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مجلة جامعة اإلسراء للمؤتمرات العلمية
مجلــــة ةلميــــة مشرمــــةا تا ــــر ا عــــفشاتها

ــــا

ا ةمــــا ال ش يــــة

للمــــؤتمرات العلميــــة ال ــــع تاإلمهــــا جامعــــة اإلســــراءا يــــ
املجلـــــة ا تـــــماق تشـــــري ال
العلميـــة املا ـــ
ال ـــا

يمـــا املـــي

تشــــر

ا

ـــــة امل تـــــ ةية ا عـــــالة ح ال شـــــ
لـــي املعريـــة اإل هـــا ية مـــا اهـــ في ماـــ

ق عـــااا التـــرا ج تا ـــر املجلـــة ال شـــ

العلميـــة املشرمـــة ي ـــ

اللغ ـــــيعر العرييـــــة ي اإل جليتاـــــةا اـــــ ك تشرـــــيك ال شـــــ

مـــــع مشرمـــــيع

م خصصيعج

ؤاة املجلةر
ال ميــــت ح
املشلية ال

ــــر ال شــــ

العلميــــة املشرمــــة ملــــؤتمرات جامعــــة اإلســــراء

ليةج

سالة املجلةر
تهــــعي املجلــــة لا ــــر ال شــــ

العلميــــة املشرمــــة ح العلــــ

اإل هــــا ية

ال ط يتيــــة ال ــــع تهــــ تط ها املــــؤتمرات العلميــــة ال ــــع تاإلمهــــا جامعــــة
اإلســــراء مشليــــ،
ال ــــا

ليــــ،ا ل صــــ ل املجلــــة مرجعاــــا ةلمياــــا اهــــ في ماهــــا

يع عــــااا التــــرا يمــــا اخــــ

ال امية ح يلهطيع خا جهاج

ــــع اإلةــــرا ت املج معيــــة ةمليــــة

يه اف املجلةر


تجميـــــج

ـــــال ا ةمـــــا ال ش يـــــة للمـــــؤتمرات ل صـــــ ل مرجعاـــــا ةلمياـــــا
ق عــــااا التــــرا ا يمــــا اخــــ

اهــــ في ماــــ ال ــــا

ــــع اإلةــــرا ت

املج معية ةملية ال امية ح يلهطيع خا جهاج


ـــــر ال شـــــ

العلـــــ

العلميـــــة ال ـــــع ت ميـــــت يا عـــــالة ح تـــــ

اإل هــــا ية ال ط يتيــــة املخ لفــــةا ال ــــع مــــع ةــــ ها يق ت ــــرع تــــاية
معريية لهذه العل


يــــــرام ســــــهامات امل خصصــــــيع ا الصــــــعي املشلــــــع الــــــ
الشت



.

املخ لفة للعل

ت ثيــــر الــــر اي

لع ح

اإل ها ية ال ط يتية.

الصــــ ت يــــيع امل خصصــــيع مــــع العلمــــاء املفرــــراع

يساتذ الجامعات ح يلهطيع خا جها.


امــــة ةــــ رة تعــــا ق ةلمــــع يش ــــع ييفــــا امع يــــيع امل خصصــــيع ح
العل



اإل ها ية ال ط يتية.

ــــر يشــــ

ا يفــــا امييع

العلمية ال ت اك الها ي.

لــــأل ل ســــ فا

ماهــــا

ــــرا

ال ر يــــات

مدقق لغة إنجليزية
د .أحمد الحساينة
مدقق لغة عربية
د .نائل محمد إسماعيل
تصميم وإخراج
أ.أحمد رياض حسونة
تنسيق ومتابعة
أ.أريج عبد الحميد مرزوق

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
األستاذ الدكتور محمود موسى أبو مويس

املؤتمر العلمي اإللكتروني الدولي
واقع ومستقبل التعليم اإللكتروني يف مؤسسات التعليم العالي
يف ظل انتشار جائحة كورونا

رؤيــة املــؤتمر
ال شــــــ

ح م يعــــــة ماإل مــــــة ال علــــــيك ا لر ر ــــــع ح مؤسهــــــات

ال عليك العالع س ع تعتاته ح ظع ا

ا جا شة يف

ا امله ج ج

رســالة املـؤتمر
تتــــ

ســــالة املــــؤتمر ا ال شــــ

ح ا ــــج ال علــــيك ا لر ر ــــع ح

مؤسهــــات ال علــــيك العــــالع ح تــــ ء ا
يهــــك

ما ال علــــيك العــــالع ال شــــ

العالع ح تط ار ال عليك ا لر ر عج

ــــا جا شــــة يف

ــــا املهــــ ج

العلمــــع مؤسهــــات ال علــــيك

أهــداف املــؤتمر
ح ا ـــــج ال علـــــيك اإللر ر ـــــع ح مؤسهـــــات ال علـــــيك

 ال شـــــ

العالع ح يلهطيعج
 ال عــــرف ا ا عراســــات ال ــــع ســــ ها ا

ــــا ييــــر س يف

ــــا

ا ال عليك العالع ح يلهطيعج
 تهــــلي

الملــــ ء ا ا جــــراءات ال ــــع اتخــــذتها ما ال علــــيك العــــالع

ال شــــ

ــــا ا

العلمــــع مل اجهــــة تــــ اةيات ا

ــــا ييــــر س يف

املهير ال عليميةج
 ال عــــرف ا ال شــــ اات العت ــــات يمــــا تط يــــر ماإل مــــة ال علــــيك
اإللر ر ع ح مؤسهات ال عليك العالع ح يلهطيعج
 ال شـــــــ
ال

اهية

ح مـــــــ

اســـــــ جاية ا يفـــــــا امييع يةملـــــــاء الهي ـــــــة

الطل ة ا اله اءا مل طل ات ال عليك اإللر ر عج

 تش اـــــ الفـــــر

امل ا ـــــة يمـــــا

ما ال علـــــيك العـــــالع ال شـــــ

العلمــــع الفلهــــطياية مؤسهــــات ال علــــيك العــــالع ملعالجــــة ا ثــــا
ا يير س يف

الااجمة ةع ا
 تتـــ اك ؤ اس

ـــرايية ـــ

ا ا طاا ال عليك العالعج
مـــا امرـــع يق اـــ ك اتخـــا ه مـــع جـــراءات

ل ةك ماإل مة ال عليك اإللر ر عج
 تتـــــ اك مت ر ـــــات ت عـــــيات ةلميـــــة ايلـــــة لل افيـــــذ امرـــــع
ا ســـــ فا
يلهطيعج

ماهـــــا ح تطـــــ ار ماإل مـــــة ال علـــــيك اإللر ر ـــــع ح

محــاور املــؤتمر
املحور األول:
ا ج ال عليك اإللر ر ع ح مؤسهات ال عليك العالع الفلهطيايةج

املش
م

ال ا عر
جاهتاة

اس ع ا

يةملاء هي ة ال

اس ح الجامعات ملاإل مة ال عليك

اإللر ر عج

املحور الثالث:
تفاةع اس جاية مل ة الجامعات مج ماإل مة ال عليك اإللر ر عج

املش

الرايجر

تش اات تط ير ماإل مة ال عليك اإللر ر ع يثرها ا ا اء مؤسهات ال عليك
العالعج

املحور الخامس:
م طل ات تط ير ماإل مة ال عليك اإللر ر ع ح مؤسهات ال عليك العالعج

رئاسة املؤتمر

الرئيس الشريف للمؤتمر
أ.د .عدنان إبراهيم الحجار

رئيس املؤتمر
د .أحمد جواد الوادية

رئيس اللجنة العلمية
أ.د .جمال علي خليل الدهشان

رئيس لجنة التوصيات
د .أحمد جواد الوادية

كلمة الرئيس الشريف للمؤتمر
أ.د عدنان إبراهيم الحجار
ســــعا ا الجامعــــة  -ماــــذ ت سيهِــــها -يرؤاــــة اتــــشة يخطــــي ثاي ــــةا
لـــي تتـــ اك م جاـــا اع ـــ يـــ ح مجـــا ال علـــيك العـــالع ح يلهـــطيعا
ا مخ لـــــ

املهـــــ ااتا ح متـــــ م ها ال شـــــ

تجهيــــت امل ــــا ع املرايــــر ي ــــرع ةصــــري م

العلمـــــع مجا تـــــ

ــــك ال ــــع ا

يياا اــــا الطل ــــة يفمــــا ةملــــا الجامعــــة ا اســــ تطا

الرــــا

ياجــــات
امل ميــــت

ع ياإل هــــاق الفلهــــطياع
يــــج يففاءتــــ ة ــــر ال ــــ ا ِ ال طــــ ا ِر امل اعــــ ِ
ه يسمع ما ملألج
الهي ات الها
ــــك الصــــعا
ـــــت
ال ع

الشمل
امل عــــ

الشصــــا الإلــــالك ا يلهــــطيع ســــيما طــــاا

يق الفلهـــــطياع اـــــ يي

يق ارـــــ ق م جـــــا إل ا

ا

ا

ـــــرا

الي اله ف الذي ي يق ا شتر ا ماج

هاـــا مـــع خـــ

هـــذا املـــؤتمر الـــ

لع الـــذي ااطلـــر مـــع ـــت ال ـــع

تعـــا ع لـــة ا مرا يـــات ا تطـــاا ال يـــا الرهريـــا ع ي ـــرع م رـــر ا ميـــا
لف ــــرات م الــــةا تــــع

ةــــ رة اإل ر ــــا ال ــــع تماــــج

تط ارهــــاا رســــع ســــالة اتــــشة يق الفلهــــطياع

لــــة ا

اه هــــلك

ــــا

ــــ
ا

عاج امله شيعا خلر امل ا ات الها يةج
اط

ــــا مــــع لــــأل اعــــلا جامعاتاــــا الفلهــــطياية يرــــع عــــرا جــــ

تتــــ اك العلــــك املعريــــة لطل هــــا يفا ــــا ا ســــ جاية العاليــــة ل طــــ ات
جا شـــةِ يف

ـــا ت ثيركهـــا ا يفايـــة ماـــا ع الشيـــا ح يلهـــطيع يـــ

تش لــــا الجامعــــات لــــي ال علــــيك اإللر ر ــــع اســــ طاةا يرــــع ا ــــ ا

الجامعـــات يفجامع اـــا

هـــاء الفصـــع ال اســـع ال ـــا ع ياجـــاا يف يـــر يعـــ
اإلسراء ي ها الفصع الصيفع يفذلأل ياجاا م هركج
ة الجامعـــات
يفـــع لـــأل تـــك يفملـــعِ ةتامـــ ِ
ال علــــيك العــــالع ال شــــ
جـــ لـــ

الـــذي

ا تهـــا ت جيهـــات
مشمــــ

العلمــــع ا ســــ ا الــــ يف

لرـــع مـــا ك الـــ ما تشيـــة جـــ

مـــا

ج

الشمل ر

عتــــ هــــذا املــــؤتمر اليــــ
تاإلمـــ الجامعـــةا يـــ
ال شــــــ

تا اخــــ يهــــ ح

ةصـــره ا اعـــع مهـــير تعليمـــ ال ـــع س عـــل

ح هااة املطاف لي تشتير يه اي ح الشراة ا س ت
الهي ات الها

ايــــ مــــ اس

يف ـــا ج هاـــا ؤيفـــ ا

يق الفلهــــطياع يفمــــا هــــ م مهــــأل م جــــذ ي تِــــ
ال ـــا اتـــ ا ايفـــ

ـــرا ات ماـــر

ح

ا هــــ املــــؤتمر الــــ

لع ال ــــا ع ة ــــر الــــذي

ااـــا ة ملـــية ح ااـــة ا هميـــة ت مشـــ

ـــ

ا ــــــج مهــــــ ت ع ال علــــــيك اإللر ر ــــــع ح مؤسهــــــات

ال علــــيك العــــالع الفلهــــطياية ح تــــ ء ا

ــــا جا شــــة يف

اـــ تع ا هـــجاما مـــج ؤاـــة الجامعـــة تجـــاه اهميـــة ال شـــ
تتـــ اك ؤ خ

ـــة تا تـــع جامعاتاـــا ة رهـــا الـــي يـــا

ــــا جج الــــذي

العلمـــع مشا لـــة
ج اـــ

تمراهـــا

مع ا س مرا ح املهير ال عليمية تشراأل ةجلة ال عليك العالعج
يـــ

تهـــعي جامعـــة اإلســـراء مـــع خـــ

هـــذا املـــؤتمر لـــي ال يفيـــ ا

مهــــــؤ لي ها يفمؤسهــــــة ييفا اميــــــة ح م ايف ــــــةِ ا
املهـــــ ج
ـــا

اإلســـــها ح تـــــج الشلـــــ

ــــــ ا ِ التملــــــااا

املت ر ـــــات ال عـــــ

لـــــي

ت عـــيات ةلميـــة ا عيـــة ايلـــة لل افيـــذ امرـــع ا ســـ فا

ماهـــا

ح تط ار ماإل مة ال عليك اإللر ر ع ح يلهطيعج
ح هــــذا الهــــيا ي

اق يةــــير لــــي يق جامعــــة ا ســــراء ماــــذ اللشإلــــة

ا لــــي ــــ ةمــــ ت لــــي خــــا ال را ل جيــــا الش ا ــــة ي إلمــــة ال علــــيك
ت يياا اـــا
اإللر ر ـــع مـــ ت ياي ـــ ال ش يـــةا لفهـــلِ املجـــا ِ يمـــا ما ـــا ِ
يااتاـــــا الطل ـــــة إليفهـــــايهك ياملهـــــا ات ال ممـــــة ةملـــــا ا تط يتـــــ

ا مل ــــة الجامعــــة ح يفايــــة املهــــ اات ممــــا ييفهــــ

مل هــــا التــــ

ا ال عامـــع تت ـــعِ يي ـــة ال علـــيك اإللر ر ـــع يســـالي

املخ لفـــة ةـــع

ال عليك ال جاهع يما ح لأل ا م شا ات اإللر ر يةج

يي الخ ا
يتتـــــ

يجتاـــــع ال ـــــرر ال تـــــ ار لنخـــــ ات ا خـــــ

تتـــ م ا ي يشـــا

ال ـــــا

يعا الـــــذاع

ةيـــة تغطـــع مشـــا املـــؤتمرا يفـــذلأل يتتـــ

يجتاـــع

ال ــــرر العريــــاق للجــــاق املــــؤتمر املخ لفــــةا الــــذاع يعــــر ا ا يق اخــــرل
هـــذا املـــؤتمر يهـــذا ال ـــرع الرا ـــع املميـــتا لـــك اـــ خر ا جهـــ اا إل جـــاا
يعاليات ا ال رر م ع

لرع مع ساهك ح جاا هذا الش

يهـــ ا ســـه ا يرـــك مجـــ ااا

الها ج

ـــرف يشملـــ يفك م ـــا يف رك الفاةلـــة ح

يعاليــــات هــــذا املــــؤتمرا مــــج تمايــــاتع ال ا مــــة يــــال يير الهــــ ا لرــــك
جميع،ج

كلمة رئيس املؤتمر
د.أحمد جواد الوادية
لع

لاف ــــ ل ســــ ا ،يعاليــــات املــــؤتمر العلمــــع اإللر ر ــــع الــــ

ا ــــج

مهــــــ ت ع ال علــــــيك اإللر ر ــــــع ح مؤسهــــــات ال علــــــيك العــــــالع
الفلهـــطياية ح تـــ ء ا

ـــا جا شـــة يف
ييـــ

لـــي العـــالك يجمـــجا الـــذي تـــ

ـــا ا الـــذي ااطلـــر مـــع ـــت

ليـــات ةمـــع للمر لـــة املت لـــة ح

مؤسهـــــات ال علـــــيك العـــــالع الفلهـــــطياية
املؤسهــــات ا ــــ

ســـــس ق ترـــــ ق هـــــذه

ح مجــــا العلــــك املعريــــة م ايف ــــة لرــــع ال طــــ ات
ح سيا ات م ع

الشاعلة ا هذا امله

ج

الرــــع ةــــاه ا ت ــــال الــــذي ســــا العــــالك يهــــ

ــــا اهــــذه

جا شــــة يف

الجا شـــة ال ـــع يملـــا ياـــا يالعـــالك يجمـــجا ال ـــع تـــ ثرت يهـــا يفـــع مرايـــرِ
الشيــــا ا ال ــــع يفــــاق مــــع تــــماها املريــــر ال عليمــــع ا ال ــــع اســــ طعاا
يفملــــع اللــــ

جهــــ

املخلصــــيع مــــع يياــــاء هــــذا الــــ مع ا يســــهك

معـــالع ماـــر ال علـــيك العـــالع يق
تـــ اةيات هـــذه ا ممـــة م جـــ
هـــذه ال ـــ اةيات

ـــي ت

جـــا م جـــتءم مـــع هـــذه ا ممـــة ا مـــا مالـــا
ا يعتـــ هـــذا املـــؤتمر مـــا يفـــاق

ةـــي ثـــا هـــذه ا ممـــة ح يســـرا

اعــــع ياتواــــا ةلمواــــا يســــل
الذي اا

ل ـــ ا لِ

ـــا ممرـــعا

ع امل اــــع ا ال شــــ
و العمــــ ِ

العلمــــع

ة التراِ املااس ِج
الذي ا مر اؤ ي الي عااة ِ

ياـــاء ا لـــألا مـــا يفـــاق مـــع هـــذا املـــؤتمر

م جـــ ،لخا مـــة مراـــر

يلهــــطياية شــــ مهــــ ت ع ال علــــيك اإللر ر ــــع ح مؤسهــــاتاا ال مايــــة
الفلهـــطياية ال ـــع تعمـــع مـــع يجـــع تعتاـــت عـــم
اا

مع خ

ك املعريةِج
ِ العل ِ

ا هـــاق الفلهـــطياع

الشمل

الها

تـــايك م اـــعك يـــيع يفـــع املعايـــيع

جـــاء هـــذا املـــؤتمر يجـــةو جهـــ ك يف يـــرك

يهـــذا املـــؤتمر يـــيع يفـــع املعايـــيع ي تـــ اك ةـــعء للمج مـــج اليـــر يـــ
الفلهــــطياعا

ي ملــــشيات الجهــــا ا مــــر ال ــــا ا الرفــــا ع لل ــــع

يـــاشع الفلهـــطياي ق لاـــا الشـــر ح اســـ خ ا يفـــع ي ات الصـــراا مـــج هـــذا
ا

ا يس هـــــذه ا

ـــــ

ـــ

يفـــع مـــا ا علـــر يهـــذا ا

ات العلـــــك املعريـــــة ال تايـــــة معريـــــة
ا يمـــع خـــ

ِ لـــأل

اجـــ

يرـــع ـــ

تلـــأل

العت ــــات ال ــــع ترــــا يق تعصــــ و يتملــــي اا ال ــــع تراجعــــا ح اه مامــــات
املج مج ال

لع تش ال يق تع

لي سلك ي ل اات

لتـــ ت ـــرع إل جـــاا يعاليـــات هـــذا املـــؤتمر مجم ةـــ مـــع اللجـــاق العلميـــة
ال شمليراةججج ةملا يرع اخ
اســـمش ا لـــع يق اتتـــ
الـــذاع ةملـــ ا معـــع
م عـــــ

تفاق إل جاا يعاليات هذا املؤتمر
يجتاـــع ال ـــرر ال تـــ ار لـــيهك الـــتم ء ا

اعـــل الليـــع يالاهـــا لاصـــع الـــي هـــذا املهـــ

ترجلهـــــا يرســـــاقل ةملـــــ ا

ق يفلـــــعك ي ملـــــع

مهــــ

ع اململــــم ق يفمــــا تر ــــ ا ق ح
ال ــــر ِ

ا لجـــاق

ـــــا لفلهـــــطيع

ملؤسهــــات ال علــــيك العــــالع الفلهــــطياع ا ل خــــرلو هــــذه الل
ــــا

ـــاء

ــــة ا

هــــذه الجامعــــة

الطي ـــة امل ا يفـــة ق ةـــاء اللـــ ا لهـــك يـــ ق اللـــ تعـــالي ا جـــر ال ـــ ا
مــــع ثــــك ســــهامهك ح يعــــة هــــذا الــــ مع مــــع خــــ

هــــذا العمــــع ا

ي شيـــاتع لهـــك جميعـــا يـــر ا يـــر ا لـــ اتهـــج املتـــا لـــذيفرت يســـما هك
ا

م ا

م تت ارم للجه

الر ير ال ع يذلا ج

الــــي اللجاــــة العلميــــة يرــــع مر اتهــــا يــــ ءا مــــع يهــــها مــــر ا يرــــع
يةملــــا ها مــــع ةمــــع ا ال شــــ
جـــ

ال شــــ

امل ايعــــة ال شرــــيك لل يفيــــ ا

العلمــــعا الــــذي ا لاـــا يمخ لــــ

الهــــ ع الطــــر يق صــــع

لـــي ييشـــا

ةلميـــة مشرمـــةا يـــ

عـــع لـــي اللجاـــة العلميـــة ي يعـــ ق

يش ـــا تجـــا م ال شرـــيك للم ـــا يفة ح هـــذا املـــؤتمر اليـــ
يش ــــا ا هــــذه ا يشــــا
ال ـــــع س صـــــ

س

ــــرع ايعــــة ح خا مــــة الطراــــر الفلهــــطياية

ح هـــــذا املـــــؤتمرا تـــــاية الـــــي تجـــــا

الفلهـــــطياية ح ال علـــــيك اإللر ر ـــــع تجـــــا
ت ســـمية خـــ
ِ م ـــا يفا ك

الجامعـــــات

ليـــــةا ليرـــــ ق هاـــــال

مـــتا يـــيع العمـــع الـــ ماع العمـــع اإل ليمـــع الـــ
يمـــة مـــع خـــ

تهـــعة ة ـــر

لعا للخـــر ل يا ـــا و

هـــذا املـــؤتمر ييف ـــر مـــع اثاـــع

ت ال اعــــع ا ج مــــاةع ا ــــايع ق معاــــا
ة ــــر مليــــ ق م ــــايج ا ماصــــا ِ
هـــذا املـــؤتمر مـــع لـــ

يلهـــطيع مـــع طـــاا ـــت تاطلـــر ســـالة هـــذا

ك يجمـــج ي نـــا هاـــا يـــا ق فرـــر ح املهـــ ت ع
املـــؤتمر لـــي العـــال ِ
ح ياــــاءِ جيــــعك ــــا ك يق ارــــ ق ســــ

فرـــر

ا مــــا شــــ العلــــك املعريــــة

ال تايةج
مــــر يخــــر يهــــ

ســــه يرــــك جميعــــا ح

ــــا

الجامعــــة اهــــع ا يق

ل تــــعو يهــــذه ال جــــ ه الايــــر ا مــــ اِ اليــــ ميع املت لــــيع لا فــــايفرو
ــــ ا سو يفيــــ
يلهـــطيعو

امرــــع لاــــا يق رســــك خا مــــة مهــــ ت ع لل علــــيك ح

ق ةـــاء اللـــ يق ارـــ ق هـــذا الجهـــ امل ـــذ

مرلـــ ا يالاجـــاا

ال ييرج
ع الـــي
يم اـــا ع ةـــرري لرـــع مـــع ســـاهك ح جـــاا هـــذا املـــؤتمر لاصـــ و
هــــذه اللشإلــــة املااســــ ة لرــــع تملــــشيات ةــــع اا الفلهــــطياع ال ــــع
تهـــ شر ماـــا جميعـــا يق تـــ

لرـــع ال ـــه اء

مـــة اللـــ ةلـــيهك لنســـر
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ملخص

ماجستير المناهج وطرق التدريس

سعت الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة

التدريس في الجامعات الفلسطينية ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب التحليلي ،والمنهج

الببليوغرافي حول الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية ،وتطرق البحث إلى مفهوم التعليم اإللكتروني ،والكفايات التعليمية اإللكترونية ،ومن خالل
مراجعة األدبيات السابقة والخبرات الدولية تم تحديد الكفايات التعليمية اإللكترونية ومراحل تنميتها،

وكذلك عرض البحث النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس

في الجامعات الفلسطينية ،وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة ضرورية إلعداد وتدريب أعضاء
هيئات التدريس في الجامعات الفلسطينية على الكفايات التعليمية اإللكترونية في إطار عصر التعليم

اإللكتروني ،وأوصت الدراسة بالعمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني لدى المدرسين والمحاضرين
دون استثناء ولكافة التخصصات األكاديمية ،وضرورة تدريبهم على مهاراتها والتمكن منها.

