امل�ؤ�س�سات
اجلامعية ويغلقها ،فكان للتعليم الإلكرتوين دور يف تخطي
عدوان االحتالل على اجلامعات.ولذلك جاءت اال�ستجابات على
هذا املجال متقدمة على غريها.
◄◄ثانيا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ين�ص
على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05لواقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية
يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها
تعزى ملتغريات (اجلن�س ،اخلربة ,امل�ؤهل العلمي ،اجلامعة)؟
Ú Úالفر�ضية الأوىل :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع التعليم الإلكرتوين يف
اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري اجلن�س.

جدول ()9
يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة حول واقع التعليم
اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس فيها.

الفقرة
املجال االول (�إدراك مفهوم التعليم
الإلكرتوين)
املجال الثاين (درجة توافر بيئة التعليم
الإلكرتوين)
املجال الثالث (خمرجات التعليم
الإلكرتوين)
املجال الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

3.81

0.76

76.11

3.91

0.93

78.25

3.76

0.77

75.24

3.83

0.82

76.53

يت�ضح من نتائج اجلدول (� )9أن املجال الثاين (درجة
توافر بيئة التعليم الإلكرتوين) قد حاز على �أعلى املتو�سطات
احل�سابية ،وكان متو�سطه احل�سابي ي�ساوي ( ،)3.91يف حني
ح�صل املجال الثالث (خمرجات التعليم الإلكرتوين) على
�أدنى املتو�سطات احل�سابية حيث كان املتو�سط احل�سابي
(.)3.76وكان املتو�سط احل�سابي للمجال الكلي مرتفعا حيث
بلغ (.)3.83

جدول ()10
نتائج اختبار  Independent Samples Testلواقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها تبعا لمتغير
الجنس.

املجال

ذكر

76

3.84

0.35

0.07

انثى

33

3.84

0.34

ذكر

78

3.82

0.39

انثى

34

3.70

0.44

ذكر

86

3.86

0.32

0.80

انثى

22

3.79

0.29

.

اجلامعة
بريزيت

املجال الكلي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

القد�س

النجاح

اجلن�س

1.40

م�ستوى الداللة
0.95

0.16

0.43

*دالة إحصائية عند (.)α≤ 0.05

ويف�رس الباحثان ذلك �إىل �أن اجلامعات تعي�ش نف�س
الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية ،الأمر الذي �أدى �إىل ت�شابه البيئة
وخا�صة يف الناحية التكنولوجية ،كما �أن التطور التكنولوجي
الهائل ح ّتم على �أع�ضاء هيئة التدري�س �رضورة التوا�صل مع
طالبهم من خالل اخلدمات االلكرتونية املختلفة� ،إ�ضافة �إىل
�أنه �أ�صبح التعليم الإلكرتوين ،واكت�ساب املعرفة من خالله ثقافة
�سائدة عند طلبة اجلامعات و�أع�ضاء هيئة التدري�س.
Ú Úالفر�ضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤0.05يف متو�سطات

باال�ستناد �إىل اختبار
تبني �أن قيمة م�ستوى الداللة �أكرب من  ،0.05وهي بذلك لي�ست
دالة �إح�صائيا بالن�سبة جلميع اجلامعات القد�س والنجاح
وبريزيت ،لذا ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )α≤0.05يف متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع
التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة
املعرفة من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري
اجلن�س.
Independent Samples T- Test
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ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع التعليم الإلكرتوين يف
اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري �سنوات اخلربة.

الدرجة
الكلية
ملتغري
اجلامعة

جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع التعليم اإللكتروني في الجامعات
الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها تبعا لمتغير
سنوات الخبرة.

املجال اجلامعة

الدرجة
الكلية

بريزيت

الدرجة القد�س
الكلية

الدرجة
الكلية

النجاح

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أقل من � 5سنوات

24

3.79

0.35

من � 10 5-سنوات

39

3.77

0.37

�أكرث من � 10سنوات

46

3.92

0.31

املجموع

109

3.84

0.35

�أقل من � 5سنوات

27

3.79

0.34

من � 10 5-سنوات

34

3.72

0.48

�أكرث من � 10سنوات

51

3.82

0.38

املجموع

112

3.78

0.40

�أقل من � 5سنوات

34

3.86

0.32

من � 10 5-سنوات

39

3.86

0.24

�أكرث من � 10سنوات

35

3.80

0.37

املجموع

108

3.84

0.31

�سنوات اخلربة

القد�س

النجاح

باال�ستناد �إىل اختبار
تبني �أن قيمة م�ستوى الداللة �أكرب من  ،0.05وهي بذلك لي�ست دالة
�إح�صائيا بالن�سبة جلميع اجلامعات بريزيت والقد�س والنجاح،
لذا ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤0.05يف
متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع التعليم الإلكرتوين
يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري اخلربة.
جدول ()12
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()ONE WAY Analysis of Variance
لواقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس فيها تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

الدرجة
الكلية
ملتغري
اجلامعة

بريزيت

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

0.49

2

0.25

12.37

106

0.12

12.86

108

داخل
املجموعات

17.85

109

0.16

املجموع

18.05

111

بني
املجموعات

0.09

2

داخل
املجموعات

10.45

105

املجموع

10.54

107

0.04

0.43

0.65

0.10

Ú Úالفر�ضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α≤0.05يف متو�سطات
ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع التعليم الإلكرتوين يف
اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة من وجهة نظر
�أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري امل�ؤهل العلمي.