الكلمات المفتاحية :التعليم اإللكتروني ،الكفايات التعليمية اإللكترونية.
Abstract:
The study sought to present a proposed model for developing electronic
educational competencies among faculty members in Palestinian
universities. The research adopted the descriptive approach in the analytical
method, and the bibliographic approach to predict about the electronic
educational competencies necessary for faculty members in Palestinian
universities, and the research paper addressed to the concept of e-learning
and electronic educational competencies, and through reviewing previous
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literature and international experiences, e-educational competencies and
stages of their development have been identified, and the paper has also
presented the proposed model for developing electronic educational
competencies among faculty members in Palestinian universities, and the
study concluded that there is an essential need to prepare and train members
Teaching staff in Palestinian universities on e-learning competencies in the
context of the era of e-learning, and the study recommended working to
spread the culture of e-learning among teachers and lecturers without
exception and for all academic majors, and the necessity of training them in
their skills and mastery of them.
Key words: e-Learning, e-Learning Competencies.
مقدمة:
يحظى التعليم الجامعي باهتمام كبير في كل الدول المتقدمة والتي تسعى وبصورة مستمرة لتطوير

نظمها التعليمية واألكاديمية بما يتواكب مع المتغيرات المعاصرة والتطورات المتسارعة والمتالحقة؛
إيمانا منها بالدور الذي يقوم به التعليم األكاديمي في تحقيق التنمية المستدامة للدولة ،ولقد عاش
ً
العالم ُمعاناة كبيرة قدرها الله سبحانه وتعإلى تحت وطأة وباء كورونا الذي غ از العالم أجمع خالل

الفترة السابقة بدءاً من تاريخ  13ديسمبر من عام (9132م) ،بعدما أعلنت الصين تفشي فيروس

قاتل كوفيد )Covid-19( 32سريع االنتشار في مدينة (ووهان  ،)Wuhan -وتأثرت منه جميع

كل في اختصاصه ومهنته ،وألهل التربية والتعليم
نواحي الحياة بال استثناء ،وتحدث عنه الجميعٌ ،
جانب كبير قد تأثر في ظل هذه الجائحة العظيمة ،وألهل المناهج وطرق التدريس خاصة دروس

وينجزوا الكثير
مستفادة مهمة من واقع معايشتهم لهذا الوباء العالمي ،استطاعوا من خاللها أن يتكيفوا ُ
من مهام التعليم المعتادة م ِ
وظفين التعليم اإللكتروني خالل الظروف الطارئة ،برغم قلة اإلمكانات
ُ
والمواد الالزمة لهذا النوع من التعليم.

جديدا في التعلم فرض نفسه بقوة على المؤسسات األكاديمية كشكل
ُيعد التعلم اإللكتروني
أسلوبا ً
ً
جديد يتناسب وتطورات تكنولوجيا المعلومات ( ،)1وفي ظل التطورات الحديثة والمتسارعة في مجال
تكنولوجيا المعلومات ،والطلب المتزايد على التعليم اإللكتروني ،وزيادة الرغبة لدى الجامعات

الفلسطينية في تحقيق الجودة النوعية ،وزيادة التحصيل الدراسي وتحسين المهارات لدى كافة الطلبة،

( )1حيدر حسن محمد ،قياس فاعلية التعليم اإللكتروني باستخدام المواد العلمية األكاديمية المتاحة على اإلنترنت :دراسة وصفية
تحليلية في الجامعة المستنصرية وفق نظام .(Nouri-net) Cybrarians Journalع ( 13يونيو .)9131
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أصبح التعليم اإللكتروني من أهم الوسائط المؤثرة في مجال التعليم والتعلم األكاديمي ،وعليه تالشت
محصور بين دفات الكتب والمراجع أو من خالل الفصول االعتيادية خالل
ًا
فكرة أن التعليم
المحاض ارت التقليدية ،بل أصبح بفضل التقدم التكنولوجي ُيقدم من خالل برامج تقنية متطورة تواكب

العصر الحالي ،وتقدم بصورة آلية متقدمة في كل مكان وأي زمان.

إن تسارع وتيرة االهتمام بالتعليم وتجويده وتطويره وربطه بالتقنيات الحديثة التي ترتبط بحاجات

المجتمع أدى إلى تطوير تقنيات التعليم للوصول إلى تعليم يتجاوز المكان والزمان واإلمكانات المادية

والفروق في قدرات وحاجات األفراد ،لتتصف العــالقة بين التقنية الحديثة والتعلم بالقوة والمرونة

والقابلية والتوافق مع كل جــديد ،حتى تم الوصــول إلى التع ــلم اإللكتروني الــذي أصبح نم ــوذجاً

للتك ــامـل م ــا بيــن التعليـم والتقنيــات). (1

ُيعد التعليم اإللكتروني ضرورة حتمية لكل المجتمعات سواء المتقدمة منها أو النامية ،ال يرتقي
العمل األكاديمي الجامعي إال بها ،فالتطور المعرفي والتكنولوجي السريع ،أثر على الجامعات وهيئات

التدريس والمحاضرون العاملون فيها سواء المثبتون أو العاملون بنظام الساعة ،وأدى إلى ضرورة

البحث عن أفضل الطرق واألساليب التي تساعد الطلبة الجامعيين على التعلم ،وتوفر بيئة تعليمية
تفاعلية تناسب احتياجات الطلبة الجامعيين في القرن الحادي والعشرين ،وتساعدهم على تطوير

قدراتهم ،حتى يكونوا قادرين على التعامل مع متغيرات هذا العصر).(2

فدمج التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم بات مطلباً حيوياً لتطوير البنى والهياكل التربوية ،واستجابة
للفرص التربوية التي أتاحتها الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات واالتصاالت ،وظهرت تكنولوجيا

التعليم اإللكتروني وتأصلت في الكثير من األدبيات ).(3

ورد في قانون كونفوشيوس الفيلسوف الصيني( :قل لي وسوف أنسى ،أرني ولعلي أتذكر،

أشركني وسوف أفهم) .إن إشراك المتعلم في بناء تعليمه عبر الحوار ،والورشات ،واألنشطة الجماعية،

( )1شريف األتربي ،التعلم بالتخيل .استراتيجية التعليم اإللكتروني وأدوات التعلم ،العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة9132( .م).
ص.91

( )2رمزي أحمد عبد الحي ،التعليم العالي اإللكتروني محدداته ومبرراته ووسائطه ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،الطبعة
األولى9112( .م) .ص.399

( )3وليد سالم الحلفاوي ،التعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة ،القاهرة ،د ط ،دار الفكر العربي9133( .م) ص.33
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والفردية؛ كل ذلك يؤدي إلى الرفع من وتيرة التعلم وديمومته في الذاكرة ،وحسن الفهم ،والثقة في

توظيف المكتسبات في السياقات والوضعيات الجديدة ).(1

أجبرت جائحة فيروس كورونا حكومات دول العالم على إغالق المؤسسات التعليمية؛ مما تسبب

في حرمان ( %92أكثر من  3.2مليار متعلم) من  399دولة من الوصول إلى المؤسسات التعليمية
لتلقي التعليم الوجاهي ).(2

ويعتقد الباحثان أنه بسبب هذه النسبة ( )%92من المتعلمين الذين حرموا التعليم الوجاهي ،يتجه

التعليم الجامعي في كل دول العالم إلى أن يكون عضو هيئة التدريس سواء كان محاض اًر أو معيداً
أو مدرباً لمساق عملي أن يكون ممتلكاً لعدة مهارات إلكترونية  ،يستطيع توظيفها خالل تدريسه

لطلبته ،إضاف ًة إلى أن كونه مفك اًر ومبتك اًر ومبدعاً على نطاق تخصصه الدقيق ،يستطيع أ ن يعالج
جمود الكتب والمراجع التقليدية ،ويستطيع تقديم عدة حلول ابتكارية يمكن اتباعها خالل المحاضرة
الدراسية مثالً االستعانة بمختلف الوسائل التكنولوجية ودمجها بمراحل خطوات المحاضرة.

ال يختلف اثنان على أن تكنولوجيا االتصاالت ،مثل اإلنترنت  ،Internetوالهواتف الذكية Smart
 Phonesالنقالة ،واألجهزة العاملة باالتصال الالسلكي باإلنترنت أصبحت جزًءا من الحياة اليومية،
وبإدخال تحسينات جذرية على إمكانية الوصول إلى المعلومات واالتصال الفوري ،عززت االبتكارات
في مجال تكنولوجيا االتصاالت  Communication Technologyحرية التعبير ويسرت سبل

النقاش ووطدت أواصر المشاركة المبنية على تشارك الخبرات والتعاون في بناء المعرفة

)(3

مشكلة الدراسة:
انطالًقا من أهمية التعليم اإللكتروني في تحقيق مخرجات التعلم المرغوبة لدى الطلبة في المرحلة
الجامعية ،واقبال كثير من الجامعات العالمية والمحلية في التعاطي معه؛ فقد بات من الضروري
لجامعات فلسطين أن تعمل على تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في مجال التعليم اإللكتروني.

يعتقد الباحثان أن تقويم الكفايات اإللكترونية للمحاضرين واألكاديميين ُيشكل أهمية كبرى لرؤساء

األقسام والعمداء ونوابهم والمسؤولون في مجال التعليم الجامعي واألكاديمي ،من حيث تزويدهم

( )1سعيد حليم ،مدخل إلى علم التدريس ،مطبعة أنفوبرانت – فاس ،ط9132( ،3م) ص .99
(2) UNESCO. Education in Coronavirus Crisis (2020). Retrieved from
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
( )3تقرير الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،الدورة السابعة والعشرون لمجلس حقوق اإلنسان ،الجمعية العامة لألمم
المتحدة (.)9132
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ارت بشأن عملية
بالمعلومات النظرية الالزمة واكسابهم المهارات الالزمة ،والذي يتبعه اتخاذ قر ا
تقويمهم والذي ُيظهر مواطن وجوانب القوة والضعف في أدائهم التدريسي ،وبالتالي تحسين أدائهم في

قاعات الدراسة أو خالل التعليم اإللكتروني على حد سواء  ،ومن هنا تولدت فكرة البحث األساسية

التي تسعى إلى تسليط الضوء على التعليم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية والجامعية وتقديم

نموذج مقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون في

الجامعات الفلسطينية ،باعتباره أحد األساليب الحديثة في التعليم؛ سعياً لتنمية الكفايات التعليمية

اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ،وعليه قام الباحثان بإجراء دراسة
استطالعية؛ للتأكد من وجود المشكلة من خارج عينة الدراسة وعددها( )32عضو هيئة تدريس
يعملون في الجامعات الفلسطينية ،بواقع ثالث أعضاء من كل جامعة كحد أدنى ،وتم حساب االتساق

الداخلي على العينة االستطالعية حسب معادلة كرونباخ ألفا.

وفي ضوء ذلك َحدد الباحثان ال ُمشكلة في السؤال الرئيس التالي:
ما النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية؟

وتفرع عن السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية:
-3ما الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية؟

-9ما عناصر النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الفلسطينية؟

أهداف الدراسة :تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .3التعرف على التعليم اإللكتروني (فلسفته ،أنواعه ،خصائصه ،أهدافه ،فوائده ،مزاياه ،تقنياته،
سلبياته ،ومعوقات استخدامه).

 .9التعرف على الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية.

 .1تقديم نماذج عملية/تطبيقية لدراسات سابقة استطاعت تضمين الكفايات التعليمية اإللكترونية.
 .2تقديم نموذج مقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الفلسطينية.
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 .2تقديم بعض التوصيات التي قد تفيد المؤسسات األكاديمية/الجامعية والتربوية والتعليمية
المهتمة بالتعليم اإللكتروني بشكل عام ،والكفايات التعليمية اإللكترونية بشكل خاص.

أهمية الدراسة :تكمن أهمية البحث في أنه:

 .3يوجه األنظار إلى أهمية موضوع التعليم اإللكتروني ،والكفايات التعليمية اإللكترونية.

 .9يسعى لتشجيع أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية حول الكفايات التعليمية
اإللكترونية ،من خالل امتالكهم معارف ومهارات إلكترونية وتقنيات حديثة أثناء تقديم

المحاضرات تراعي جميع الطلبة وقدراتهم ،وتقوي اتجاهاتهم نحو توظيف التعليم اإللكتروني

اء في الظروف العادية أو الطارئة مثل (جائحة كورونا) ،وفي كافة المساقات األكاديمية
سو ً
النظرية والعملية.

 .1يركز على التطوير المهني المستمر ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية الذين
يشكلون بؤرة أساسية ومركزية لتحسين التعليم والتعلم.

وميدانيا يثري المكتبة
 .2قد يفيد نتائج الدراسة الباحثين والمهتمين حيث تقدم إطا اًر نظرًيا
ً
الفلسطينية ويفتح آفاقاً لدراسات مستقبلية ذات عالقة.
 .2قد يفيد المسؤولين والعاملين في المؤسسات التربوية والتعليمية والجامعية والباحثين على حد

سواء؛ كونها تقدم صورة حقيقية من خالل نموذج عملي/تطبيقي حول التعليم اإللكتروني،

سعياً لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

الفلسطينية ،وأهمية تطبيقها في ظل جائحة كورونا في كافة المساقات الجامعية ،بحيث
تؤدي إلى الوصول إلى نموذج مقترح جديد يراعي المستجدات الطارئة في أوقات الحروب
واألزمات والجائحات ،والعمل على نشر ثقافة التعليم اإللكتروني لدى المدرسين األكاديميين

والمحاضرين دون استثناء.

مصطلحات الدراسة:

التعليم ال لكتروني e-Learning :نمط أو نوع تعليمي قائم على المستحدثات التقنية في عملية
نقل المعلومات وايصالها من المعلم للطالب باستخدام حاسبات – شبكات-برامج – وسائط متعددة.

الكفايات التعليمية ال لكترونية e-learning competencies :مجموع االتجاهات وأشكال

الفهم ومجموعة من المهارات التي من شأنها أن تسهل للعملية التعليمية تحقيق أهدافها العقلية
المعرفية والوجدانية السلوكية والنفس حركية المهارية.
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الدراسات السابقة :اختار الباحثان الدراسات التي اهتمت بالكفايات التعليمية اإللكترونية ووظفتها في
عملية التعليم والتعلم في المرحلة الجامعية من خالل المساقات الدراسية األكاديمية المختلفة ،وفي
عدة دول مختلفة.
 .3دراسة الفيلكاوي (8102م) :هدفت هذه الدراسة الستكشاف أحد أهم عوامل نجاح التعليم
العالي من خالل تطبيق التعلم اإللكتروني ودوره في تحقيق الكفاءات الالزمة ألعضاء هيئة

التدريس بجامعة الكويت لمتابعة تطور التكنولوجيا في هذا القرن ،تكونت عينة الدراسة من

( )42من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت ،أوضحت نتائج هذه الدراسة
أن عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الكويت يتمتع بكفاءات عالية في التعلم

باستخدام الحاسوب واإلنترنت ،من ناحية أخرى كشفت النتيجة أيضاً أن كفاءات إدارة الصف
معتدلة من قبل أعضاء هيئة التدريس ،وقد أوصت الدراسة إلى أهمية إبراز الدور الهام

لورشات العمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على  (Blackboard - Moodle).أيضاً،
من خالل تشجيعهم على استخدام إدارة التعلم من خالل توفير مراكز ومختبرات التقنيات

التعليمية التي تقدم خدمات ألجهزة الكمبيوتر واإلنترنت وادارة التعلم في كل كلية في جامعة

الكويت.

 .9دراسة الحمران وآخرين (8102م) :هدفت الدراسة إلى الكشف عن درجة امتالك أعضاء
هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم،

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بتصميم استبانة تكونت من ( )21فقرة موزعة على
ثالثة مجاالت ،تم توزيعها على عينة مكونة من ( )311عضو هيئة تدريس في الكليات

الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية في إقليم الشمال وهي (الحصن ،إربد الجامعية،

عجلون) تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة ،وقد أظهرت النتائج أن درجة
امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني (كفايات

استخدام الحاسوب ،كفايات استخدام الشبكات واإلنترنت ،وكفايات ثقافة التعليم اإللكتروني)
جاءت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )α=0.05في درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء

التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني تعزى للمتغيرات (الكلية ،سنوات التدريس العالي ،المؤهل
العلمي) ،وأوصت الدراسة بضرورة توفير كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة

التدريس في الجامعات األردنية وغرس الوعي لديهم بأهميته وتدريبهم على متطلباته.
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 .1دراسة الحجايا(8102م) :تناولت الدراسة واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية،
واستهدفت معرفة درجة توافر البنية التحتية للتعليم اإللكتروني ودرجة معرفة أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات بمتطلبات استخدام التعليم اإللكتروني ،وكذلك معرفة درجة استخدامهم

للتعليم اإللكتروني ،وقد سعت الدراسة لتحقيق أهدافها من خالل توزيع استبانة على أعضاء
هيئة التدريس في جامعة الطفيلة التقنية وجامعة الحسين بن طالل ،وقد بلغت عينة الدراسة

( )331أعضاء من هيئة التدريس ،وقد أشارت النتائج إلى أن البنية التحتية للتعليم اإللكتروني
مازالت في أدنى درجات المتوسط ،أما درجة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمتطلبات التعليم

اإللكتروني فقد كانت بدرجة مرتفعة ،أما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

األردنية للتعليم اإللكتروني فقد كانت بدرجة متوسطة ،وقد أوصت الدراسة بزيادة الدعم

المقدم للجامعات لرفع مستوى البنية التحتية للتعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية  ،وأن
تأخذ الجامعات على عاتقها متابعة إدخال التعليم اإللكتروني في برامجها ومتابعة تطبيقه

من قبل أعضاء هيئة التدريس ،وأن تأخذ الجامعات بمطالب التعليم اإللكتروني عند اختيارها
أعضاء هيئة التدريس ،واعداد برامج موجهة إلى أعضاء هيئة التدريس لتطوير خبراتهم
وتدريبهم على ممارسة التعليم اإللكتروني.

 .2دراسة حمدان(8112م) :هﺩفﺕ هﺫه ﺍلدﺭﺍسة إلى تﻭﻅيﻑ شبﻜة ﺍإلنتﺭنﺕ في العملية

التعليمية التعليمة ،والى رفع مستوى التعليم الجامعي بواسطة هذه الشبكة ،والتي تمكن البنية

اإللكترونية الجديدة من تطوير التعليم اإللكتروني وتعميمه في الجامعات والمؤسسات

األكاديمية ،باعتباره نمطاً جديداً من أنماط التعليم عن بعد ،ولقد استخدم الباحث المنهج

الوصفي وتناولت الدراسة مواضيع (التعلم اإللكتروني/االفتراضي ،الجامعة اإللكترونية/

االفتراضية ،والتجارب الدولية والعربية التي استخدمت التعليم اإللكتروني/الجامعي).

 .2دراسة عزمي(8112م) :هدفت الدراسة إلى تحديد كفايات عضو هيئة التدريس في بيئة
التعليم اإللكتروني وفقا للوظائف المستقبلية التي سيتوالها ،وقد حددتها الدراسة بثمانية أدوار

هي :باحث ،مصمم ،تكنولوجي ،مقدم ،منسق ،مرشد ،ميسر ،موجه .حيث تم استفتاء ()29

عضو هيئة تدريس بكلية التربية بالرستاق بسلطنة ُعمان لتحديد أكثرها أهمية من وجهة
نظرهم ،وقد توصلت الدراسة إلى أن كفاية إجادة اللغة اإلنجليزية والتعامل مع المكتبات

اإللكترونية واستخدام محركات البحث من أهم الكفايات لوظيفة باحث ،والتي يرى المستجيبون
أنها أهم األدوار الموكلة إليهم في بيئة التعليم اإللكتروني ،بينما جاء دور المصمم أقل

األدوار أهمية ،وتباينت األدوار األخرى في أهميتها.
26

 .6دراسة يماني (8112م) :هدفت الدراسة إلى التعرف على قدرة التعليم اإللكتروني على
مواجهة تحديات التعليم العالي السعودي في ضوء عصر تقانة المعلومات ،وكانت عينة

الدراسة مكونة من ( )329عضو هيئة تدريس من جامعة أم القرى وجامعة الملك خالد،
ومن أبرز نتائج الدراسة أن العينة تؤيد بشكل كبير تطبيق التعليم اإللكتروني لمواجهة
تحديات التعليم العالي ،ويشجع أفراد العينة على استخدام اإلنترنت لتبادل الخبرات بين

األساتذة داخل الجامعة وخارجها ،كما أن استخدام شبكة اإلنترنت في استالم الواجبات

المنزلية وتصحيحها واعادتها للطالب يخفف من عبء عضو هيئة التدريس ،وأن غياب

األنظمة واللوائح المتعلقة بمنح الدرجات العلمية لطالب التعليم اإللكتروني ُيعد المعوق
تأثير على النجاح في تطبيق التعليم اإللكتروني ،وأن ضعف إعداد وتطوير مهارات
األعلى ًا
هيئة التدريس في مجال استخدام التقنية الحديثة والتعليم اإللكتروني يؤثر على تطبيقه

بفاعلية.

 .4دراسة 8112(Leem & Limم) :هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني،
واستراتيجيات تعزيز الكفايات للمدرسين والطلبة في مجال التعليم اإللكتروني في كوريا،
وأظهرت النتائج أن ً
كال من المدرسين والطلبة ُيعانون من ضعف الدعم في هذا المجال،
وعدم وجود فرص كافية تسمح باالنضمام بفاعلية في برامج ودورات التعلم اإللكتروني ،وقد

طور الباحثون استراتيجيات دعم حسب نوع الجامعة وحجمها ،كما قاموا بتطوير نظام الجودة

في التعليم اإللكتروني ،وتعزيز الدعم للمدرسين والطلبة ،وتعزيز التعاون الدولي في مجال

التعليم اإللكتروني.

 .9دراسة 8112(Williamsم) :سعت الدراسة إلى تحديد كفايات وأدوار عضو هيئة التدريس
أثناء تدريس المقررات اإللكترونية عبر اإلنترنت ومدى حاجتهم الكتسابها وتنميتها من وجهة
نظرهم ،وطبقت الدراسة على مجتمع ممارسة التعليم عن بعد بكلية خدمة المجتمع بفلوريدا،

حيث تكونت عينة الدراسة من ( )99من مسؤولي التعليم عن بعد ومئة عضو هيئة تدريس

يقومون بتدريس الرياضيات عبر اإلنترنت ،وتكونت أداة الدراسة من استبيان مكون من

( )91فقرة ،هذا وقد توصلت الدراسة إلى أن مهارات التصميم التعليمي ومهارات التخطيط
وتوجيه الطلبة والربط فيما بينهم من مهام اإلداريين ،وكانت تصورات عينة الدراسة عن

كفايات التعليم اإللكتروني تدل بشكل ايجابي على مدى الحاجة إلى تنميتها واكتسابها،
بناء على
وأوصت الدراسة بضرورة اختيار العاملين في بيئات التعليم اإللكتروني عن بعد ً
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دليل الكفايات الالزمة لتلك البيئات  ،واستفاد الباحثان من الدراسات السابقة تأصيل لفكرة
واعداد أداة الدراسة وتفسير النتائج.

الطار النظري للدراسة:

عند التطرق إلى الكفايات التعليمية اإللكترونية وجب المرور على مفهوم الكفاية Competency

المعلم على توظيف مجموعة مرتبة من المعارف وأنماط السلوك ،والمهارات
حيث إن الكفاية هي قدرة ُ

أثناء أدائه ألدواره التعليمية داخل الفصول نتيجة لمروره في برنامج تعليمي محدد ،بحيث ترتقي إلى

مستوى معين من اإلتقان يمكن مالحظته وتقويمه). (1

)(2
المعلم من مهارات
أما شنطاو فعرف الكفايات التعليمية كمجموعة من القدرات التي يمتلكها ُ
واتجاهات ويمارسها أثناء التعليم في مجاالت المحتوى واألهداف والوسائل واألنشطة وطرق التعليم

وادارة الصف والتقويم.

يتضح من التعريف السابق أن الكفاية مجموع االتجاهات وأشكال الفهم ومجموعة من المهارات
التي من شأنها أن تسهل للعملية التعليمية تحقيق أهدافها العقلية المعرفية والوجدانية السلوكية والنفس

حركية المهارية.

التعليم ال لكتروني  :e-Learningنمط أو نوع تعليمي قائم على المستحدثات التقنية في عملية
نقل المعلومات وايصالها من المعلم للطالب باستخدام (حاسبات – شبكات-برامج – وسائط متعددة
.)...Multimedia
يقوم التعليم اإللكتروني على الفعل الذي ُيمارسه الطالب نفسه للتعلم من خالل استخدام المحتوى

المدرس األكاديمي ومن الممكن أن ُيوفر المحاضر/المدرس الوسائل
المحاضرُ /
اإللكتروني الذي وفره ُ
المطلوبة للتعليم اإللكتروني ،ولكن الطالب ال ُيف ِعل هذا التعليم من خالل التعلم ،كما ال يشترط وجود
المحاضر/المدرس والطالب في وقت واحد ،ولكن يكتفي بوجود المادة أو المصدر بشكل يتيح للطالب
الوصول إليها بسهولة وفي أي وقت.

( )1سالم منصور ،وأحمد الجوهري ،إعداد المعلم في ضوء مفهوم الجودة كأحد التحديات المصاحبة للعولمة ،المؤتمر العلمي
الرابع ،جودة كليات التربية واإلصالح المدرسي ،جامعة جنوب الوادي السودان 2-2 ،أبريل .9114

( )2عبد الكريم شنطاوي ،الكفايات التعليمية لدى الطالبات المعلمات تخصص معلم مجال علمي أدبي في كلية التربية بعبري

من وجهة نظر المعلمات المتعاونات في مدارس الظاهرة جنوب في سلطنة عمان ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية)3( ،3

ص9114( ،م) .ص .362-332
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وأما عن التعليم اإللكتروني فقد توافق الجميع على أن التعليم اإللكتروني عبارة عن منظومة
تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للطالب أو المتدربين في أي وقت و في أي مكان

باستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل (اإلنترنت  ،Internetوالقنوات التلفزيونية T.V
 ،channelsوالبريد اإللكتروني ،e-mailوأجهزة الحاسوب  ،Computersوالمؤتمرات عن بعد
 )،Teleconferencesبطريقة متزامنة  synchronousأو غير متزامن asynchronous

)(1
أما زيتون
محتوى تعليمي إلكتروني عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر
تقديم
أنه
فه
ر
فع
ً
المعلم ومع أقرانه،
وشبكاته إلى المتعلم ،بشكل يتيح له إمكانية التفاعل لناشط مع هذا المحتوى ومع ُ

سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة ،وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان

وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته ،فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً من خالل تلك

الوسائط.

يرتبط بالتعليم اإللكتروني مفهومان اثنان هما:
أ – التعليم ال لكتروني المباشر :
أسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة على اإلنترنت  Interneلتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع
األبحاث بين الطالب الجامعي والمدرس /المحاضر ،حيث يتيح انتشار اإلنترنت فرصة للتفاعل،
واعتماد التعليم اإللكتروني المباشر عن طريق اإلنترنت ،وذلك لمحاكاة فعالية أساليب التعليم الواقعية.
ب – التعليم ال لكتروني المعتمد على الحاسب CBT - Computer Based
: Training

مكمال ألساليب التعليم المعهود ،وليس
أسلوبا مرادًفا للتعليم األساسي التقليدي كما يعتبر
يعد
ً
ً
قطيعة معه كما قد يظن بعضهم .وبصورة عامة يمكننا تبني تقنيات وأساليب عديدة ضمن خطة
فمثال إذا كان من الصعب
شاملة للتعليم و التدريب تعتمد على مجموعة من األساليب والتقنياتً ،

بث الفيديو التعليمي عبر اإلنترنت ،فال مانع من تقديمه على أقراص مدمجة طالما أن ذلك يأسهم

في رفع جودة ومستوى التدريب والتعليم ،فالتعليم اإللكتروني و تقنية المعلومات ليسا هدفاً أو غاية
بحد ذاتهما ،بل هما وسيلة لتوصيل المعرفة وتحقيق األغراض المعروفة من التعليم والتربية ومنها

( )1حسن زيتون ،رؤية جديدة في التعلم-التعليم اإللكتروني-المفهوم ،الدار الصوتية للتربية ،الرياض9112( ،م) .ص.92
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جعل المتعلم مستعداً لمواجهة متطلبات الحياة العملية بكل أوجها والتي أصبحت تعتمد بشكل أو
بآخر على تقنية المعلومات و طبيعتها المتغيرة بسرعة

)(1

.

أما خصائص التعليم اإللكتروني فهي كثيرة ومتعددة نذكر منها قابليته للقياس ،التعاونية ،المرونة،

المتعة ،ثبات
المواءمة الزمنية والتعليمية ،التعلم المستمر ،خفض التكلفة االقتصادية ،التفاعلية و ُ
الجودة ،البيئة اآلمنة ،والمتابعة التعليمية). (2
يهدف التعليم اإللكتروني إلى تحقيق العديد من األهداف على مستوى الفرد والمجتمع منها نذكر

بعضاً منها:

 -توفير المادة التعليمية بصورتها اإللكترونية للطالب والمعلم.

المعلمين وزيادة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية.
 تحسين مستوى فاعلية ُ الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفيديو وأوراق البحث عن طريقشبكة اإلنترنت واستخدامها في شرح وايضاح العملية التعليمية.

 كما يمكن تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في بعض القطاعات التعليميةعن طريق الصفوف االفتراضية.

 تساعد الطالب على الفهم والتعمق أكثر بالدرس حيث يستطيع الرجوع للدرس في أي وقت،كما يساعده على القيام بواجباته بالرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة على شبكة

اإلنترنت أو للمادة اإللكترونية التي يزودها األستاذ لطالبه مدعمة باألمثلة المتعددة .بالتالي
الطالب يحتفظ بالمعلومة لمدة أطول ألنها أصبحت مدعمة بالصوت والصورة والفهم.

 إدخال اإلنترنت كجزء أساسي في العملية التعليمية له فائدة جمة برفع المستوى الثقافيالعلمي للطالب ،وزيادة الوعي باستغالل الوقت بما ينمي لديهم القدرة على اإلبداع).(3
وفيما يتعلق بفوائد التعليم اإللكتروني نجملها فيما يلي:

 -يزيد فرص اتصال الطالب بينهم وبين المعلم/المحاضر.

 يوفر شرح المادة التعليمية بحيث يمكن الرجوع إليها في وقت الحق.( )1رشيد التلواتي ،لماذا أصبح من الضروري تخصيص نظام التعليم اإللكتروني؟ (9132م) مقال على موقع تعليم جديد ،تم
استراجعها بتاريخ 9191/4/99م.

( )2شريف األتربي ،مرجع سابق.

( )3غسان قطيط ،الحاسوب وطرق التدريس والتقويم .عمان ،دار الثقافة ،ط9112(3م).
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 -يعطي الشعور بالمساواة بين جميع الطالب.

 يعطي فرص ًة للطالب في المأسهمة بوجهة نظره دون أي عائق).(1أورد التلواتي) (2عدة مميزات للتعليم اإللكتروني نذكر منها أنه يعتبر ضمان لجودة التصميم
التعليمي وكفاءته ،وتعدد أساليب عرض المعلومة للطلبة ،وتوظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدامها

كوسيلة تعليمية ،وتشجيع التفاعل بين عنصري نظام التعليم ،وتطوير التعليم الذاتي لدى الطالب،
وسهولة المتابعة واإلدارة الجيدة للعملية التعليمية.

يشهد هذا العصر تطورات مستمرة في الوسائل التكنولوجية التي يمكن استخدامها في العملية

التعليمية والتي تندرج تحت ثالث تقنيات رئيسة وهي:

 .1التكنولوجيا المعتمدة على الصوت :والتي تنقسم إلى نوعين :األول تفاعلي ،مثل المؤتمرات

السمعية والراديو قصير الموجات ،والثاني أدوات صوتية ساكنة مثل األشرطة السمعية

والفيديو.

 .2تكنولوجيا المرئيات (الفيديو) :يتنوع استخدام الفيديو في التعليم ويعد من أهم الوسائل
للتفاعل المباشر وغير المباشر ،ويتضمن األشكال الثابتة مثل الشرائح ،واألشكال المتحركة

كاألفالم وشرائط الفيديو ،باإلضافة إلى اإلشكال المنتجة في الوقت الحقيقي التي تجمع مع
المؤتمرات السمعية عن طريق الفيديو المستخدم في اتجاه واحد أو اتجاهين مع مصاحبة

الصوت.

 .3الحاسوب وشبكاته :وهو أهم العناصر األساسية في عملية التعليم اإللكتروني).(3

ورغم أهمية هذا النوع من التعلم فإن له بعض السلبيات ذكرتها

)(4

(أبو العون9191 ،م) ،والتي

تتمثل في النقاط التالية:

( )1شهيرة دعدوع ،مفهوم التعليم اإللكتروني ومميزاته9136( .م) .مقال على موقع موضوع ،تم استرجاعها بتاريخ
9191/4/93م.

( )2رشيد التلواتي ،مرجع سابق.

( )3محمد الهادي ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية9112( ،م) .ط.3

( )4ياسمين ناصر أبو العون ،التعلم اإللكتروني ،ضروريته وحتميته9191( .م) .مقال على موقع تعليم جديد ،تم استرجاعها
بتاريخ 9191/4/91م.

31

 يحتاج هذا النوع من التعلم إلى سرعة اتصال كبيرة ومكلفة. يتطلب هذا النوع توافق الطلبة مع المعلم على وقت محدد للتواصل وتظهر اإلشكاليات فيحال تواجد الطلبة في أماكن جغرافية مختلفة وكذلك توقيت مختلف.

 قد تكون مشكلة اللغة ،وعدم إعطاء وقت كاف للترجمة بين المعلم والمتعلم مؤثرة في نوعيةالتعلم.

 -ضياع بعض المعلومات نتيجة ألعطال فنية مثل انقطاع الكهرباء أو خط اإلنترنت.

 وقد يكون التعلم اإللكتروني أيضاً غير مباشر وذلك عندما يتم التواصل بين المعلم والمتعلمعبر البريد اإللكتروني أو المدونات أو المنتديات.

بعد الخوض في سلبيات التعليم اإللكتروني تظهر هنا العديد من معوقات استخدامه حيث

يحتاج التعليم اإللكتروني إلى العديد من المتطلبات المكلفة مادياً و تعتبر بالغة الصعوبة،

خصوصاً في حالة طور التأسيس ،فتوفير البنى التحتية والكوادر الخبيرة وتدريب المدرسين

والمحاضرين من أعضاء هيئة التدريس واعداد المناهج اإللكترونية يحتاج للكثير من الجهد
والمثابرة  ،إضافة إلى تخصيص الكثير من الموارد المالية الالزمة ،وقد يؤدي عدم توفر جميع

المتطلبات بكفاءة ومساواة إلى تعميق الفجوة في تلقي هذا النوع من الخدمات التعليمية بين
األرياف والمدن داخل حدود الدولة).(1

وبعد أن تعرفنا على (فلسفته ،أنواعه ،خصائصه ،أهدافه ،فوائده ،مزاياه ،تقنياته ،سلبياته،
ومعوقات استخدامه) ،سننتقل إلى مفهوم الكفايات التعليمية اإللكترونية.

أ .الكفايات التعليمية ال لكترونية

أما مفهوم الكفايات التعليمية اإللكترونية ( )e-Learning Competenciesفتعرف بأنها
مجموعة من المعارف والقدرات التقنية التي تشمل مهارة استخدام الحاسوب ،واإلنترنت التي يحتاجها

المعلم لتمكنه من القيام بعمله بكفاءة وفاعلية واقتدار وبمستوى معين من األداء.

( )1تفيدة الجرباوي ،مقاالت -التعليم اإللكتروني :مزايا وسلبيات(9191م) ،تم استرجاعها بتاريخ 9191/4/91م.
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كذلك يوجد تعريف آخر للكفايات التعليمية اإللكترونية بأنها مجموعة القدرات والمهارات واالتجاهات
التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية في مجال استخدام الحاسوب

واإلنترنت ،والتي يقدر على ممارستها في التدريس الجامعي بمستوى عال من الفاعلية والكفاءة). (1

ويعرف الباحثان الكفايات التعليمية اإللكترونية إجرائيًا أنها جميع الخبرات والمعارف والمهارات

اإللكترونية التي تنعكس على سلوك المحاضر/المدرس األكاديمي ،وتظهر في أنماط مهنية خالل
الدور الذي يمارسه عند تفاعله مع عناصر الموقف التدريسي الجامعي بإتقان وفاعلية يستخدم فيها

وسائل االتصال الحديثة والمتعددة والمتنوعة وتقنيات الحاسوب ،وتظهر من خالل استجابات الطلبة
وتفاعلهم.
وفي ضوء ما تقدم من تعريف للكفايات التعليمية اإللكترونية يمكن تحديد خصائص هذا المفهوم

فيما يلي:

 .3مجموعة معارف ومهارات تقنية حاسوبية.
 .9استخدام شبكة اإلنترنت.

 .1تحتاج إلى درجة من الدقة واإلتقان والفاعلية.

ب .مكونات الكفايات التعليمية ال لكترونية

بعد مراجعة الباحثي ن ألدبيات البحث ذات الصلة بالموضوع تبين أنه تم تقسيم الكفايات التعليمية
اإللكترونية إلى أربعة مجاالت هي:
 .3مجال التخطيط والتحليل التربوي.
 .9مجال التعليم اإللكتروني.

 .1مجال التفاعل والمشاركة.

 .2مجال التقويم والتغذية الراجعة.
إجراءات الدراسة:

شمل هذا الجزء منهجية الدراسة ومجتمعها وعينتها وأداة الدراسة ودالالت الصدق والثبات.

منهجية الدراسة:

( )1محمد الحمران ،محمود حميدات ،مهدي بدارنة .( ،درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية
لكفايات التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم .المنارة ،المجلد 9136 ،99م) العدد /2ج.
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استخدم الباحثان المنهج الببليوغرافي ،وهو مجموعة األساليب اإلحصائية والقياسات الكمية

المستخدمة في دراسة الخصائص البنائية لإلنتاج الفكري ،وتستخدم الطرق اإلحصائية واألساليب
الرياضية في تحليل البيانات المتعلقة بالوثائق لمعرفة خصائص عمليات تداول المعلومات) ،(1حول

الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية ،كذلك استخدم
الباحثان المنهج الوصفي؛ ألنه يناسب طبيعة مشكلة الدراسة محل البحث ،ويعرض المعلومات

والحقائق المتعلقة بـالتعليم اإللكتروني ،والكفايات التعليمية اإللكترونية  ،والذي تتمثل إجراءاته في

وصف الظاهرة موضوع الدراسة ،المحددة في تقديم نموذج مقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية
لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية  ،وذلك من خالل جمع المعلومات من المصادر

والمراجع المختلفة ،إضاف ًة إلى الوثائق والمقاالت المنشورة في الدوريات ،إلى جانب االستفادة من
األوراق البحثية المحكمة والمنشورة في الكتب والمجالت العلمية ذات العالقة بموضوع الدراسة،
وكذلك االستفادة من المواقع اإللكترونية المختلفة المهتمة بذلك.
مجتمع وعينة الدراسة:
تألف مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين العاملين في الجامعات الفلسطينية وقد
اختير منها الجامعة (اإلسالمية ،األقصى ،فلسطين ،األزهر ،القدس المفتوحة) عشوائيًا ،والبالغ عددهم

( )3964عضو هيئة تدريس ،منهم ( )126في الجامعة اإلسالمية ،و( )192األقصى ،و()21
فلسطين ،و( )994األزهر ،والقدس المفتوحة ( .)136أما عينة الدراسة فقد شملت ( )61عضو هيئة
تدريس بطريقة طبقية متساوية ،حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى فئات ،ومن ثم اختيرت عينة من

كل فئة بالتساوي بواقع ( )32عضو هيئة تدريس لكل جامعة من الجامعات ،والتي بلغ مجموعها
( )42عضو هيئة تدريس ،وهو نفس عدد االستبانات الموزعة ،وكان العائد منها ( )61استبانة،
واكتفى الباحثان بهذا العدد كونها تمثل ( )%91من عدد االستبانات الموزعة ،وهي نسبة يمكن من

تبعا لمتغيراتها.
خاللها تحقيق أهداف الدراسة ،ويبين الجدول رقم( )3توزيع أفراد العينة ً

( )1محمد أحمد الشامي ،الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات (انجليزي /عربي) ،القاهرة
المكتبة األكاديمية9111( ،م) .ص.192
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جدول ( :)0التك اررات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة

المتغير

الفئات
الجنس

العمر

عدد سنوات الخدمة

الجامعة

التك اررات
ذكر

19

63.3

أنثى

99

36.7

21 - 11

23

38.3

21-21

27

45.0

61-21

9

150

أكبر من 61

1

1.7

أقل من 31

93

12.1

91 – 31

93

12.1

11 – 91

4

33.4

أكثر من 11

33

39.1

اإلسالمية

96

21.1

األقصى

2

32.1

فلسطين

9

31.1

األزهر

9

31.1

القدس المفتوحة

2

32.1

ُمعيد

9

31.1

36

96.4

39

91.1

39

91.1

33

39.1

3

3.4

ُمدرس

الدرجة العلمية

النسبة المئوية

ُمحاضر

أستاذ ُمساعد

أستاذ ُمشارك
أستاذ دكتور

وسائل جمع البيـانـات:
البيانات الثانوية (النظرية) :تم الحصول عليها من خالل االطالع على المراجع العلمية والمجالت
والدراسات واألبحاث والدوريات العربية واألجنبية ذات الصلة بالموضوع محل البحث.
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البيانات األولية (الميدانية) :وذلك من خالل توزيع استمارات االستبانة على عينه الدراسة وذلك
للوقوف على آرائهم حول معرفه الكفايات التعليمية اإللكترونية والحاجات الالزمة ألعضاء هيئه

التدريس في الجامعات الفلسطينية.