م�ستوى
درجة متو�سط
قيمة ف
الداللة
احلرية املربعات
2.11

بني
املجموعات

0.20

2

0.10

0.62

0.54

باال�ستناد �إىل اختبار التباين الأحادي تبني �أن قيمة
م�ستوى الداللة �أكرب من  ،0.05وهي بذلك لي�ست دالة �إح�صائيا،
لذا ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()α≤0.05
يف متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع التعليم
الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري
�سنوات اخلربة.ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن اجلامعات
الفل�سطينية تتقدم ببطء يف منوها� ،إ�ضافة �إىل �أن الكادر
الأكادميي فيها �أ�صبح يتمتع بخربة كافية لتقدمي املقررات
الدرا�سية بنمط التعليم الإلكرتوين.و�إ�ضافة �إىل �أن حتمية
التعليم االلكرتوين �أ�صبح من ال�سيا�سات الرتبوية املعمول بها
يف اجلامعات الفل�سطينية ،و�أ�صبح الواقع املعريف الذي يقدمه
التعليم الإلكرتوين �أمراً ال مفر منه على ع�ضو هيئة التدري�س
�سواء كان �سنوات خربته طويله �أم كان حديث العمل ،الأمر
الذي جعل اجلميع �أمام �رضورة كبرية يف التدري�س والتوا�صل
مع الطلبة من خالل التعليم الإلكرتوين ،والذي حقق بدوره
تقدم يف املعرفة ب�شتى املجاالت عند الطلبة.

Independent Samples T- Test

جمموع
املربعات

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

م�ستوى
درجة متو�سط
قيمة ف
الداللة
احلرية املربعات

0.13
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واقع التعليم اإللكتروني في اجلامعات الفلسطينية في ضوء إدارة املعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها

جدول ()13
نتائج اختبار  Independent Samples T- Testلواقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها تبعا لمتغير
المؤهل العلمي.

املجال

اجلامعة
بريزيت

املجال الكلي
القد�س

النجاح

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

قيمة ت

امل�ؤهل العلمي
ماج�ستري

36

3.86

0.32

0.46

دكتوراه

73

3.83

0.36

ماج�ستري

29

3.82

0.49

دكتوراه

83

3.77

0.37

ماج�ستري

20

3.69

0.30

دكتوراه

88

3.88

0.31

0.62

2.49 -

م�ستوى الداللة
0.65

0.54

**0.01

*دالة إحصائية عند (≤α( 0.05

باال�ستناد �إىل اختبار
 Testتبني �أن قيمة م�ستوى الداللة �أكرب من  ،0.05وهي بذلك
لي�ست دالة �إح�صائيا بالن�سبة جلامعتي القد�س وبريزيت ،لذا
ف�إننا نقبل الفر�ضية ال�صفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ()α≤0.05
يف متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لواقع التعليم
الإلكرتوين يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إدارة املعرفة
من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س فيها تبعا ملتغري امل�ؤهل
العلمي تبعا جلامعة بريزيت والقد�س على املجال الكلي بينما
تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α≤0.05بالن�سبة جلامعة النجاح وهذا ي�شري �إىل
رف�ض الفر�ضية ال�صفرية بالن�سبة جلامعة النجاح وتكون الفروق
جوهرية ول�صالح الدكتوراه على املاج�ستري.ويف�رس الباحثان
هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة النظام القائم يف جامعة النجاح
�أدى �إىل �إطالع �أع�ضاء هيئة التدري�س من حملة الدكتوراه على
جتارب وخربات الأخرين ،وذلك من خالل درا�ستهم يف مرحلة
الدكتوراه ،بالإ�ضافة اىل �أن فر�صتهم كانت �أكرب للرت�شيح من
جامعتهم للدورات وامل�ؤمترات اخلارجية والداخلية من زمالئهم
يف املاج�ستري ،الأمر الذي �أثرى معرفتهم يف نطاق التعلم
الإلكرتوين ،ولفت انتباههم ملدى املعرفة والتقدم وال�سهولة يف
التدري�س الذي يوفره التعليم الإلكرتوين يف ق�ضايا املعرفة.
Independent Samples T-