أداة الدراسة :تم بناء الدراسة وفق عدة خطوات أهمها:
 .3الرجوع إلى األدب النظري المتعلق بالكفايات التعليمية اإللكترونية.

 .9مراجعة الدراسات السابقة (الحجايا ،9131 ،عزمي.)9116 Leem & Lim ،9116 ،
 .1تحديد المجاالت الرئيسة وهي .3 :مجال التخطيط والتحليل التربوي .9 ،مجال التعليم
اإللكتروني .1 ،مجال التفاعل والمشاركة .2 ،مجال التقويم والتغذية الراجعة.

 .2وضع فقرات لكل مجال.

 .2اعتماد مقياس ثالثي لالستجابة (كبير ،متوسط ،غير مؤهل/ضعيف).
صدق أداة الدراسة :قام الباحثان بالتحقق من الصدق الظاهري لفقرات أداة الدراسة ومدى صالحيتها
من دقة الصياغة اللغوية ومناسبتها للمجال الذي تقع ضمنه ،وقد تم عرض أداة الدراسة على مجموعة

من الخبراء وأساتذة الجامعات واألكاديميون العاملون في الجامعات الفلسطينية ،من أجل االسترشاد

بآرائهم ومالحظاتهم وتعليقاتهم حول االستبانة ،ومدى ارتباط كل فقرة بمجالها ،كذلك السالمة اللغوية،

ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله ،وقد قام الباحثان بهذه التعديالت التي شملت الحذف والتعديل

اللغوي والزيادة حسب ما ورد من المحكمين ،وبذلك أصبحت األداة مكونة من ( )91فقرة بصورتها

النهائية.

ثبات أداة الدراسة :بخصوص ثبات الدراسة للتأكد من االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
قام الباحثان خالل عرض مشكلة الدراسة بحساب االتساق الداخلي على عينة استطالعية ،من

خارج عينة الدراسة وعددها( )32عضو هيئة تدريس يعملون في الجامعات الفلسطينية حسب معادلة

قيما مالئمة لغايات الدراسة والجدول
كرونباخ ألفا حيث بلغت ( )1.226لألداة ككل ،والتي تعتبر ً
رقم( )9يوضح ذلك.
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جدول ( :)8معامل االتساق الداخلي ألداة الدراسة (كرونباخ ألفا)

االتساق الداخلي

المجاالت
مجال التخطيط والتحليل التربوي

1.926

مجال التعليم اإللكتروني.

1.999

مجال التفاعل والمشاركة.

1.232

مجال التقويم والتغذية الراجعة.

1.291

االتساق الكلي

1.9.2

معيار التصحيح :اعتمد الباحثان عند تصنيف المتوسطات الحسابية للكفايات التعليمية
اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تدريج ليكارت الثالثي ألداة

الدراسة (كبيرة وتأخذ الوزن النسبي  ،1ومتوسطة وتأخذ الوزن  ،2وغير مؤهل/ضعيف وتأخذ

الوزن  ،)1والجدول رقم ( )1يوضح ذلك:

جدول ( )2مفتاح تصحيح االستبانة

الكفاية

فئة المتوسطات الحسابية المقابلة لها

كبيرة

1 - 9.12

متوسطة

أكبر من 9.11 – 3.64

غير مؤهل  /ضعيف

3.64 – 3

األساليـب الحصائيـة المستخدمة :استخدم الباحثان البرنامج اإلحصائي ( )SPSSفي تحليل
البيانات واستخراج النتائج حيث تم تطبيق االختبارات اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات وتفسيرها

كما استخدمت النسب والتك اررات ،والمتوسط المرجح باألوزان.

نتائج الدراسة ومناقشتها :يتناول هذا الجزء عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحثان.
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
أوالً :ما الكفايات التعليمية ال لكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية؟
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واآلن نستعرض أهم الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية ضمن المجاالت األربعة جدول رقم (.)2
جدول رقم ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على فقرات الدراسة مرتبة تنازليا ضمن
المجاالت األربعة

 .0مجال التخطيط والتحليل التربوي
الرتبة

العبارة

0

أُوظف البرمجيات التعليمية في

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
2.58

0.50

درجة

رقم العبارة

التوظيف

في المجال

كبيرة

0

صياغة األهداف التعليمية.
4

أستخدم البرمجيات التعليمية في

9.19

1.22

كبيرة

8

تحليل المساقات والوحدات
التعليمية.

8

أُصمم خطة المساق باستخدام

2.56

0.50

كبيرة

2

2

أُبين محتويات المساق وتوزيع

2.52

0.50

كبيرة

4

برمجيات مناسبة.

المفردات من خالل برامج
إلكترونية.

 .8مجال التعليم ال لكتروني.
الرتبة

العبارة

0

أُنتج فيديوهات تعليمية مناسبة

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
2.45

0.50

درجة

رقم العبارة

التوظيف

في المجال

كبيرة

0

ألهداف المساق.
.

أستخدم الفصول

2.32

االفتراضية( ZOOM, Google
)…Meetفي المحاضرات
المباشرة.
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1.41

متوسطة

8

4

أُوظف البرمجيات التعليمية الجاهزة

2.32

1.61

متوسطة

2

8

أُراعي الجودة المناسبة في تصميم

9.19

1.22

كبيرة

4

2

أُقسم المحتوى التعليمي اإللكتروني

2.38

0.61

كبيرة

.

في شرح المساقات.

المحتوى التعليمي اإللكتروني.
إلى أهداف مناسبة على مدار
الفصل الدراسي.

 .2مجال التفاعل والمشاركة
الرتبة

العبارة

0

أستخدم أدوات االتصال والتواصل

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
9.62

1.29

درجة

رقم العبارة

التوظيف

في المجال

كبيرة

0

اإللكتروني المناسبة

(WhatsApp, Facebook…).
8

أضع وقتاً كافياً لالستماع إلى

2.63

1.29

كبيرة

8

استفسارات الطلبة.

2

أحرص على الرد ُبسرعة على
أسئلة واستفسارات الطالب.

2.63

0.49

كبيرة

2

.

أُقدم التعزيز اإللكتروني المناسب

9.19

1.49

كبيرة

4

للطلبة (لوحة شرف ،رسائل
شكر)...

4

أُتيح الوقت الكافي لمناقشات الطلبة
اإللكترونية.

2.57

0.50

كبيرة

.

 .4مجال التقويم والتغذية الراجعة
الرتبة

العبارة

0

أُصمم االختبارات اإللكترونية
بكفاءة عالية.

المتوسط االنحراف

الحسابي المعياري
2.63
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0.49

درجة

رقم العبارة

التوظيف

في المجال

كبيرة

0

8

أُصمم أنواع مختلفة من األسئلة

2.57

0.62

كبيرة

8

2

أُدير االختبارات اإللكترونية بكفاءة

2.50

0.62

كبيرة

2

.

ُيمكنني تعديل الدرجات عند
الحاجة.

9.91

0.67

متوسطة

4

4

أضع أسئلة إلكترونية محفزة

9.19

1.63

كبيرة

.

اإللكترونية.
عالية.

للتفكير.
2

أُقلل من الغش في االختبارات
اإللكترونية بطرق متعددة.

2.12

0.72

متوسطة

2

يبين الجدول ( )2درجة توظيف الكفايات التعليمية اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية والحاجات الالزمة لهم ،وتبين النتائج في المجال األول (مجال التخطيط والتحليل التربوي)

أن توظيف جميع الفقرات( )3،9،1،2كانت كبيرة ومتوسط حسابي يقع بين (،)9.29 – 9.19
وانحراف معياري يقع بين( )1.21 – 1.22وهذا يعتبر جيداً ،أما المجال الثاني (مجال التعليم

اإللكتروني) جاءت النتائج فقي الفقرة ( )3،2،2بدرجة كبيرة بمتوسط يقع بين (،)9.22 – 9.19

وانحراف معياري يقع بين ()1.63 -1.21؛ والسبب أن هذه البرامج مثل( Virtual

(ZOOM, Google Meet،Classroom

تعتبر جديدة وحديثة وتحتاج إلى شبكة إنترنت

 Internetباستمرار ،ومعايير جودتها تتسم بالدقة العالية  ،والفقرات ( )9،1جاءت بدرجة متوسطة
( ، )9.19وانحراف معياري يقع بين ( ،)1.41 – 1.61أما المجال الثالث (مجال التفاعل والمشاركة
) جاءت النتائج في الفقرات ( )3،9،1،2،2بدرجة كبيرة ومتوسط يقع بين (،)9.19 – 9.24

وانحراف معياري يقع بين ( ،)1.49 -1.29والسبب أن هذه التفاعالت والمشاركات تعتبر غير

مألوفة عند أعضاء هيئة التدريس ويستخدمونها بشكل قليل وتحتاج إلى برامج وتقنيات معقدة وجديدة
مثل أدوات التواصل والتواصل اإللكتروني التي تحتاج أجهزة ذات مواصفات عالية وتنصيب هذه
البرامج وتفعيلها  ،وتحتاج تحديد وقت مناسب من عضو هيئة التدريس يلتزم فيه مع طلبته لتقديم

المحاضرات والتفاعل  ،عالوةً على ذلك مطلوب شبكة إنترنت قوية وتوافر الكهرباء دون انقطاع

سواء للطالب أو المدرس ،كذلك تصميم لوحات الشرف ورسائل الشكر تحتاج وقت للتصميم وبرامج
خاصة لم يتدرب عليها أعضاء هيئة التدريس من قبل  ،وأخي اًر المجال الرابع (التقويم والتغذية الراجعة)
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جاءت النتائج في الفقرات ( )3،9،1،2بدرجة كبيرة ومتوسط يقع بين ( ،)9.61 – 9.19وانحراف

معياري يقع بين ()1.69 -1.22؛ والسبب أن هذه الفقرات تحتاج لمهارات عالية عند أعضاء هيئة

التدريس خاصة عند تعديل الدرجات والتي تتطلب أذونات وكلمات سر بشكل دقيق ،أما األسئلة
المحفزة للتفكير يتجاوز عنها الكثير من أعضاء هيئة التدريس؛ العتقادهم أن الطالب لن يهتم بها
وسيهتم بالواجبات والتعيينات المطلوبة واالختبارات التي سيحصل منها على العالمات  ،كذلك يشكو
كثير من المدرسين حول إدارة االختبارات اإللكترونية بكفاءة عالية و التي لم يستخدموها من ذي

قبل  ،أما الفقرات ( )2،6جاءت بدرجة متوسطة ومتوسط يقع بين ( ،)9.91 – 9.39وانحراف
معياري يقع (،)1.49 – 1.64

يرى الباحثان أنه ينبغي تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية على كفايات

التعليم اإللكتروني والتمكن منها ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة الفليكاوي

)(1

التي بينت أهمية إبراز

الدور الهام لورشات العمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على البرامج والتقنيات اإللكترونية الحديثة،

ودراسة الحمران وآخرين

)(2

التي أوصت بضرورة الكفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة

التدريس في الجامعات ،ودراسة الحجايا

)(3

التي دعت إلى إعداد برامج موجهة إلى أعضاء هيئة

التدريس لتطوير خبراتهم وتدريبهم على ممارسة التعليم اإللكتروني.

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها
ما عناصر النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية ال لكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في

الجامعات الفلسطينية؟

إن المتأمل ألدبيات البحث حول الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس

في الجامعات بشكل عام ،يستطيع أن يحدد اإلطار النظري النظري/المعرفي والمهارات
العملية/المهارية المتالك الكفايات التعليمية اإللكترونية ،وسنقدم عناصر وخطوات النموذج المقترح

( )1عبد الله يوسف الفيلكاوي ،مدى تحقق كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة تدريس كلية التربية بجامعة الكويت

9139(Journal of Education / Al Mejlh Altrbwyh. Sep2018, Vol. 32 Issue 128 Part2 p13-55م).

( )2محمد الحمران ،محمود حميدات ،مهدي بدارنة ،درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات
التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم .المنارة ،المجلد 9136( ،99م) العدد /2ج.

( )3نايل الحجايا"،واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية" .المجلة التربوية الدولية المتخصصة ،9131 ،مج ،9ع،9
(9131م) ص ص (.(323-321
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الذي يساعد على تنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية بشكل خاص شكل رقم (.)3
عناصر النموذج المقترح:
 .0أهداف البرنامج:


تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية في الكفايات التعليمية

اإللكترونية.


إعداد أعضاء هيئة التدريس للتعليم وتدريبهم على مهارات وكفايات التعليم اإللكتروني في

كافة األحوال العادية والطارئة (الحروب ،الجائحات.)... ،


نشر ثقافة التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبتهم.

 .8تحديد المحتوى النظري والمهارات العملية للبرنامج:
 الكفايات التعليمية اإللكترونية.
 التعليم اإللكتروني .e-Learning:

 فلسفة وخصائص التعليم اإللكتروني.
 فوائد التعليم اإللكتروني.

 مميزات للتعليم اإللكتروني.
 تقنيات التعليم اإللكتروني.

 سلبيات التعليم اإللكتروني.

 معوقات التعليم اإللكتروني.
 مكونات الكفايات التعليمية اإللكترونية.

 مهارات التعليم اإللكتروني العملية (يحددها القائمون على البرنامج حسب الحاجات
التي تم تحديدها).

 .2تحديد الموارد واألدوات والتقنيات والوسائل الالزمة للبرنامج:
 مختبر حاسوب كامل.
 شبكة إنترنت.
 جهاز .LCD

 لوح  White boardأو .Smart board
 أقالم .White board
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 مادة نظرية مطبوعة.
 سماعات.

 تنصيب البرامج والبرمجيات وأدوات االتصال والتواصل الالزمة للتدريب مثل:
ZOOM .3

Google Meet… .9

Virtual Classroom .1
Facebook .2

WhatsApp .2
Moodle .6

MS teams .4

Google forms .9
Power Point .2

 .31أي برنامج آخر.....
 .4تحديد المهارات الالزمة لتنفيذ البرنامج:
 المهارات األساسية في استخدام الحاسوب.
 تحليل المساقات التعليمية.
 إعداد الخطط الدراسية.

 إنتاج فيديو تعليمي قصير.
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي المختلفة.
 استخدام الفصول االفتراضية.

 استخدام الموديل الخاص بالجامعة التي يعمل فيها عضو هيئة التدريس.
 إعداد اختبار إلكتروني.

 إدخال الدرجات وتعديلها.
 االتصال والتواصل الفعال.
 أي مهارة أخرى .....

 ..تحديد أساليب التدريب على البرنامج:
43

يتضمن أسلوب تطبيق البرنامج المقترح عدداً من األساليب واالستراتيجيات المناسبة للبرنامج ومحتواه

النظري والعملي على حد سواء:
 أسلوب التقديم النظري.

 أسلوب العرض العملي.
 استراتيجية العمل الجماعي في حالة تطبيق (الفصول االفتراضية ،زووم ،اختبار إلكتروني.)،
 مشاهدة الفيديوهات المسجلة الخاصة بالبرنامج من المنزل من خالل روابط .Links
 التعلم والتدريب الفردي للمهارات.

 استراتيجيات وأساليب أخرى يحددها المدرب إذا دعت الحاجة لذلك.

 .2التقويم والتغذية الراجعة:

يتم تقييم البرنامج التدريبي وقياس مدى استفادة أعضاء هيئة التدريس من خالل المالحظة
المباشرة ،ومدى مشاركة المتدربين أثناء التطبيق العملي في مختبر الحاسوب ،والطلب منهم
تطبيق كل المهارات التي تدربوا عليها ،وتعبئة االستمارة الخاصة بتقويم البرنامج لتحديد مدى

الفائدة التي حصلوا عليها ،وتقديم التغذية الراجعة للقائمين على البرنامج ،إضافة إلى أي أداة
تقويم أخرى مناسبة يحددها القائمون على البرنامج.

شكل ( )0النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية ال لكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية

مكونات النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء
هيئة التدريس في الجامعات

تحديد
أهداف
البرنامج

تحديد
المحتوى
النظري
والمهارات
العملية
للبرنامج

تحديد
الموارد
واألدوات
والتقنيات
والوسائل
الالزمة
التقويم والتغذية الراجعة
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تحديد
المهارات
الالزمة
لتنفيذ
البرنامج

تحديد
أساليب
التدريب
على
البرنامج

يبدو جلًيا أن عناصر النموذج المقترح لتنمية الكفايات التعليمية اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس

ويمكن
في الجامعات الفلسطينية ستكون منطقية ومقبولة عند أعضاء هيئة التدريس والمحاضرونُ ،
عامال قويًا في تطوير التعليم الجامعي
التدرب عليها وتنفيذها بسهولة وُيسر ،ويمكن أن تصبح
ً

المدرسين األكاديميون والطلبة على حد
اإللكتروني على وجه الخصوص ،ويزيد من تطوير مهارات ُ
سواء في استخدام وتوظيف التعليم اإللكتروني طيلة الوقت ،وليس شرطاً تحت ظروف طارئة أو
حروب أو انتشار جائحة ُمعدية مثل كورونا (كوفيد  )32أو أي جائحة أخرى .ومن خالل ما سبق
يرى الباحثان أن هناك حاجه ضرورية لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني وفوائده في الظروف العادية أو

المدرس األكاديمي وتدريبه على مهارات وكفايات التعليم
المحاضرُ /
الطارئة ،ضرورة إعداد ُ
اإللكتروني ،أن الكفايات التعليمية اإللكترونية جزء أساسي وهام من كفايات المحاضر/المدرس

األكاديمي الراغب في التدريس الجامعي ،وأن هناك مهارات وكفايات تعليمية إلكترونية من الضروري
أن يضعها في االعتبار القائمين على السياسية التعليمية الجامعية والممارسين للتعليم األكاديمي عند

اختيار وتوظيف أعضاء هيئات التدريس الجدد سواء المثبتين أو العاملين بنظام الساعات.
الخاتمة:
تطرق البحث إلى مفهوم الكفايات التعليمية اإللكترونية ،ومن خالل مراجعة األدبيات واألبحاث

والدراسات السابقة قام الباحثان بتحديد مفهوم الكفاية ،والكفايات التعليمية ،ثم مفهوم الكفايات التعليمية

اإللكترونية ،كذلك عرض البحث بعض النماذج التطبيقية للكفايات التعليمية اإللكترونية في (الكويت،
مقترحا لتنمية
نموذجا
واألردن ،و ُعمان ،والسعودية ،وكوريا ،والواليات المتحدة األمريكية) ،وقدمت
ً
ً
الكفايات التعليمية اإللكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
التوصيات:
ضوء النتائج التي كشفت عنها الدراسة الحالية يوصي الباحثان بضرورة العمل على توظيف
في ُ
وتفعيل الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئات التدريس في الجامعات الفلسطينية
والمحاضرين في المقررات النظرية أو العملية للمساقات الجامعية واألكاديمية المختلفة وذلك من

خالل:

 .3نشر الوعي بأهمية الكفايات التعليمية اإللكترونية الالزمة ألعضاء هيئات التدريس
والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية.
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 .9إعداد وتقديم برامج تدريبية من قبل إدارات الجامعات الفلسطينية ألعضاء الهيئات التدريسية
والمحاضرين لتدريبهم على مهارات التعليم اإللكتروني.

 .1توفير الدعم المالي والمعنوي في الجامعات الفلسطينية الالزم لنشر ثقافة التعليم اإللكتروني.

الجدد المنوي
 .2أهمية امتالك أعضاء هيئات التدريس والمحاضرون في الجامعات الفلسطينية ُ
توظيفهم لهذه المهارات والكفايات اإللكترونية عند اختيارهم في مقابالت التوظيف.

 .2تطوير البنية التحتية التقنية للجامعات لتحقيق االستفادة من تقنيات وأدوات ومواد التعليم
اإللكتروني وتوظيفها طوال الوقت بغض النظر عن حاالت الطوارئ أو الحروب أو حاالت

انتشار الجوائح المعدية؛ لتصبح ثقافة ُيتقنها المحاضر/المدرس الجامعي والطالب الجامعي
على حد سواء.

 .6تشجيع االتجاه نحو التعليم اإللكتروني للمساقات الجامعية الدراسية/األكاديمية (النظرية

بشكل مـتط ِ
ويحقق
ور
مادة علمـي ًة ُ
يوفر للطال ــب الجامعي ً
والعملية/التطبيقية)؛ أل ٌ
ُ
نه أسلوب ُ
للطالـ ِ
ـب مزايا الوصول للمادة العلمية من خالل شـبكة المعلومات العالمية  Internetفي

الوقت والمكان المالئمين له.

 .4إشراك وسائل اإلعالم التربوي لالهتمام بالتعليم اإللكتروني ،وتخصيص برامج توعوية تساعد
في نشر أهميته للمحاضر الجامعي/المدرس والطالب الجامعي.

 .9تشجيع قيادات ورؤساء الجامعات الفلسطينية على إضافة مساق خاص بالتعليم اإللكتروني
في برامجها ومتابعة تطبيقها من قبل أعضاء هيئة التدريس.

وفي الختام يقترح الباحثان إجراء المزيد من الدراسات في مجال الكفايات التعليمية اإللكترونية
ورؤساء األقسام في نشر ثقافة التعليم اإللكتروني ألعضاء هيئة التدريس
حول دور ُعمداء الكليات ُ
العاملين في الكلية.
قائمة المراجع:

أوالً :باللغة العربية:
الكتب:
 .3شريف األتربي ،التعلم بالتخيل .استراتيجية التعليم اإللكتروني وأدوات التعلم ،العربي للنشر
والتوزيع ،القاهرة(9132م).
 .9وليد سالم الحلفاوي ،التعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة ،القاهرة ،دار الفكر العربي
(9133م).
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 .1سعيد حليم ،مدخل إلى علم التدريس ،مطبعة أنفوبرانت – فاس ،ط9132( ،3م) ص .99

 .2حسن زيتون ،رؤية جديدة في التعلم-التعليم اإللكتروني-المفهوم ،الدار الصوتية للتربية،
الرياض(9112م).

 .2غسان قطيط ،الحاسوب وطرق التدريس والتقويم .عمان ،دار الثقافة9112( ،م) ط.3

 .6محمد الهادي ،التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية،
(9112م) ط.3

 .4محمد أحمد الشامي ،الموسوعة العربية لمصطلحات علوم المكتبات والمعلومات والحاسبات
(انجليزي /عربي) ،القاهرة ،المكتبة األكاديمية9111( ،م).

األطروحات والرسائل:

 .3هناء يماني ،التعليم اإللكتروني لمواجهة التحديات التي تواجه التعليم العالي السعودي في

ضوء عصر متطلبات تقانة المعلومات( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،كلية التربية ،جامعة

أم القرى ،المملكة العربية السعودية (9116م).

المقاالت:

 .3ياسمين ناصر أبو العون ،التعلم اإللكتروني ،ضروريته وحتميته9191( .م) مقال على موقع
تعليم جديد ،تم استرجاعها بتاريخ 9191/4/91م.

https://www.neweduc.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84%d
8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b
1%d9%8a%d8%aa%d9%87%d9%88%d8%ad%d8%aa%d9%85%d9%8a%d8%aa%d9%87

 .9رشيد التلواتي ،لماذا أصبح من الضروري تخصيص نظام التعليم اإللكتروني؟ مقال على
موقع تعليم جديد9132( ،م) تم استرجاعها بتاريخ 9191/4/99م.

https://www.neweduc.com/%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%b5%d9%86%d8%b8%d8%a7
%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a5
%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a

 .1تفيدة الجرباوي ،مقاالت -التعليم اإللكتروني :مزايا وسلبيات9191( ،م) تم استرجاعها بتاريخ
9191/4/91م.

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=13cc1ee6y332144358Y13cc1ee6

 .2شهيرة دعدوع ،مفهوم التعليم اإللكتروني ومميزاته9136( .م) مقال على موقع موضوع ،تم استرجاعها
بتاريخ 9191/4/93م.
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https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%
D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%88%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2
%D8%A7%D8%AA%D9%87

المجالت – الدوريات -والمؤتمرات:
 .3نايل الحجايا" ،واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات األردنية" .المجلة التربوية الدولية
المتخصصة ،9131 ،مج ،9ع.9
 .9محمد حمدان ،التجارب الدولية والعربية في مجال التعليم اإللكتروني .المجلة الفلسطينية
للتربية المفتوحة عن بعد ،المجلد األول9114( ،م) فلسطين.

 .1محمد الحمران ،محمود حميدات ،مهدي بدارنة ،درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في
جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم .المنارة ،المجلد ،99

(9136م) العدد /2ج.

 .2األمم المتحدة ،تقرير الحق في الخصوصية في العصر الرقمي ،الدورة السابعة والعشرون
لمجلس حقوق اإلنسان ،الجمعية العامة لألمم المتحدة (9132م).

 .2عبد الكريم شنطاوي ،الكفايات التعليمية لدى الطالبات المعلمات تخصص معلم مجال علمي

أدبي في كلية التربية بعبري من وجهة نظر المعلمات المتعاونات في مدارس الظاهرة جنوب
في سلطنة عمان ،مجلة الدراسات التربوية والنفسية )3( ،3ص9114( ،م).

 .6عبد الله يوسف الفيلكاوي ،مدى تحقق كفايات التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة تدريس
كلية التربية بجامعة الكويت(9139م)Journal of Education / Al Mejlh .

Altrbwyh. Sep2018, Vol. 32 Issue 128Part2 p13-55. 43p

 .4حيدر حسن محمد ،قياس فاعلية التعليم اإللكتروني باستخدام المواد العلمية األكاديمية المتاحة

على اإلنترنت :دراسة وصفية تحليلية في الجامعة المستنصرية وفق نظام )(Nouri-net

.Cybrarians Journalع ( 13يونيو .)9131

 .9نبيل جاد عزمي ،كفايات المعلم وفقاً ألدواره المستقبلية في نظام التعليم اإللكتروني عن بعد.
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد  :ICODEالتعليم عن بعد نحو آفاق

جديدة ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط 92-94 ،مارس .9116

 .2سالم منصور ،أحمد الجوهري ،إعداد المعلم في ضوء مفهوم الجودة كأحد التحديات المصاحبة

للعولمة ،المؤتمر العلمي الرابع ،جودة كليات التربية واإلصالح المدرسي ،جامعة جنوب
الوادي السودان 2-2 ،أبريل .9114
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معوقات التربية ال لكترونية في الجامعات الفلسطينية
وعالقتها بتعزيز رأس المال النفسي في ظل جائحة كورونا
Obstacles to electronic education in Palestinian Universities
and its Relationship in enhancing psychological capital
through Covid-19 pandemic
د .محمود عبد المجيد عساف

أستاذ الدارة والتخطيط التربوي المساعد

ملخص:

وزارة التربية والتعليم-غزة
Massaf1000@hotmail.com

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لمعوقات التربية
اإللكترونية ،وعالقتها بدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم في ظل جائحة كورونا،
ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانتين ،األولى لقياس معوقات

التربية اإللكترونية تكونت من ( )19فقرة والثانية مكونة من ( )96فقرة لقياس دور الجامعة في تعزيز

رأس المال النفسي ،وذلك على ( )123طالباً وطالبة ،وقد أظهرت النتائج أن درجة تقدير أفراد العينة

لمعوقات التربية اإللكترونية كانت كبيرة عند وزن نسبي ( ،)%73.91وأن درجة تقدير أفراد العينة
لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي كانت كبيرة عند وزن نسبي ( ،)%76.36وأن هناك

عالقة ارتباطية عند مستوى ( )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات التربية اإللكترونية
ودرجة تقديرهم لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم ،حيث بلغ معامل االرتباط

( ،)1.692وأوصت الدراسة بتخصيص ميزانية منفردة في الجامعات ألغراض التربية اإللكترونية
المستلزمات المكانية واللوجستية المقدمة استناداً إلى خطة سنوية موثقة.
الكلمات المفتاحية:
معوقات ،التربية اإللكترونية ،الجامعات الفلسطينية ،رأس المال النفسي ،جائحة كورونا.
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Abstract:
The study aimed to identify the degree of appreciation of a sample of
Palestinian university students for the obstacles of electronic education, and
its relationship to the role of universities in enhancing psychological capital
for them in light of the Covid-19 pandemic. To achieve this, the study
followed the descriptive and analytical approach by applying two
questionnaires, the first to measure the obstacles to electronic education
consisting of (32) paragraphs and the second consisting of (26) paragraphs
to measure the university’s role in promoting psychological capital, on (341)
male and female students. The results showed that the degree of estimation
of the sample members to the obstacles of electronic education was
significant at a relative weight (73.91%), and that the degree of estimate of
the sample individuals for the role of universities in promoting psychological
capital was large at a relative weight (76.36%), and that there is a correlation
at the level )α≤0.05( between the degree of the sample's appreciation of the
obstacles to electronic education and the degree of their appreciation for the
role of universities in enhancing their psychological capital, as the
correlation coefficient reached (0.624). The study recommended allocating
budget in universities for the purposes of e-Learning. Spatial and logistical
requirements provided based on a documented annual plan.
Key words: obstacles, e-Learning, Palestinian universities, psychological
capital, Covid-19 pandemic
:مقدمة
إن اإلنسان الذي كان آلالف السنين منذ عصر أفالطون يحصر نشاطه حاجاته وتربيته بمجال
 األمر، والتربية الرقمية، دخل منتصف القرن العشرين الماضي عصر الفضاء اإللكتروني،األرض
 واتجهت فيه األمور نحو إنترنت األشياء ورقمنة،الذي تغيرت معه أولويات التفكير ومالمح السلوك
.المعلومات
 والذي ظهر،ورغم التقدم العلمي والتقني الذي كان نتاجاً للتربية اإللكترونية منذ نهاية التسعينات

، وتحويل الفصول التقليدية إلى فصول افتراضية،من خالل التركيز على إدخال التكنولوجيا في التعليم
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وتوظيف الشبكات المحلية والعالمية في مشاركة المعرفة وانتاجها ،فقد رافق ذلك تخوفات وتراجع
ملحوظ في اعتماد التربية اإللكترونية كبديل للتربية التقليدية.

()1

ولعل الدليل على ذلك ما شكلته جائحة كورونا من باعث كبير لتطبيق النداءات الكثيرة التي

سبقتها لتطبيق التربية اإللكترونية والتعليم (عن بعد) ،والخروج من بوتقة التعليم الوجاهي إلى التعليم

االفتراضي ،فكان التحول السريع والكبير على مختلف األصعدة رقمياً كنتيجة اضط اررية (قهرية) أكثر
من كونها إمكانات وقناعات.

لقد أسهم انجذاب الناس إلى اإلنترنت بسبب سرعة انتشاره ،وسهولة استخدامه ،وسرعة

وصول المستخدمين للمعلومات وتكييفها لحاجاتهم من خالله دون عناء ،في اعتراف الكثير من
الجهات االعتبارية الرسمية ،والمراكز البحثية ،مثل مركز التربية الرقمية Center of Digital

 Educationفي الواليات المتحدة بشرعية مؤسسات التعليم اإللكتروني (عن بعد) ،وأثار حفيظة

الجامعات لتكريس المؤتمرات العلمية حول التربية اإللكترونية ،فعلى سبيل المثال عقدت جامعة القاهرة
في أغسطس  9139مؤتمرها بعنوان( :تحديات التعليم الرقمي في الوطن العربي) ،وعقدت جامعة

طنطا في مارس 9132م مؤتمر(التنمية المهنية للمعلم في عصر الرقمنة) ،كما عقد المؤتمر الثاني
للمؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب في اإلسكندرية في مارس 9191م تحت عنوان( :اتجاهات

المجتمع العربي نحو اقتصاد المعرفة)

()2

لكن الحقيقة التي يجب أال نتجاهلها ،هي أن هذا النوع من التربية في الوطن العربي بشكل عام

يواجه العديد من المشكالت والمعوقات متعددة المصدر ،فمنها ما هو متعلق بالجانب المعرفي

(التأصيلي) ،أو المادي واإلداري ،وهو ما أثبتته العديد من الدراسات ذات العالقة ،مثل د ارسة ابن

)(1

Lindsay, KThe effect of computerized curriculum and Teaching pattern on students
Achievement on Algebra Material, Journal of Education Media, 24(2), .(2013). 161.
( )2إسماعيل أحمد ،تحديات التعليم الرقمي في الوطن العربي – رؤية تأصيلية ،المجلة العربية للتربية النوعية،)39(2 ،

(.21)9191
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عامر وآخرين ( ،)1( )9132وعباس ( ،)2( )9134ودباب وبرويس ( ،)3( )9132ودراسة محمد وآخرين
(.)4( )9134

في خضم تضاعف حاجات المتعلمين إلى استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها ،كان من األهمية أال

ننسى أن التربية اإللكترونية تتطلب االستخدام األمثل للمعلومات والكفاية الذاتية في البحث العلمي

التي تتطلب حسن اتخاذ القرار واالستخدام القانوني الذي ال يمس حقوق الملكية الفكرية ،في ظل ما

أثبتته العديد من الدراسات من محدودية سيطرة مزودي الخدمة اإللكترونية على االنتهاكات ،مثل

دراسة الموازن ( ،)5()9132وتقرير قانون الخصوصية والممارسات األسترالية .)6()9132( ALRC
وعليه فقد دعا األكاديميون إلى ضرورة أن تتضمن التربية التكنولوجية واإللكترونية جانب األنسنة،

والحفاظ على رأس المال النفسي للطلبة والمحافظة على مستوى أفضل للدافعية بما يضمن استمرار

أثر التعلم.

يشير رأس المال النفسي إلى جزء كبير من نظام التعلم المنظم ذاتيًا ،والذي يتحمل فيه المتعلم

استنادا إلى المثابرة والجهد المحفز ،ويتكون
مسؤولية تعلمه ،وتقييم ظروفه ،وتحديد احتمالية نجاحه
ً
()7
من أربعة مكونات رئيسة ،هي( :األمل ،والتفاؤل ،والكفاءة ،والمرونة)
كبير أمام المؤسسات التربوية بشكل عام ،والجامعات بشكل
لقد فرضت جائحة كورونا تحديًا ًا

خاص ،وأفرزت العديد من الصعوبات التي واجهت عملية التعليم ،فقد فرضت الظروف تحوًال في

أساسا لها ،إضافة إلى صعوبات ضبط
رؤية ورسالة الجامعات التي لم تكن تعتمد التعليم (عن بعد) ً
()1وسيلة بن عامر ،ساعد صباح ،مغزي أميمة ،صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أساتذة التعليم العالي،
المجلة العربية للتربية النوعية.319 – 332 ،)9132( )4(2 ،

()2هديل عباس ،واقع توظيف التعليم اإللكتروني في التدريس بكليات التربية في الجامعات السودانية (رسالة ماجستير) ،جامعة
السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم(.)9134

()3

دباب ،زهية وبرويس ،وردة ( .)9132معوقات التعليم الرقمي في المدرسة الجزائرية ،المجلة العربية لآلداب والدراسات

النسانية.369-321 ،)3( 4 ،

()4مجاهد محمد ،وزينب كساب ،نور الدين علي ،معوقات استخدام تقنية التعليم اإللكتروني في برنامج تعليم الكبار بكلية التربية
بجامعة الجزيرة السودانية ،دراسات تربوية ونفسية – مجلة كلية التربية بالزقازيق.149 -124 .)9134( ،)9( 26 ،

()5أمل الموازن ،درجة تمثل طالبات الكلية اإلنسانية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لقيم المواطنة الرقمية ،مجلة العلوم

التربوية ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.922-364 ،)9132( )3(34 ،
ALRC Report 108.for your information: Australian Privacy law and practice, Retrieved on
)(30.4.2020) from; www.alrc. gov.au/publications/reoprt-108(2015
)(7
Luthans, F. &Yousf, CEmerging positive organizational behavior Leadership institute faculty
publications, Journal of management, 33(3), (2007). p322. .
)(6
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الجودة ،والتقويم ،وتيب أعضاء هيئة التدريس ،ومحو األمية التكنولوجية لدى الطلبة ،وتوظيف البرامج،

وآليات االعتماد ،والصعوبات التي تواجه الطلبة من حيث توفر اإلمكانيات والمتطلبات ،والتوازن

االنفعالي ،إدارة الوقت .لذا كان من الضروري أن تتركز جهود الجامعات اليوم نحو كيفية تحقيق
جودة التعليم في ظل الظروف الحالية مع المحافظة على رأس المال النفسي للطلبة من خالل تعزيز

الثقة واإلقناع ،والتواضع والتمكين.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

أفضت االستجابة السريعة للمؤسسات التعليمية بشكل عام ،والجامعات بشكل خاص لتداعيات
جائحة كورونا التعليمية إلى الحفاظ على الحد األدنى من جودة التعليم من خالل اعتماد التعليم

اإللكتروني (عن بعد) ،وذلك كضرورة حتمية واجراء احترازي ال مناص منه ،لكن األمر لم يكن
بالصورة التي كانت متوقعة نتيجة لعنصر المفاجأة.

ورغم ما أثبتته العديد الدراسات السابقة من دور إيجابي للتربية اإللكترونية على تعزيز التعلم

الذاتي ،مثل دراسة الرشيدي ( ،)1( )9191وحناوي ( ،)2( )9139فإن الظروف المقترنة بجائحة كورونا

جعلت من الضرورة أن تقترن جهود الجامعات بتعزيز رأس المال النفسي لدى طلبتها ،وذلك لتفادي
االنعكاسات السلبية النعدام التربية الوجاهية ،وعليه تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال

الرئيس التالي- :

ما معوقات التربية ال لكترونية في الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتعزيز رأس المال النفسي لدى

طلبتها؟

ويتفرع من هذا السؤال ،األسئلة الفرعية التالية:

 -3ما درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لمعوقات التربية اإللكترونية؟
 -9ما درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لدور تلك الجامعات في تعزيز رأس المال
النفسي لديهم؟

 -1هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات التربية اإللكترونية
ودرجة تقديرهم لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم؟

( )1بندر الرشيدي ،أثر التعليم اإللكتروني في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة تقنيات التعليم واالتصال في جامعة حائل،
مجلة الجامعة السالمية للدراسات التربوية والنفسية.363-323 )9191( ،)3(99 ،
( )2مجدي حناوي ،واقع استخدام الطلبة لنمط التعليم اإللكتروني المنظم ذاتياً واتجاهاتهم نحوه في جامعة القدس المفتوحة ،مجلة
العلوم التربوية والنفسية.314-311 ،)9139( )3(32 ،
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أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة في:
 التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لمعوقات التربية اإللكترونية. التعرف إلى درجة تقدير أفراد العينة لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم.-

تحديد إذا ما كان هناك عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات

التربية اإللكترونية ودرجة تقديرهم لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم.

أهمية الدراسة:

تبرز األهمية النظرية للدراسة من حداثة وحساسية موضوعها باعتبار رأس المال النفسي يمثل

السمات التي تسهم في تعزيز إنتاجية األفراد ،وتفعيل إرادتهم بما يمكن استثماره من أدائهم
وشخصياتهم ،إضافة إلى أنها تأتي استجابة لدعوات استمرت عقود طويلة العتماد التربية اإللكترونية

وتعزيز السلوك اإللكتروني في ظل التعامل مع المحتوى الرقمي.

كما تعد هذه الدراسة –في حدود علم الباحث -من الدراسات القليلة التي ربطت بين التربية اإللكترونية
ورأس المال النفسي ،فقد ترفد المكتبة الفلسطينية بنتائج دراسة تقييمية للوضع الراهن.

وتتحدد األهمية التطبيقية في أنه من الممكن أن يستفيد من نتائجها كل من:
-

إدارات الجامعات من خالل التعرف إلى معوقات التربية اإللكترونية في أوقات تحتم فيها الظروف

-

طلبة الدراسات العليا والباحثين من خالل اقتراح دراسات جديدة ذات عالقة بالتربية اإللكترونية

المحلية والعالمية اعتماد التعليم اإللكتروني (عن بعد).
ورأس المال النفسي.

حدود الدراسة :تتحدد الدراسة بالمحددات التالية:

 حد الموضوع :التعرف إلى درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لمعوقات التربيةاإللكترونية (التنفيذية ،المادية ،المعرفية ،اإلدارية) ،وعالقتها بدورها في تعزيز رأس المال النفسي
لديهم في المجاالت( :الكفاءة الذاتية ،الثقة واالهتمام ،الخدمة واإلقناع ،التواضع والتمكين).

 الحد البشري :عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة. الحد المؤسسي :الجامعات (األزهر ،فلسطين ،اإلسالمية). -الحد المكاني :محافظات غزة (الجنوبية لفلسطين).

 الحد الزماني  :تم تطبيق الشق الميداني من هذه الدراسة في نهاية الفصل الثاني من العام9191/9132م
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مصطلحات الدراسة:

 التربية ال لكترونية :يعرفها حمدان ( )13 :9131بأنها" :نظام تعليمي عن بعد قائم علىاستخدام آليات االتصال الحديثة كالحاسوب والشبكات وبوابات اإلنترنت ،من أجل إيصال
المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت وأقل تكلفة وبصورة تضمن المواطنة الرقمية"

()1

ويعرفها الباحث إجرائيا بأنها" :مجموعة األنشطة التعليمية عن بعد التي تقوم بها الجامعات والتي

تتيح للمتعلمين إمكانية إبقاء المعلومات والمقررات ،بما يساعدهم على تقييم أنفسهم وقياس مستوى
تعلمهم بصفة مستمرة ،من خالل تنفيذ االختبارات والتعلم الذاتي ،وااللتزام بأساليب االستخدام األمثل

لوسائل التكنولوجيا".

 رأس المال النفسي :تعرفه جعبري ( )9139: 17بأنه" :الحالة النفسية اإليجابية للفرد والتييمتد إلى ما وراء رأس المال الفكري ،والتي من خاللها يمكن تحقيق اإلنجازات ،حيث تشمل هذه

الحالة :التفاؤل والكفاءة واإلصرار والحكمة والتواضع"(.)2

ويعرفه الباحث إجرائيا بأنه" :المكنون اإليجابي لدى طلبة الجامعات ،والمتكون نتيجة للحالة النفسية
المستقرة ،وأنشطة الجامعات الداعمة ،والتقييم الموضوعي للظروف والظاهر من خالل :األمل

والكفاءة والتفاؤل والمرونة".

 الجائحة  :cimednaPتعرفها منظمة الصحة العالمية ( )9191بأنه" :أعلى درجات انتشار المرضوفق الطبيعة الجغرافية بحيث أنه ال تكاد تخلو منطقة من التأثير المباشر منه؛ مما يتطلب تدخالت
مباشرة واشراف من قبل المنظمات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية لمتابعة اإلجراءات الوقائية
وتحديد السياسات الصحية العالمية ،على اعتبار أن المنظمة تمثل اليد العليا في رسم مالمح التعاطي

مع الجائحة على الصعيد العالمي"(.)3

 -فيروس كرونا المستجد  :covid -19تعرفه وكالة غوث وتشغيل الالجئين ( )9191بأنه:

"الفيروس السادس من فصيلة الفيروسات التاجية المسبب لمتالزمة الجهاز التنافسي الشرق أوسطي

()1محمد حمدان ،التربية اإللكترونية المفتوحة عن بعد بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة – الواقع وتنبؤات المستقبل في الوطن
العربي( ،المؤتمر الدولي الخامس للمركز العربي للتعليم والتنمية ،الجزء /32- 31 ،)0يوليو ،القاهرة )9131( ،ص .13

( )2أسماء جعبري ،عالقة رأس المال النفسي اإليجابي بأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية العاملة في جنوب الضفة الغربية

(رسالة ماجستير) ،جامعة الخليل ،الخليل )9139( ،ص .34
() 3

منظمة الصحة العالمية ( :)9191المصطلحات الطبية المتعلقة في فيروس كورونا .متاح على الموقع.