التوصيات- :
.1
.2
.3
.4

1اعادة النظر يف ال�سيا�سات الرتبوية اجلامعية واملتعلقة
ب�آليات تطبيق التعليم االلكرتوين يف �ضوء ادارة املعرفة.
2بناء خطة ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل لتنفيذ التعليم
الإلكرتوين ،وربطه باملعرفة و�آليات اكت�سابها.
�3رضورة دعم بيئة التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات
الفل�سطينية والعمل على تطويرها.
�4رضورة �أن يواكب التعليم الإلكرتوين التطور النوعي يف
العملية التعليمية.
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�5 .5رضورة �أن ي�ساعد التعليم الإلكرتوين يف حتديد حاجات
�أع�ضاء هيئة التدري�س مبا يتواءم مع طبيعة التكنولوجيا
امل�ستخدمة.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
1 .1البلوي ،فاطمة حممد ،)2006( ،التعليم الإلكرتوين( ،ط،)1
الريا�ض ال�سعودية :الدار ال�صوتية للن�رش والتوزيع.
2 .2التودري ،عو�ض ،)2004( ،املدر�سة الإلكرتونية و�أدوار
حديثة للمعلم( ،ط ،)1جدة :مكتبة الر�شد.
3 .3توفيق� ،صالح الدين؛ وهاين ،مو�سى ،)2007( ،دور التعلم
الإلكرتوين يف بناء جمتمع املعرفة العربي ،جملة كلية
الرتبية ب�شبني الكوم ،جامعة املنوفية ،عدد (.)3
4 .4اجلرف ،رميا �سعد �سعادة“ ،)2008( ،متطلبات االنتقال
من التعليم التقليدي �إىل التعليم الإلكرتوين” ،كلية اللغات
والرتجمة ،جامعة امللك �سعود :اململكة العربية ال�سعودية.
5 .5احلارثي ،حممد بن عطية ،)2006( ،التقنيات التعليمية
وواقع ا�ستخدامهم لها يف التدري�س الفعلي ،جملة االت�صاالت،
املجلد ( )19العدد ( ،)5حلب� :شعاع للن�رش والعلوم.
6 .6احلربي ،ب�رشى ،)2012( ،واقع ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين
من وجهة نظر طالبات ق�سم تقنيات التعليم بجامعة امللك
�سعود ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة امللك �سعود
الريا�ض ،ال�سعودية.
7 .7ح�سامو� ،سهى (« )2011واقع التعليم الإلكرتوين يف جامعة
ت�رشين من وجهة نظر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية والطلبة»،
جملة جامعة دم�شق ،املجلد  ،27العدد الثاين.
8 .8احللفاوي ،وليد بن �سامل ،)2006( ،م�ستحدثات تكنولوجيا
التعليم يف ع�رص املعلومات ،ط ،1عمان :دار الفكر.
9 .9احلوامدة ،حممد ف�ؤاد ( « )2011معوقات ا�ستخدام التعلم
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الإلكرتوين مـن وجهـة نظـر �أع�ضاء الهيئة التدري�سية فـي
جامعـة البلقـاء التطبيقيـة « ،جملـة جامعـة دم�شـق ،املجلـد
 ،27العـدد الأول +الثاين .2011
1010اخلان ،بدر ،)2005( ،ا�سرتاتيجيات التعلم الإلكرتوين،
(ط ،)1حلب� :سوريا� ،شعاع للن�رش والعلوم.
1111الذنيبات ،معاذ ،)2013( ،اختبار منوذج للتطبيق الناجح
لإدارة املعرفة يف اجلامعات ال�سعودية :نحو ا�سرتاتيجية
فعالة لإدارة املعرفة ،جملة الرتبية :جامعة الطائف ،جملد9
عدد� ،22ص �ص216 - 191 :
1212الربعي� ،سعيد ،)2008( ،التعليم العايل يف ع�رص املعرفة
التحديات و�آفاق امل�ستقبل ،ط ، ،1رام اهلل :فل�سطني ،دار
ال�رشوق للن�رش والتوزيع.
1313زيتون ،ح�سن ح�سني ،)2005( ،ر�ؤية جديدة يف التعليم:
التعلم الإلكرتوين ،املفهوم ،الق�ضايا ،الريا�ض ،ال�سعودية،
ابن ر�شد للن�رش والتوزيع.
1414عبد املجيد ،حذيفة مازن ،)2008( ،نظم املعلومات
االدارية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،االكادميية العربية
الدمنارك.
1515عبدالعزيز ال�سيد عبد العزيز ،واينا�س ال�شافعي،)2013( ،
معوقات التعليم الإلكرتوين من وجهة نظر الطالبات بكلية
الرتبية للبنات ب�أبها -جامعة امللك خالد ،جملة اجلمعية
الرتبوية للدرا�سات االجتماعية ،عدد � 40ص 256 - 222
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