)www.emro.who.int/ar/cov.org (11/6/2020
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يسبب مرض معد سريع االنتشار يحمل أعراض الحمى والسعال الجاف والتعب والتهاب الحلق

وضيق التنفس ،ظهر ألول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر.)1("9132

الخلفية النظرية للدراسة:

مع انتشار استخدام الحاسوب بشكل واسع ،واالستفادة من خدمات اإلنترنت الكثيرة ،أصبحت
ار جديدة تتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل
ملموسا يفرض أدو ًا
اقعا
التربية اإللكترونية و ً
ً
من خالل التعليم اإللكتروني بمختلف مسمياته.
ولما كانت التربية اإللكترونية تعبر عن مجموعة العمليات المرتبطة بتقنيات التعليم عبر

اإلنترنت ،مثل الحصول على المعلومات ذات الصلة بالتعليم والمواد الدراسية ،وتصميم المحتوى
وادارته رقمياً ،وتقديمه عبر وسائط إلكترونية وفق قواعد صحيحة ،فإن فكرتها تنطلق من حق األفراد

في تطوير قدراتهم ،من غير أن يكون هناك أي عائق يحول دون التمتع بهذا الحق ،سواء كان هذا

العائق مكانياً أو زمانيًا ،مع االلتزام بمعايير المواطنة الرقمية ،واالستخدام األمثل للتكنولوجيا(.)2

وعليه ،فإن فلسفة التربية اإللكترونية تعتمد على مجموعة من االعتبارات ذكرها بسيوني ()9114

في النقاط التالية:

()3

 إتاحة فرص التدريب والتعليم ألكبر عدد ممكن من فئات المجتمع. -التغلب على عوائق الزمان والمكان.

 -تراكم الخبرات ،واالستفادة من مواد التدريب المتاحة.

 -اعتماد الوقت المنهج بناء على مستوى مهارات الطالب وليس معدل المجموعة.

 -يمكن للطالب المتميز التقدم في تعليمه وتدريبه دون انتظار الطلبة األقل مستوى.

ورغم المالحظات على التعليم والتربية اإللكترونية باعتبار أنه ال يمكن أن تكون بديالً للتربية

المقصودة ،والتي يعد (التعليم الوجاهي) أهم أدواتها ،فإن لها من األهمية البالغة ما يتناسب مع
التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا ،تتجسد في اآلتي(:)4

() 1

وكالة غوث وتشغيل الالجئين ( .)9191دليل توعوي صحي شامل حول فيروس كورونا.

()2

سهير سحويل ،مدى توافر الكفايات اإللكترونية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء بعض المتغيرات (رسالة

)https://www.unrwa.org/sites/default/files/healthawareness (5/6/2020
ماجستير) ،جامعة األزهر ،غزة )9131( ،ص .93

()3عبد الحميد بسيوني ،التعليم اإللكتروني والتعليم الجوال (& M-Learning
العالمية للنشر والتوزيع )9114( ،ص .913
()4

الرجوع إلى:
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 ،)E-Learningالقاهرة ،دار الكتب

 -االستفادة من مصادر التعليم والتعلم المتاحة على شبكة اإلنترنت.

 -تدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد على المتعلم وتركز على قدراته وامكاناته الفردية.

 تساعد المتعلمين على التحكم في عمليات التعليم من خالل تقييمهم لمستوى األداء واإلنجاز. التقليل من وقت التعلم بالسرعة الذاتية ،والتشجيع على اتباع مسارات أكثر كفاءة وتشويق. -تقليل االحتياجات والمتطلبات التقليدية للتربية والتعليم.

وعلى المستوى النظري توفر التربية اإللكترونية ثقافة جديدة يمكن تسميتها (الثقافة الرقمية)

وهي مختلفة عن الثقافة التقليدية (المطبوعة) ،حيث تركز هذه الثقافة على معالجة المعرفة ،ويستطيع

المتعلم من خاللها التحكم في تعلمه عن طريق بناء عالمه الخاص عندما يتفاعل مع البيئات األخرى
المتوفرة إلكترونيا(.)1

ولضمان نجاح التربية اإللكترونية يرى عبد العزيز ( )9131أن األمر يتطلب التهيئة االجتماعية

لتقبل هذا النوع من التربية ،وتوفير البنية التحتية سواء على مستوى إعداد الكوادر البشرية ،أو
اإلمكانات المادية في كل من التربية اإللكترونية المتزامنة أو غير المتزامنة أو المدمجة(.)2

ورغم انتشار التربية اإللكترونية في التعليم العالي (عن بعد) بمستويات مختلفة في الظروف

العادية ،والتي زادت الحاجة إليها بشكل مفاجئ في ظل جائحة كورونا بعد اعتماد الجامعات على

أدوات التعليم اإللكتروني ،إال أنها تواجه العديد من التحديات التقنية والفنية أو الثقافية ،منها(:)3

 مشكلة صالحية المصطلحات المعبرة عن التربية اإللكترونية ،حيث اختلفت توجهات الباحثينحولها من حيث( :التعليم اإللكتروني ،التربية الرقمية ،التعليم االفتراضي ،التربية عبر اإلنترنت،

وغيرها)

 طارق العواودة ،صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة (رسالةماجستير) ،جامعة األزهر ،غزة )9139( ،ص 32

 -إسماعيل أحمد ،مرجع سابق )9191( ،ص 24

 هديل عباس ،مرجع سابق )9134( ،ص 31Riegle ,R.. How Should the Transition to Internet- Based Education Reign? London,
Retrieved Aug, (2007) p13.
()2عبد الحميد عبد العزيز ،التعليم اللكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم ،القاهرة ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،
( )9131ص.43

()3

الرجوع إلى:
-

هديل عباس ،مرجع سابق )9134( ،ص 34

زهية دباب ،وردة برويس ،مرجع سابق )9132( ،ص361

59

)(1

 ضعف كفاية مهارات المعلمين والمتعلمين في تخطيط وتنفيذ التربية اإللكترونية. -صعوبة تحويل المناهج من صيغتها الحالية إلى الرقمية أو اإللكترونية.

 -ضعف مستوى االلتزام بحقوق الملكية الفكرية على المستوى الرسمي والشعبي.

 عدم قبول الجامعات التقليدية لالعتراف بالمؤهالت التي تكون حصيلة التعليم اإللكتروني. -التأثير السلبي لمستوى الخصوصية وأمان المعلومات.

 -ضعف مستوى التصفية الرقمية المتعلقة بصعوبة تحديد محيط االتصال والزمن المناسب.

 ضعف مستوى البنية التحتية للتعلم اإللكتروني المرتبط بانخفاض مستوى دخل الفرد ،األمر الذيقد يسبب صعوبة الوصول للمعلومات أو خلل في الشبكات المحلية.

 انخفاض مستوى الرغبة في التعليم اإللكتروني من قبل المعلم والطالب ،سواء على مستوى التعليمأو التدريب.

وألن التعليم اإللكتروني الفعال يتطلب تولد الشعور لدى الطلبة بالراحة تجاه طبيعة التعلم عن
بعد ،ويسعى إلى تطوير وتحسين قدرات األفراد من خالل التقويم الذاتي ،ودعم األداء بما ينعكس
على جودة المخرجات ،فإن األمر عندها يرتبط بالجوانب النفسية اإليجابية والسلوكية بما يحقق

مستوى مقبول من رأس المال النفسي.

حيث يحقق تعزيز رأس المال النفسي مجموعة من الفوائد على مستوى األفراد والجماعات ،أهمها:
تحقيق قدرة تأثير عالية على مستوى التعامل مع اإلجهاد ،وتحقيق نتائج أداء جيدة ،والشعور بالرضا

والسعادة حول مستوى اإلنتاجية ( ،)1ولقد أكدت العديد من الدراسات مثل دراسة )،)2( Avey (2014
والفقعاوي ( ،)3( )9132وآل طعين ()9132

()4

على أهمية دور رأس المال النفسي في تخفيض

مستوى التوتر والضغوط التي قد تتولد نتيجة لضعف مستوى البنية التحتية للتربية اإللكترونية أو

تدني مستوى المعرفة.

)(1

Luthans, F. Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital, Business
Horizons, 47 (1), (5112). p.11.
)(2
Avey, JThe left side of psychological Capital: New Evidence on the Antecedents of skycap,
Journal of leadership& organizational studies, 21(2),(2014).141-149.
()3هاني الفقعاوي .القيادة الخادمة ودورها في تعزيز رأس المال النفسي-دراسة ميدانية على المدراء العاملين في الجامعات
(رسالة ماجستير) ،جامعة األزهر ،غزة (.)9132

()4يوسف آل طعين ،تأثير رأس المال النفسي اإليجابي في األداء اإلبداعي :دراسة تحليلية آلراء عينة من التدريسين في جامعتي

القادسية والمثنى ،مجلة القادسية االقتصادية الدارية.326 -314 ،)9132( )1(34 ،
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وعليه ،فإن أقل ما يمكن أن تقدمه الجامعات في ظل جائحة كورونا ،ولضمان نجاح التربية
اإللكترونية ،هو تعزيز رأس المال النفسي لديهم ،والذي يمثل حالة من التطور النفسي الذي يتميز

بالثقة العالية في بذل الجهد الضروري للنجاح في المهام التي تتسم بالتحدي ،كما يمثل التفاؤل

اإليجابي حول إمكانية النجاح ،والقدرة على المقاومة عند مواجهة الصعوبات( ،)1فهو مصطلح يحمل

سمة التغير على أساس المواقف بدالً من وجود سمة االستقرار ،فهو يؤكد علي منهج اإليجابية،
والمعاني ،والنتائج ،والتي يتم وصفها بأنها" :القدرة الكامنة المشتركة والتي تعتبر حاسمة لتحفيز

الموارد البشرية ،والعمليات المعرفية ،والسعي لتحقيق النجاح ،واألداء".

وقد أشار  (2) (2007) Luthans & Yousefإلى أن رأس المال النفسي يمكن وصفه من خالل:
امتالك الثقة ،والقيام بمأسهمات إيجابية ،والمواظبة والسعي نحو تحقيق األهداف(األول) ،والقدرة

على التحمل والعودة للمواصلة بعد كل انتكاسة (المرونة) ،كما أثبتت بعض الدراسات األهمية

الكبيرة لرأس المال النفسي وأثره اإليجابي على سلوكيات األفراد سواء في بيئة التعليم أو العمل ،من

خالل اتجاهات األداء ،والتعاون والسعادة ،والرضا ،مثل دراسة أبو جراد وأبو حجير(،)3()9132
وكذلك أهميته في خفض مستوى التوتر والضغوط ،والحد من اآلثار المترتبة على الجهود والتكاليف

التي قد يتكبدها الشخص للحفاظ على االستم اررية ،وهو ما أثبتته دراسة الفقعاوي ) (2019ودراسة

) ،Avey(2014وقد أجمع األدب التربوي على أن أبعاد رأس المال النفسي ،تتحدد في:

 األمل :الذي يعكس إدراك الفرد لقدرته على وضع تصور واضح ألهدافه ،ووضع استراتيجياتمحددة للوصول.

 الثقة والكفاءة الذاتية :التي تعني تعظيم القدرة من خالل الفعل ،حيث إن األمر ال يتعلق بما سيفعلهالفرد ،ولكن بما يفتقد أن بإمكانه القيام به.

 المرونة :والتي تعكس القدرة في التغلب على العقبات ،واالرتداد عن األزمة وتجديد النشاط للمضيقدوما.
ً

()1هاني الفقعاوي ،المرجع السابق )9132( ،ص.43
()3

Luthans, F.&Yousf, C.(2007). op .cit, p.324
علي أبو جراد ،طارق أبو حجير ،رأس المال النفسي اإليجابي ودوره في تعزيز األداء بالجامعات الفلسطينية الخاصة

(جامعة غزة نموذجاً) ،مجلة جامعة األزهر-سلسة العلوم النسانية966-935.)9132( (c) 20،

61

)(2

ستعدادا
 التفاؤل :والذي يعني اتجاه يستعمله الفرد في استجابته لألحداث وتقييم الماضي منها اً
للتوجه نحو المستقبل(.)1

الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية سواء على مستوى معوقات التربية

اإللكترونية على اختالف المصطلح ،أو رأس المال النفسي .وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات
في ضوء ما تتطلبه الدراسة الحالية ،وما يمكن االستفادة منه.

الدراسات التي تناولت معوقات التعليم (التربية) ال لكترونية:

 دراسة أحمد ( ،)2()9191هدفت إلى إبراز أهم تحديات التربية والتعليم الرقمي في الوطن العربي،ووضع رؤية تأصيلية للحد منها من منظور إسالمي ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج

االستقرائي والمنهج االستنباطي باالستناد إلى متغير الرقمنة كواقع معاصر ،وقد أظهرت النتائج
أن أهم معوقات التربية الرقمية جاءت في المحور األخالقي (األمانة العلمية ،التقويم) ،ثم في

المحور المادي (شمولية الغرض ،توفير اإلمكانيات).

 دراسة دباب وبرويس ( ،)3()9132هدفت إلى الكشف عن معوقات التوجه نحو التعليم اإللكتروني(الرقمي) في المدارس الجزائرية ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي االستقرائي

باستعراض مراحل التربية اإللكترونية في الجزائر ،وبنيتها الفنية ،وقد أظهرت النتائج أن تقدير
الباحث حسب المعطيات لمعوقات التعليم اإللكتروني في الجامعات الجزائرية كان متوسطاً ،تمثلت

مظاهرها في ( :ضعف اإلنترنت وسيرفرات الجامعات ،قلة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بهذا النوع
من التعليم وقلة تفعيله من قبل اإلدارة ،وضعف رغبة الطلبة في التعلم من خالله)

 دراسة العثمان وآل مسعد ( ،)4()9134هدفت إلى التعرف إلى الحوافز والمعوقات المتعلقة بأنظمةوتقنيات التعلم اإللكتروني المتاحة في جامعة الملك سعود من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

في كلية التربية ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة الكرتونية

()1

إياد إسماعيل ،أثر رأس المال النفسي على األداء المالي للهيئات المحلية في قطاع غزة (رسالة ماجستير) ،جامعة

()2

إسماعيل أحمد .)9191( ،مرجع سابق.

األزهر ،غزة )9132( ،ص.24
()3
()4

زهية دباب ،وردة برويس .)9132( ،مرجع سابق

عبد الرحمن العثمان ،أحمد آل مسعد ،حوافز ومعوقات التعليم اإللكتروني في التدريس الجامعي من وجهة نظر أعضاء

هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود ،المجلة الدولية للبحوث التربوية ،جامعة اإلمارات-26)9134( ،)9(23 ،
319
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على ( )93عضو هيئة تدريس ،وقد أظهرت النتائج أن درجة التقدير لحوافز التعليم اإللكتروني
كانت كبيرة ،وللمعوقات كانت متوسطة ،حيث كانت أبرز مظاهر المعوقات( :الحاجة إلى مهارات

تقنية ليست ضمن برامج التدريب) ،وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

تقدير أفراد العينة تعزى إلى المتغيرات( :الجنس ،عدد الدورات ،الرتبة األكاديمية).

 دراسة عباس ( ،)1()9134هدفت إلى التعرف إلى مدى جهوزية كليات التربية بالجامعات السودانيةالستخدام التعليم اإللكتروني ،والوقوف على مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس للتربية

اإللكترونية ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على ()319
عضو هيئة تدريس ،وأظهرت النتائج عدم توفر البنية التحتية التي تساعد في استخدام التعليم

اإللكتروني ،وأن درجة تقدير أفراد العينة للمعوقات جاءت كبيرة ،وأن درجة ممارستهم للتربية
اإللكترونية جاءت ضعيفة جًدا بسبب ضعف اهتمام اإلدارة العليا للتوجه نحوها ،وعدم توافر
المحتوى التعليمي المحوسب.

 دراسة محمد وآخرون ( ،)2()9134هدفت إلى التعرف إلى معوقات استخدام تقنيات التعليماإللكتروني في برامج تعليم الكبار بكلية التربية في جامعة الجزيرة ،ومعرفة درجة اختالف وجهات
نظر أفراد العينة حول هذه المعوقات في ضوء بعض المتغيرات ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على ( )21طالباً ،وقد أظهرت النتائج أن هناك درجة
تقدير كبيرة للمعوقات ،تمثلت مظاهرها في( :ضعف التدريب المناسب ألعضاء هيئة التدريس،

اعتبار التربية اإللكترونية أم اًر ثانوياً) ،وأنه ال توجد فروق دالة إحصائًيا بين متوسطات درجات
تقدير أفراد العينة للمعوقات تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
 -دراسة حمزة ( ،)3( )9132هدفت إلى التعرف إلى مشكالت استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس

المقررات التاريخية ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على

( )11عضو هيئة تدريس من كليتي التربية بجامعة بابل ،والجامعة المستنصرية ،وقد أظهرت
النتائج أن درجة تقدير أفراد العينة للمشكالت كانت كبيرة ،حيث جاء مجال( :المشكالت المالية

()1

هديل عباس .)9134( ،مرجع سابق

()2مجاهد محمد ،زينب كساب ،نور الدين علي .)9134( ،مرجع سابق
()3

جنان حمزة ،مشكالت استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس المقررات التاريخية من وجهة نظر التدريسين ،مجلة كلية

التربية األساسية للعلوم التربوية والنسانية.311-331 )9132( ،)9( 91 ،
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واإلدارية) في المرتبة األولى ،وأهم مظهر كان نقص التجهيزات ،وضعف البنية التحتية الالزمة
للتعليم اإللكتروني.

 دراسة العواودة ( ،)1()9139هدفت إلى التعرف إلى صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني فيالجامعات الفلسطينية في ضوء بعض المتغيرات ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

طالبا وطالبة من الجامعات:
التحليلي بتطبيق استبانة على ( )9139عضو هيئة تدريسً )3199( ،

(األزهر ،اإلسالمية ،األقصى) ،وأظهرت النتائج أن درجة التقدير للصعوبات كانت كبيرة عند وزن
نسبي ( )%64.99من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وعند وزن ( )%41.29من وجهة نظر

الطالب ،حيث جاءت المجاالت على الترتيب( :صعوبات تتعلق بإدارة الجامعات ،صعوبات

تتعلق بالطالب ،صعوبات الدعم الفني ،صعوبات تتعلق بالمنهاج)

الدراسات التي تناولت تعزيز رأس المال النفسي:

 -دراسة الفقعاوي ( ،)2()9132هدفت إلى التعرف إلى دور القيادة الخادمة في تعزيز رأس المال

النفسي لدى المديرين العاملين في الجامعات بقطاع غزة ،حيث اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي بتطبيق استبانة مكونة من ( )62فقرة على ( )932موظفاً ،وأظهرت النتائج أن درجة
ممارسة المدراء للقيادة الخادمة كانت كبيرة عند وزن نسبي ) ،(%72.4وأن مستوى رأس المال

تفعا عند وزن نسبي) ،(%76.2وأن هناك عالقة طردية موجبة ذات
النفسي ً
أيضا لديهم كان مر ً
داللة إحصائية بين ممارسة القيادة الخادمة وتعزيز رأس المال النفسي خاصة في مجال (الخدمة-

التواضع).

 دراسة أبو جراد وأبو حجير ( ،)3()9139هدفت إلى التعرف إلى مستوى رأس المال النفسياإليجابي ودوره في تعزيز األداء الجامعي (جامعة غزة – دراسة حالة) ،ولتحقيق ذلك اتبعت

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على ( )314موظفاً (أكاديمي ،إداري) ،وقد
كبير عند وزن
أظهرت النتائج أن مستوى رأس المال النفسي اإليجابي لدى أفراد العينة كان ًا
نسبي ( ،)%99.2وأنه توجد عالقة ارتباطية بين رأس المال النفسي اإليجابي وتعزيز األداء

الجامعي ،حيث جاءت درجة التأثير بنسبة %19.9

()1

طارق العواودة .)9139( ،مرجع سابق

()2هاني الفقعاوي .)9132( ،مرجع سابق

()3علي أبو جراد ،طارق أبو حجير .)9132( ،مرجع سابق
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 دراسة أحمد ( ،)1()9134هدفت إلى التحقق من العالقة بين رأس المال النفسي واالرتجالالتنظيمي ،وذلك باختبار تأثير (الكفاءة الذاتية ،التفاؤل ،األمل ،المرونة) على السلوك القيادي

واالرتجال التنظيمي ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على

( )62عضو هيئة تدريس في جامعة أهل البيت في كربالء ،وقد أظهرت النتائج أن مستوى رأس

المال النفسي كان كبي اًر عن وزن نسبي ( ،)%42.6وأن هناك عالقة ارتباطية بين أبعاد رأس
المال النفسي والسلوك القيادي ،كما توجد عالقة تأثير معنوية غير مباشرة بين أبعاد رأس المال
النفسي واالرتجال التنظيمي.

 دراسة ) ،)2( Contreras (2017هدفت إلى التعرف إلى عالقة رأس المال النفسي بأبعادهالمختلفة بالنوايا الريادية لدى طلبة إدارة األعمال ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي

التحليلي بتطبيق استبانة على ( )312طالباً وطالبة من الجامعات األمريكية ،وأظهرت النتائج
أن الوزن النسبي لرأس المال النفسي بلغ ( )%43.12وبدرجة مرتفعة ،كما أنه توجد عالقة
ارتباطية بين دور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي ،ومستوى النوايا الريادية حيث كان

أكثر األبعاد تأثي ار (الكفاءة الذاتية ،التفاؤل).

 -دراسة النداوي ( ،)3( )9136هدفت إلى تحديد العالقة بين القيادة الكاريزمية ورأس المال النفسي

في الجامعة العراقية ،ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على

موظفا ،وقد أظهرت النتائج أن درجة تقدير أفراد العينة لمستوى رأس المال النفسي كانت
()194
ً
متوسطة عند وزن نسبي ( ،)%64.9وأنه توجد عالقة ارتباطية معنوية ايجابية بين جميع أبعاد
القيادة الكاريزمية وأبعاد رأس المال النفسي.

 دراسة آل طعين ( ،)4( )9132هدفت إلى التعرف إلى عالقة رأس المال النفسي اإليجابي فياألداء اإلبداعي ،وذلك في المجاالت( :الكفاءة الذاتية ،التفاؤل ،األمل ،المرونة) ،ولتحقيق ذلك

()1جنان أحمد ،العالقة بين رأس المال النفسي اإليجابي واالرتجال التنظيمي في إطار السلوك الريادي للعاملين في المؤسسات
التعليمية :دراسة مسحية آلراء أعضاء هيئة التدريس لجامعة أهل البيت ،مجلة المتنبي الدارية واالقتصادية)9134( .)1(4 ،

.942-923
Contreras, F., Dreu, J. & Espinosa, C.. Examining The Relationship between Psychological
Capital and Entrepreneurial Intention: An Exploratory Study, Journal of Asian Social Science,
13(3), (2017)80-88.
( )3محمد صالح النداوي ،العالقة بين القيادة الكاريزمية ورأس المال النفسي :دراسة تطبيقية على عينة من العاملين بكليات
)(2

الجامعة العراقية ،المجلة المصرية للدراسات التجارية.434-621 )9136( ،)9(21 ،
()4

يوسف آل طعين .)9132( ،مرجع سابق.
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اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بتطبيق استبانة على عينة مكونة من ( )291عضو
هيئة تدريس من جامعتي القادسية والمثنى ،وقد أظهرت النتائج أن وجود عالقة ارتباطية موجبة

دور متوسط للجامعات في تعزيز
بين أبعاد رأس المال النفسي وأبعاد األداء اإلبداعي ،وأن هناك ًا

أبعاد ورأس المال النفسي لدى أفراد العينة.

التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل االطالع على مجموعة من الدراسات ذات العالقة بمتغيرات الدراسة الحالية ،تعمد

الباحث اإلشارة فقط إلى الدراسات ذات الصلة بالجامعات ،واستثناء المتعلقة بالمؤسسات التجارية
والصناعية ،والمالحظ أنه لم توجد دراسة متماثلة مع الدراسة الحالية –في حدود علم الباحث -لكنها
اتفقت من حيث الهدف األول مع معظم الدراسات المذكورة ،لكنها اختلفت من حيث الهدف الثاني

مع أغلب دراسات (رأس المال النفسي) ،فقد جاءت أغلب الدراسات عالئقية تدرس عالقة رأس المال
النفسي بمتغيرات أخرى ،كما اتفقت مع أغلب الدراسات في اتباع المنهج الوصفي التحليلي ،ما عدا

دراسة أحمد ( )9191ودراسة دباب وبرويس ( )9132التي اتبعت المنهج االستقرائي ،وقد اختلفت
مع أغلب الدراسات في اختيار العينة ،ما عدا دراسة ) ،Contreras (2017ومحمد وآخرون

( .)9134ولعل ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها أنها ارتبطت برأس المال النفسي للطلبة وليس
العاملين أو أعضاء هيئة التدريس ،وقد استفاد الباحث منها في تأصيل الفكرة ،وبناء األداة ،وتفسير

النتائج في إطار الواقع الفعلي ،وما توصل إليه اآلخرون.

إجراءات الدراسة الميدانية:
منهج الدراسة:

اتبع الباحث المنهج الوص ـ ــفي التحليلي ،لمالئمته موض ـ ــوع وأهداف الد ارس ـ ــة ،وهو الذي يدرس
ظاهرة أو حدثاً أو قضـ ـ ـ ــية موجودة حاليًا يمكن الحصـ ـ ـ ــول منها على معلومات تجيب على أسـ ـ ـ ــئلة
البحث دون تدخل الباحث فيها (.)1

()1إحسان األغا ،البحث التربوي وعناصره – منهجه وأدواته ،غزة ،الجامعة اإلسالمية )9119( ،ص91
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مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى الرابع فما فوق من الجامعات الفلسطينية ،وقد تم

تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة نظ اًر للظروف االستثنائية التي تمر بها المجتمعات

ونظر لطبيعة الدراسة ،تم تقدير حجم العينة المبدئي من القانون(:)1
ًا
من الحجر المنزلي،
z 2 pq
n0  2
e

وحيث إن احتمال موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة غير معروف في أي من الدراسات

السابقة ،فإننا نفترض أن قيمة

p

تساوي  5.0وبالتالي تكون قيمة

q

تساوي  .5.0وباعتبار أن

مقدار الخطأ في التقدير يساوي  5.50فإن التقدير المبدئي لحجم العينة مهما كان عدد أفراد المجتمع
يحسب كالتالي:

)(1.96) 2 (0.5)(0.5
n0 
 385
(0.05) 2

ونظر لحاالت عدم االستجابة المتوقعة
ًا
وعليه كان حجم العينة الفعلية المطلوب للتطبيق هو ()192
قام الباحث بإعداد استبانة إلكترونية باستخدام تقنية ( )Google doc.لجمع البيانات ،بحيث تمثلت
وحدات المعاينة في الطالب ،وبعد أسبوعين من التوزيع ،تم استرداد ما مجموعه ( )341استجابة.

والجدول ( )3يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات التصنيفية:

جدول ( :)0توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية
البيان
الكلية
الجنس

المتغير

العدد

%

شرعية

99

9.93

علمية

333

19.22

إنسانية

919

22.92

طالب

964

49.11

طالبة

42

93.41

أداتا الدراسة:

األولى :بعد االطالع على مجموعة من الدراسات السابقة ،صمم الباحث استبانتين قياس معوقات
التربية اإللكترونية في الجامعات الفلسطينية ،والتي تكونت من ( )19فقرة موزعة على أربعة مجاالت:

(معوقات إدارية ،معوقات معرفية /ثقافية ،معوقات مادية ،معوقات تنفيذية).

)(1

Bartlett, J.: Higgins Organization research : Determining Appropriate Sample Size in Survey
research, Information Technology and Performance Journal, 19(1), (2001) p.34
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الثانية :تتكون من ( )96فقرة لقياس دور الجامعة في تعزيز رأس المال النفسي /موزعة على أربعة
مجاالت( :الكفاءة الذاتية ،الثقة واالهتمام ،الخدمة واإلقناع ،التواضع والتمكين)

استخدمت االستبانات مقياس ليكرت الخماسي ( )Likert Scaleالمكون من خمس رتب تتراوح بين

كبيرة جًدا إلى ضعيفة جًدا لتحديد درجة االحتياج بحيث أعطيت درجة معينة لكل استجابة كما يظهر
في جدول (:)2
التوافر
الدرجة

جدول ( :)2أوزان الخيارات في مقياس ليكرت الخماسي
كبيرة جداً
5

كبيرة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة جدا

4

3

2

1

وبالتالي تتراوح الدرجة على المقياس لالستبانة األولى بين ( 361-19درجة) ،وبين (-96

 311درجة) للثانية ،وفي هذه الدراسة تم اعتماد الوسط الحسابي للمقياس بحيث تشير الدرجة

المنخفضة إلى تدني الموافقة على ما جاء في الفقرة من وجهة نظر أفراد العينة ،بينما تدل الدرجات
المرتفعة على ارتفاع درجة الموافقة ،وتحدد درجة التقدير من خالل مدى تدريج ليكرت الخماسي هو

) )5-1=4وطول الفترة ( )0.8بوزن نسبي (.)%36
صدق االستبانات:

 .3صـــــــــدق المحكمين (الظــاهري) :تم عرض االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورتهــا األوليــة على ( )4من
المتخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــين عبر حس ـ ـ ـ ــاباتهم على مواقع التواص ـ ـ ـ ــل االجتماعي ،حيث قاموا بإبداء آرائهم
ومالحظــاتهم حول مــدى منــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة الفقرات والمجــاالت ،ومــدى انتمــاء الفقرات إلى كــل مجــال،

وكذلك وض ـ ــوح ص ـ ــياغتها اللغوية ،وفي ض ـ ــوء تلك المالحظات ،وحذف بعض الفقرات خرجت

االستبانة في صورتها النهائية.

 .9صــــــدق االتســــــاق الداخلي :جرى التحقق من ص ـ ـ ـ ــدق االتس ـ ـ ـ ــاق الداخلي بتطبيقها على العينة
االســ ـ ــتطالعية البالغ عددها ( )11طالباً وطالبة من خارج أفراد العينة األصـ ـ ـ ــلية ،وتم حســ ـ ــاب
معامل ارتباط بيرس ـ ـ ـ ــون ( )Pearson’s Correlation Coefficientبين درجات كل مجال
والدرجة الكلية ،ومعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االس ـ ـ ـ ــتبانة والدرجة الكلية لالس ـ ـ ـ ــتبانة.

والجداول التالية توضح ذلك:
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جدول ( :)2معامالت ارتباط درجة كل فقرة من االستبانة مع درجة المجال الذي تنتمي إليه

م

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

م

معامل

االرتباط

مستوى
الداللة

مستوى

م

الداللة

معامل

االرتباط

االستبانة األولى
المجال األول :معوقات تنفيذية
3

1.296

1.13

9

1.242

1.13

1

1.213

1.11

2

1.914

1.11

2

1.912

1.11

6

1.963

1.11

4

1.943

1.11

المجال الثاني :معوقات مادية
3

1.693

1.11

9

1.692

1.111

1

1.464

1.111

2

1.419

1.11

2

1.249

1.11

6

1.446

1.11

المجال الثالث :معوقات معرفية /ثقافية
3

0.730

1.111

9

0.698

1.111

1

1.624

1.111

2

0.803

1.111

2

1.466

1.111

6

1.649

1.111

4

1.424

1.111

9

1.432

1.111

2

0.762

1.111

31

0.671

1.111

33

1.422

1.111

المجال الرابع :معوقات إدارية
3

1.426

1.111

9

1.492

1.111

1

1.624

1.111

2

1.633

1.111

2

1.466

1.111

6

1.649

1.111

4

0.755

1.111

9

1.623

1.111

االستبانة الثانية
المجال األول :الكفاءة الذاتية
3

1.413

1.11

2

1.429

1.11

9

1.434

1.11

1

1.422

1.11

المجال الثاني :الثقة واالهتمام
3

1.212

1.11

9

1.623

1.11

1

1.669

1.11

2

1.499

1.11

2

1.699

1.11

6

1.632

1.11

4

1.493

1.11

المجال الثالث :الخدمة واإلقناع
3

1.293

1.112

9

1.992

1.11

1

1.633

1.11

2

1.663

1.11

2

1.262

1.11

6

1.432

1.11

69

4

1.912

9

1.11

1.669

1.11

المجال الرابع :التواضع والتمكين
3

1.214

1.112

9

1.669

1.11

1

1.699

1.11

2

1.412

1.11

2

1.423

1.11

6

1.932

1.11

4

1.642

1.111

ر الجدولية عند درجات حرية ( )82ومستوى داللة (5.4.0 = )5.50
ر الجدولية عند درجات حرية ( )82ومستوى داللة (5.0.0 = )5.50

طا ً
داال إحصائيًا عند مستوى داللة (  )   0.05بين كل فقرة
يتضح من الجدول ( )0أن هناك ارتبا ً
والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ،مما يدلل على صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانتين.

ج .الصدق االتساق البنائي :للتحقق من الصدق البنائي للمجاالت قام الباحث بحساب معامالت
االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت كل استبانة والمجاالت األخرى ،وكذلك كل مجال مع
الدرجة الكلية لالستبانة ،وجدول ( )2يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة

( ،)0.01وهو ما يؤكد أن االستبانات تتمتع بدرجة عالية من الصدق واالتساق الداخلي.

جدول ( :)4مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالستبانة
االستبانة األولى

الدرجة الكلية
لالستبانة

معوقات
تنفيذية

معوقات مادية

معوقات
معرفية

معوقات إدارية

معوقات تنفيذية

1.921

1

معوقات مادية

1.229

0.883

1

معوقات معرفية /ثقافية

1.921

0.590

0.769

1

معوقات إدارية

1.992

0.668

0.808

0.691

1

الكفاءة

الثقة

الخدمة

التواضع

واالهتمام

واإلقناع

والتمكين

االستبانة الثانية

الدرجة الكلية
لالستبانة

الذاتية

الكفاءة الذاتية

1.912

1

الثقة واالهتمام

1.924

0.833

1

الخدمة واإلقناع

1.9.2

0.769

0.941

1

التواضع والتمكين

1.9.2

0.898

0.889

0.890

قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية " "28تساوي 0.361
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1

ثبات فقرات االستبانة :Reliability

 -3طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة الفقرات فردية الرتبة ودرجة الفقرات زوجية الرتبة لكل

بعد ،باستخدام معامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ()Spearman-Brown Coefficient
2ر
حسب المعادلة :معامل الثبات =
 1ر

حيث ر معامل االرتباط ،حيث تم تصحيح معامالت االرتباط

للنصفين غير المتساويين باستخدام معامل جتمان ،والجدول ( )2يبين أن هناك معامل ثبات كبير
نسبياً لفقرات االستبانتين
م

جدول ( :).معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)

عدد الفقرات

المجال

معامل االرتباط

معامل االرتباط
المصحح

االستبانة األولى
األول

معوقات تنفيذية

*7

0.878

0.910

الثاني

معوقات مادية

6

0.821

0.897

الثالث

معوقات معرفية /ثقافية

*11

0.798

0.869

الرابع

معوقات إدارية

8

0.723

0.799

32

1.921

1.216

جميع المجاالت
االستبانة الثانية
األول

الكفاءة الذاتية

4

1.926

1.219

الثاني

الثقة واالهتمام

*7

1.912

1.234

الثالث

الخدمة واإلقناع

8

1.639

1.629

الرابع

التواضع والتمكين

*7

1.962

1.232

26

1.233

1.269

جميع المجاالت

 -8طريقة كرونباخ ألفا :Cronbach's Alpha
استخدم الباحث معامل كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين
جدول ( )6أن معامالت الثبات مرتفعة.

جدول ( :)2معامل الثبات (طريقة كرونباخ ألفا)

م

عدد الفقرات

المجال

معامل االرتباط

االستبانة األولى
األول

*7

معوقات تنفيذية

71

0.894

الثاني

معوقات مادية

الثالث

معوقات معرفية /ثقافية

الرابع

معوقات إدارية
جميع المجاالت

6

0.890

*11

0.887

8

0.858

32

1.222

االستبانة الثانية
األول

الكفاءة الذاتية

4

1.964

الثاني

الثقة واالهتمام

*7

1.223

الثالث

الخدمة واإلقناع

8

1.924

الرابع

التواضع والتمكين

*7

1.923

26

1.262

جميع المجاالت

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالستبانة األولى ( ،)1.222ولالستبانة الثانية
( )1.262وهذا يدل على أنها تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى التطبيق.
المعالجات الحصائية:

تم ترميز البيانات وادخالها إلى الحاسب اآللي حسب مقياس ليكرت الخماسي (قليلة جدا ،قليلة،

متوسطة ،كبيرة ،كبيرة جدا) ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت (الحدود الدنيا والعليا) المستخدم في
مجاالت الدراسة وثم حساب المدى ( )2=3-2قم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول
على طول الفقرة ،أي ( ،)1.9=2/2وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في القياس وذلك

لتحديد الحد األعلى للفترة األولى ،وهكذا .والجدول ( )2يوضح أطوال الفترات.
جدول ( )2الدرجة والوزن النسبي المقابل له
طول الخلية

الوزن النسبي المقابل له

الدرجة

 –3أقل من 3.91

أقل من %16

درجة قليلة جداً

- % 16أقل من %29

بدرجة قليلة

3.91

- %29أقل من % 69

بدرجة متوسطة

- 1.21أقل من 2.91

- % 69أقل من % 92

بدرجة كبيرة

2.1 - 2.91

% 311 - % 92

بدرجة كبيرة جداً

3.61

– أقل من9.61
 -أقل من1.21
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نتائج الدراسة وتفسيراتها:

السؤال األول :ما درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لمعوقات التربية ال لكترونية؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب،

والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)2المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت استبانة (معوقات التربية ال لكترونية)

المجال

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

المتوسط

الترتيب

درجة

التقدير

معوقات تنفيذية

26.537

3.85

75.82

1

كبيرة

معوقات مادية

22.440

3.52

74.80

2

كبيرة

معوقات معرفية /ثقافية

40.326

6.12

73.32

3

كبيرة

معوقات إدارية

28.953

5.75

72.38

4

كبيرة

118.26

16.75

73.91

الدرجة الكلية

كبيرة

يتضح من الجدول ( )9أن درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات التربية اإللكترونية كانت كبيرة عند

وزن نسبي ( ،)%73.91وهو ما يتفق مع ما أشارت إليه دراسة عباس ( ،)9134ودراسة محمد

وآخرون ( )9134والعواودة ( ،)9139وحمزة ( ،)9132ويختلف مع ما جاءت به دراسة دباب
وبرويس ( ،)9132والعثمان وآل مسعد ( )9134التي جاءت فيها درجة تقدير أفراد العينة للمعوقات

متوسطة.

جاء مجال (المعوقات التنفيذية) في المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%75.82ومجال (المعوقات

اإلدارية) في المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%72.38وقد تعزى درجة التقدير الكبيرة إلى حداثة
التعامل مع المضامين اإللكترونية في ظل حساسية الوضع المتعلق بجائحة كورونا ،وكذلك حرص

أفراد العينة على الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية ،في الوقت الذي يعانون فيه من

الضعف في التعامل مع التقنيات اإللكترونية التعليمية.

وقد يعزى السبب في أن جاء مجال (المعوقات التنفيذية) في المرتبة األولى إلى طبيعة المرحلة التي

يمر بها المحتوى الرقمي من حيث الحساسية والدقة وطغيان المجال اإللكتروني على التعليم عن

بعد ،والذي يتطلب المتابعة دون تسويف ،والحذر عند استخدام العبارات والرموز ،خاصة بعد الظرف

المفاجئ الذي تابع انتشار فيروس كورونا .وقد يعزى السبب في أن جاء مجال (المعوقات اإلدارية)
في المرتبة األخيرة رغم ارتفاع درجة التقدير إلى وجود أصول إلكترونية في التعليم العالي ،فمعظم

الجامعات لها نظامها اإللكتروني الذي لم يكن فعال بالدرجة التي تطلبتها ظروف جائحة كورونا.
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المجال األول :المعوقات التنفيذية
جدول ( )9التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال األول
المتوسط

االنحراف

الوزن

3

قلة إثراء المحتوى الرقمي بأنشطة ال منهجية

2.126

1.691

93.33

3

9

عشوائية نشر المعلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي

1.422

1.939

42.14

1

1

انخفاض مستوى تقييم رد الفعل للمشاركين في التعليم

1.622

1.439

41.19

6

2

قلة الحرص في استخدام الرموز المعبرة عن التواصل

1.422

1.499

42.14

2

2.139

1.461

91.91

9

1.661

1.929

41.91

2

1.629

1.421

49.26

4

الفقرة

م

الحسابي

اإللكتروني

وأيقونات التفعيل بين الطالب وعضو هيئة التدريس
2

تراجع إمكانيات استخدام خاصية تشفير البيانات

6

قلة صالحيات عضو هيئة التدريس في تغيير أساليب
وأدوات التربية اإللكترونية

4

ضعف مستوى االلتزام بسياسات االستخدام المقبول
ألنظمة الجامعة اإللكترونية

المعياري

النسبي

الترتيب

يتضح من الجدول ( )2أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين ()%93.33 – 49.26
حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )3قلة إثراء المحتوى الرقمي بأنشطة ال منهجية" في المرتبة األولى بوزن نسبي (،)%93.33

وقد يعزى السبب في ذلك إلى انحسار متطلبات التربية اإللكترونية في الجامعات في المحتوى
التعليمي فقط من خالل الواجبات واالختبارات ،وذلك نتيجة لحداثة تعامل أعضاء هيئة التدريس مع

(المودل ،اليوبينار )... ،وغيرها ،وهو ما أكدته دراسة أحمد ( ،)9191ودراسة محمد وآخرون

(.)9134

الفقرة (" )4ضعف مستوى االلتزام بسياسات االستخدام المقبول ألنظمة الجامعة اإللكترونية "في

المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%49.26وقد يعزى السبب في ذلك رغم ارتفاع درجة التقدير إلى
نظم التعليم اإللكتروني التابعة للجامعات والتي تعتمدها للتقويم محددة بإجراءات االستخدام السليم

الذي يحفظ حقوق المعلم والمتعلم.
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المجال الثاني :المعوقات المادية
جدول ( )01التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
المتوسط

م

الفقرة

3

صعوبة تحويل المناهج من صيغتها الحالية إلى الصيغة
الرقمية

9

ارتفاع تكلفة التربية اإللكترونية (شراء أجهزة ،اشتراك
إنترنت ،صيانة دورية)... ،

1

صعوبة تنفيذ المحاضرات إال من خالل (محاضرات
مسجلة)

2

تكرار الخلل المفاجئ في الشبكات الداخلية والخارجية

2

ضعف مستوى المحافظة على الملكية الفكرية عند

المساعدة (المودل ،اليوبينار) .. ،
استخدام البرمجيات.

6

ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة للتربية اإللكترونية
(خدمة اإلنترنت ،التيار الكهربي) ... ،

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي

1.444

1.424

42.22

9

1.429

1.419

42.92

2

1.266

1.216

43.19

6

1.423

1.432

42.13

1

1.493

1.462

42.21

2

1.991

1.621

44.62

3

يتضح من الجدول ( )31أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (–43.19

 )%44.62حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )6ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة للتربية اإللكترونية (خدمة اإلنترنت ،التيار الكهربي،

 ".) ...في المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%44.62وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن الوضع العام
المتردي في محافظات غزة ،نتيجة للحصار ،والضائقة المالية التي يمر بها كل من الجامعات

والطلبة ،وهذا ما أكدته دراسة دباب وبرويس ( ،)9132والعواودة (.)9139

الفقرة (" )1صعوبة تنفيذ المحاضرات إال من خالل (محاضرات مسجلة) "في المرتبة األخيرة بوزن

نسبي ( ،)%43.19وقد يعزى السبب في ذلك رغم ارتفاع درجة التقدير إلى عنصر المفاجأة الذي

فرض تحوال في أدوار الجامعات نتيجة لجائحة كورونا.
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المجال الثالث :معوقات معرفية /ثقافية:
جدول ( )00التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
المتوسط

م

الفقرة

3

ضعف مستوى اإلرشاد حول استخدام أجهزة وبرامج
التربية اإللكترونية

9
1

قلة الدافعية نحو التربية اإللكترونية

استخدام التربية اإللكترونية لطرق ووسائل تواصل غير
مألوفة

2

عدم شمولية التربية اإللكترونية ألنماط التعلم التفاعلي
(التعاوني ،الدراما الصورية ،الوجداني)..

2

صعوبة التحم في االنفعاالت الذاتية عند ممارسة التعليم

6

ضعف مستوى المسؤولية والمواطنة الرقمية

4

تدني مستوى القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع مكونات

اإللكتروني

التربية اإللكترونية
9

ضعف تركيز أهداف المنهاج الجامعي على التربية
اإللكترونية

2

ضعف مالءمة مفردات المنهاج ألدوات التربية

اإللكترونية

 31االتجاهات السلبية نحو استخدام المحتوى اإللكتروني في
التدريس
 33ضعف القدرة على التمييز بين الحضور الشخصي
والمهني على اإلنترنت

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي

1.991

1.622

44.61

2

1.212

1.496

49.39

1

1.243

1.911

42.23

3

1.229

1.229

62.11

2

1.222

1.444

42.39

9

1.233

1.229

69.93

31

1.114

1.299

66.42

33

1.462

1.919

42.13

2

1.221

1.266

62.42

9

1.632

1.942

49.19

6

1.212

1.913

41.64

4

يتضح من الجدول ( )33أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (-66.42

 )%42.23حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )1استخدام التربية اإللكترونية لطرق ووسائل تواصل غير مألوفة "في المرتبة األولى بوزن
نسبي ( ،)%42.23وقد يعزى السبب في ذلك إلى ضعف مستوى معرفة الطلبة بأنظمة الجامعات

اإللكترونية ،حيث كانت تعتمد على التعليم الوجاهي بنسب تفوق التعلم اإللكتروني الذي لم يتعدى
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في بعض الحاالت عن تسجيل المحاضرات إلكترونيا ،وهو ما أكدته دراسة محمد وآخرين (،)9134
وحمزة ( ،)9132والعواودة (.)9139

الفقرة (" )4تدني مستوى القدرات اللغوية الالزمة للتعامل مع مكونات التربية اإللكترونية "في المرتبة

األخيرة بوزن نسبي ( ،)% 66.42وقد يعزى السبب في ذلك إلى وضوح آليات التعامل مع أنظمة
التعليم اإللكترونية ،إضافة إلى قيام الجامعات بتصميم أدلة إلكترونية لتوضيح آليات التعليم

اإللكتروني لضمان الحد األدنى من جودة التعليم خالل فترة الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا.
المجال الرابع :معوقات إدارية:

جدول ( )08التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
المتوسط

م

الفقرة

3

االعتقاد بأن التربية اإللكترونية تلغي الوجود المكاني
للمعلم أو عضو هيئة التدريس

9

نظام الجامعة ال يعتمد التعليم اإللكتروني كأساس
للتدريس

1

االفتقار إلى سياسات تطوير تكنولوجيا التعليم في
الجامعة

2

ضعف صالحيات عضو هيئة التدريس في اعتماد

2

قلة استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام التربية

التعليم اإللكتروني كرديف للتعليم الوجاهي
التكنولوجية في نشاطات التعليم المختلفة

6

صعوبة عملية التقويم من خالل أدوات التربية
اإللكترونية

4

ضعف مستوى التدريب الالزم للعاملين الستخدام
منظومة التربية اإللكترونية

9

القصور في توفير الدعم الفني واإلداري لصيانة البرامج
واألجهزة

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي

1.493

1.299

42.21

1

44.92

3

1.214

1.929

41.32

2

1.292

1.211

62.69

6

1.461

1.942

42.32

9

1.692

1.962

41.49

2

1.213

1.261

69.69

9

1.266

1.219

62.11

4

1.922

1.229

يتضح من الجدول ( )39أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (-69.69
 )%44.92حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة ( " )9نظام الجامعة ال يعتمد التعليم اإللكتروني كأساس للتدريس "في المرتبة األولى بوزن
نسبي ( ،)%44.92وقد يعزى السبب في ذلك إلى ما كان قبل جائحة كورونا من االعتماد على
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التعليم التقليدي ،وندرة استخدام التعليم اإللكتروني إال في نطاقات محددة ،وهذا ما أكدته دراسة حمزة
( ،)9132وعباس (.)9134

الفقرة (" )4ضعف مستوى التدريب الالزم للعاملين الستخدام منظومة التربية اإللكترونية" ،في المرتبة

األخيرة بوزن نسبي ( ،)% 69.69وقد يعزى السبب في ذلك إلى ما قامت به الجامعات خالل

األشهر القليلة السابقة من إخضاع العاملين فيها لبرامج تدريب مكثفة للحفاظ على مستوى مقبول
من جودة التعليم بعد انعدام نظام التعليم الوجاهي ،وهذا ما أكدته دراسة محمد وآخرين (،)9134

ودباب وبرويس (.)9132

السؤال الثاني:

ينص السؤال على" :ما درجة تقدير عينة من طلبة الجامعات الفلسطينية لدور تلك الجامعات في

تعزيز رأس المال النفسي لديهم؟

ولإلجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

والترتيب ،والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول ( :)02المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل مجال من مجاالت استبانة (تعزيز رأس المال النفسي)
المجال

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

الترتيب

درجة

التقدير

الكفاءة الذاتية

14.780

3.645

73.90

4

كبيرة

الثقة واالهتمام

25.962

5.166

74.18

3

كبيرة

الخدمة واإلقناع

30.856

4.935

77.14

2

كبيرة

التواضع والتمكين

27.669

4.093

79.05

1

كبيرة

99.267

15.500

76.36

الدرجة الكلية

كبيرة

يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح من الجــدول ( )31أن درجــة تقــدير أفراد العينــة لــدور الجــامعــات في تعزيز رأس المــال

النفسـ ــي كانت كبيرة عند وزن نس ـ ــبي ( ،)%76.36وقد يعزى الس ـ ــبب في درجة التقدير الكبيرة إلى

قناعة أفراد العينة بالجدوى االجتماعية واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية الناتجة عن دور الجامعات في تخفيف الحد
الضـ ـ ـ ــغوطات الناجمة عن التعليم أو االنتسـ ـ ـ ــاب للجامعة ،وأن الجامعة هي البيئة األكثر قدرة على

تشكيل شخصية الطالب المستقلة ،وهو ما يتفق مع ما جاءت به دراسة الفقعاوي ( ،)2102ودراسة
) Contreras (2017من حيث التقدير

جاء مجال (التواضع والتمكين) في المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%79.05ومجال (الكفاءة

الذاتية) في المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%73.90وقد يعزى السبب في أن جاء مجال (التواضع
والتمكين) في المرتبة األولى إلى قناعة أفراد العينة بأن أقل ما يمكن أن يقدم للطلبة هو االهتمام
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ودعم الصمود والتحدي في ظل الظروف االستثنائية التي تمر بها الجامعات ،وتتطلب منها المحافظة
على سمعتها السوقية ،وميزتها التنافسية ،وهو ما أكدته دراسة أبو جراد وأبو حجير(.)9139

وقد يعزى السبب في أن جاء مجال (الكفاءة الذاتية) في المرتبة األخيرة رغم ارتفاع درجة التقدير

إلى وجود بعض المؤثرات التي تطغى على دور الجامعات في هذا المجال ،والمتعلقة بتسيير أمورها،
والتسويق واالستقطاب في ظل ارتفاع وتيرة التنافسية بين الجامعات المحلية.

المجال األول :الكفاءة الذاتية

جدول ( ) 04التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال األول
المتوسط

م

الفقرة

3

تمكن الجامعة طلبتها من عرض مقترحاتهم دون تخوف

االنحراف

الوزن

الترتيب

الحسابي

المعياري

النسبي

تتعامل الجامعة مع مختلف سلوكيات الطلبة دون تمييز

1.632

3.322

49.19

2

1.692

3.141

41.49

9

1

تعرض الجامعة المعلومات الالزمة للطلبة بشكل محفز

1.629

1.264

49.26

1

2

تعزز الجامعة ثقة الطلبة بأنفسهم وقدرتهم على إيجاد

1.992

3.162

46.29

3

9

حلول لمشكالتهم

يتضح من الجدول ( )32أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين ()%46.29-49.19
حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )2تعزز الجامعة ثقة الطلبة بأنفسهم وقدرتهم على إيجاد حلول لمشكالتهم ".في المرتبة

األولى بوزن نسبي ( ،)%46.29وقد يعزى السبب في ذلك إلى هذه األمور تندرج تحت المسؤولية
التربوية واالجتماعية للجامعة ،ومن باب التشجيع على المثابرة والمرونة لمواصلة الطريق والوصول

إلى االستقاللية واالعتماد على الذات.

الفقرة (" )3تمكن الجامعة طلبتها من عرض مقترحاتهم دون تخوف "في المرتبة األخيرة بوزن نسبي

( ،)%49.19وقد يعزى السبب في ذلك إلى ضعف مستوى الحرية األكاديمية في الجامعات
العتبارات سياسية واقتصادية ،وهو ما أكدته دراسة أحمد (.)9134

المجال الثاني :الثقة واالهتمام:

جدول ( )0.التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

1.629

1.292

41.92

المتوسط

م

الفقرة

3

تضع الجامعة احتياجات الطلبة على رأس أولويات
التطوير
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النسبي

الترتيب

2

9

تتفهم الجامعة انفعاالت الطلبة الناتجة عن ق ارراتها

1
2

توفر الجامعة فرصاً لتنمية طاقات الطلبة وامكاناتهم

لدى الجامعة برامج خاصة لرعاية المواهب والجدارات

2

تسعى الجامعة من خالل برامجها إلى تعزيز ثقة الطلبة

المفاجئة

بإنجازاتهم
6

تؤكد الجامعة على حق الطلبة في التدريب والتعليم
اإللكتروني

4

لدى الجامعة رؤية واضحة حول اإلفادة من اتجاهات

الطلبة اإليجابية نحوها

42.61

9

1.491

1.949

1.411

1.992

42.66

2

1.229

1.214

41.24

4

1.429

1.929

42.22

3

1.661

1.969

41.91

6

1.423

1.999

42.13

1

يتضح من الجدول ( )32أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (-41.24
 )%42.22حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )2تسعى الجامعة من خالل برامجها إلى تعزيز ثقة الطلبة بإنجازاتهم" .في المرتبة األولى

بوزن نسبي ( ،)%42.22وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن مثل هذا اإلجراء إضافة إلى أنه يندرج
تحت مبدأ الحفاظ على رأس المال البشري والنفسي ،وتحفيزهم على االندماج في المجتمع فإنه يحقق
ميزة تنافسية للجامعة ،ويحسن من صورتها المجتمعية ،ويعزز من ثقة الجمهور بدورها ،وهو ما

أكدته دراسة آل طعين (.)9132

الفقرة ( " )2لدى الجامعة برامج خاصة لرعاية المواهب والجدارات" في المرتبة األخيرة بوزن نسبي

( ،)%41.24وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن مثل هذه البرامج تحتاج إلى موازنات خاصة ،األمر
الذي تعاني منه الجامعات في ظل الضائقة المالية التي تمر بها.

المجال الثالث :الخدمة والقناع:

جدول ( )02التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

1.996

1.919

44.43

2

42.14

4

91.39

3

المتوسط

م

الفقرة

3

تسعى الجامعة إلى توفير بعض فرص العمل للطلبة
المتفوقين.

9

تقدم الجامعة برامج إثرائية كبيئة داعمة للمشاريع

1

تضع الجامعة خدمة الطلبة كأولوية للحفاظ على ميزتها

الصغيرة

التنافسية
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1.422
2.112

1.929
1.931

النسبي

الترتيب

2
2
6

تنظم الجامعة رحلت ترفيهية واستكشافية

تحدد الجامعة من خالل عمادة شؤون الطلبة ألوان
النشاط المختلفة المتعلقة بالتعليم اإللكتروني

تعتمد الجامعة سياسية الباب المفتوح والشراكة الكاملة
في عمليات اإلدارة

4

تسعى الجامعة للحفاظ على سمعتها من خالل التأثير
في قناعات طالبها

9

تمكن الجامعة طلبتها من التعامل مع حاالت عدم التأكد

بتوقع األفضل

1.411

1.491

42.66

9

1.922

1.923

44.92

1

1.922

1.911

44.39

2

1.224

1.913

49.22

9

1.442

1.441

42.29

6

يتضح من الجدول ( )36أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (-42.66
 )%91.39حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )1تضع الجامعة خدمة الطلبة كأولوية للحفاظ على ميزتها التنافسية" .في المرتبة األولى

بوزن نسبي ( ،)%91.39وقد يعزى السبب في ذلك إلى أن ارتفاع وتيرة التنافس بين الجامعات التي
تتسابق إلى استقطاب الطلبة من خالل الخدمات التي تقدمها.

الفقرة (" )2تنظم الجامعة رحلت ترفيهية واستكشافية "في المرتبة األخيرة بوزن نسبي (،)%42.66
وقد يعزى السبب في أن جاءت في المرتبة األخيرة ،إلى أن هذا اإلجراء يستلزم وجود عاملين

متخصصين في مجال التعامل مع ذوي اإلعاقات ،وبرامج ترفيهية متمايزة مكلفة في الوقت الذي
تنشغل به الجامعات خالل هذه الفترة بإدارة أزماتها المالية ،وانعكاسات ذلك على رؤيتها ورسالتها،

وهذا ما أكدته دراسة الفقعاوي ) (2019ودراسة ).Avey (2014

المجال الرابع :التواضع والتمكين:

جدول ( )02التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
م

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

1.222

1.412

42.39

1

44.43

2

1.212

1.491

49.43

2

1.911

1.426

46.61

4

المتوسط

الفقرة

3

تمثل الجامعة مصدر الهام للطلبة

9

تفتخر الجامعة بما تقدمه من انجازات تظهر قصص
نجاحها

1

تزود الجامعة طلبتها بالمعلومات التي يحتاجونها لتأدية

2

تؤكد الجامعة على أن جهودها في تمكين الطلبة تأتي

أي مهام تخصهم

في إطار مسؤوليتها االجتماعية

81

1.996

1.663

النسبي

الترتيب

2

تتعامل الجامعة بصرامة مع أي موقف يسيء لجهودها

6

تمكن الجامعة بعض الطلبة من عرض تجاربهم وتدويلها

4

تفرض الجامعة تعامالتها من ناحية إنسانية قبل أي

في خدمة وتمكين الطلبة

افتراض آخر

2.934

1.449

92.12

3

1.921

1.624

44.13

6

1.223

1.931

42.99

9

يتضح من الجدول ( )34أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين (-42.66

 )%91.39حيث جاءت فقرتا المرتبة األولى واألخيرة على النحو اآلتي:

الفقرة (" )2تتعامل الجامعة بصرامة مع أي موقف يسيء لجهودها في خدمة وتمكين الطلبة "في

المرتبة األولى بوزن نسبي ( ،)%91.39وقد يعزى السبب في ذلك إلى خطورة التأثير على سمعة
الجامعة السوقية.

الفقرة (" )2تؤكد الجامعة على أن جهودها في تمكين الطلبة تأتي في إطار مسؤوليتها االجتماعية

"في المرتبة األخيرة بوزن نسبي ( ،)%42.66وقد يعزى السبب في ذلك إلى التحول الذي تطلبته
المرحلة من التحول في رؤية ورسالة الجامعة الفلسطينية في محافظات غزة.

السؤال الثالث:

هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات

التربية اإللكترونية ودرجة تقديرهم لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرض التالي:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى ( )α≤0.05بين درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات
التربية اإللكترونية ودرجة تقديرهم لدور الجامعات في تعزيز رأس المال النفسي لديهم .حيث تم

حساب معامل االرتباط بيرسون ،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ( )02معامالت االرتباط

الثقة

الخدمة

التواضع

واالهتمام

واإلقناع

والتمكين

الكلية

معوقات تنفيذية

1.212

1.239

1.226

1.132

1.223

معوقات مادية

1.261

1.612

1.691

1.626

1.262

معوقات معرفية /ثقافية

1.243

1.229

1.621

1.419

1.693

معوقات إدارية

1.222

1.211

1.224

1.619

1.642

1.222

1.639

1.629

1.622

1.692

المجال

الدرجة الكلية

الكفاءة
الذاتية

ر الجدولية عند درجات حرية ( )003ومستوى داللة (5.082 = )5.50
ر الجدولية عند درجات حرية ( )003ومستوى داللة (5.532 = )5.50
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الدرجة

يبين الجدول ( )39أن معامل االرتباط الكلي يساوي ( ،)1.692وأن القيمة االحتمالية تساوي

( )1.111وهي أقل من مستوى الداللة ( )1.12مما يدل على وجود عالقة طردية ذات داللة
إحصائية بين درجة تقدير أفراد العينة لمعوقات التربية اإللكترونية ودرجة تقديرهم لدور الجامعات

في تعزيز رأس المال النفسي لديهم .وقد يعزى السبب في ذلك إلى التغير المتوقع في دور الجامعات

في تعزيز رأس المال النفسي لطلبتها في ظل ارتفاع مستوى المعوقات والضغوط الناجمة عن التحول

في أساليب التربية الجامعية نتيجة لجائحة كورونا واعتماد التعليم اإللكتروني كبديل مؤقت عن التعليم
الوجاهي .وعل هذا يتفق من حيث التأثير مع ما جاءت به دراسة الفقعاوي ( ،)9132وأبو جراد وأبو
حجير (.)9139

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحث بما يلي:

 -3تكثيف الجهود في الجامعات الفلس ـ ـ ــطينية ألغراض التربية اإللكترونية ،وبما يدعم مس ـ ـ ـ ـتلزمات
المرحلة القادمة من اتساع دائرة التعليم اإللكتروني.

 -9إيجاد بيئة تش ـريعية وثقافية داعمة ،تجرم التقص ــير في متطلبات التعليم اإللكتروني خاص ــة بعد
ما فرضته جائحة كورونا من ظروف.

 -1توفير الكادر المتخص ـ ــص والمؤهل لتنفيذ أنش ـ ــطة وأس ـ ــاليب (ال منهجية) إلكترونية ،من خالل
التنسيق بين القيادات العليا في الجامعات ،والمؤسسات ذات االهتمام المشترك.

 -2إجراء مســح ميداني دوري وشــامل لحصــر الضــغوطات التي قد تؤثر على الطلبة نفســياً نتيجة
للتعلم اإللكتروني.

 -2زيادة أنشــطة الرعاية النفســية ،وبرامج التوعية المجتمعية المختلفة حول أهمية تعزيز رأس المال
النفسي لدى الطلبة الجامعيين.

قائمة المراجع:

 .3علي أبو جراد ،طارق أبو حجير ،رأس المال النفسي اإليجابي ودوره في تعزيز األداء بالجامعات
الفلسطينية الخاصة (جامعة غزة نموذجاً) ،مجلة جامعة األزهر-سلسة العلوم اإلنسانية(c) ،

.)9132( 20

 .9إسماعيل أحمد ،تحديات التعليم الرقمي في الوطن العربي – رؤية تأصيلية ،المجلة العربية
للتربية النوعية.)9191( ،)39(2 ،
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 .1جنان أحمد ،العالقة بين رأس المال النفسي اإليجابي واالرتجال التنظيمي في إطار السلوك
الريادي للعاملين في المؤسسات التعليمية :دراسة مسحية آلراء أعضاء هيئة التدريس لجامعة

أهل البيت ،مجلة المتنبي الدارية واالقتصادية.)9134( )1(4 ،

 .2إياد إسماعيل ،أثر رأس المال النفسي على األداء المالي للهيئات المحلية في قطاع غزة (رسالة
ماجستير) ،جامعة األزهر ،غزة (.)9132

 .2إحسان األغا ،البحث التربوي وعناصره – منهجه وأدواته ،الجامعة اإلسالمية ،غزة (.)9119
 .6يوسف آل طعين ،تأثير رأس المال النفسي اإليجابي في األداء اإلبداعي :دراسة تحليلية آلراء

عينة من التدريسين في جامعتي القادسية والمثنى ،مجلة القادسية االقتصادية الدارية)1(34 ،

(.)9132

 .4عبد الحميد بسيوني ،التعليم ال لكتروني والتعليم الجوال (،)E-Learning & M-Learning
دار الكتب العالمية للنشر والتوزيع ،القاهرة(.)9114

 .9وسيلة بن عامر ،ساعد صباح ،مغزي أميمة ،صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني من وجهة
نظر أساتذة التعليم العالي ،المجلة العربية للتربية النوعية.)9132( )4(2 ،

 .2أسماء جعبري ،عالقة رأس المال النفسي اإليجابي بأداء العاملين في الجامعات الفلسطينية
العاملة في جنوب الضفة الغربية (رسالة ماجستير) ،جامعة الخليل ،الخليل(.)9139

 .31محمد حمدان ،التربية اإللكترونية المفتوحة عن بعد بتكنولوجيا المعلومات المعاصرة – الواقع

وتنبؤات المستقبل في الوطن العربي ،المؤتمر الدولي الخامس للمركز العربي للتعليم والتنمية،

 /32- 31يوليو ،القاهرة(.)9131
 .33جنان حمزة ،مشكالت استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس المقررات التاريخية من وجهة

نظر التدريسين ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية والنسانية.)9132( ،)9( 91 ،

 .39مجدي حناوي ،واقع استخدام الطلبة لنمط التعليم اإللكتروني المنظم ذاتياً واتجاهاتهم نحوه في
جامعة القدس المفتوحة ،مجلة العلوم التربوية والنفسية.)9139( ،)3(32 ،

 .31زهية دباب ،وردة برويس ،معوقات التعليم الرقمي في المدرسة الجزائرية ،المجلة العربية لآلداب
والدراسات النسانية.)9132( ،)3( 4 ،

 .32بندر الرشيدي ،أثر التعليم اإللكتروني في تحسين مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة تقنيات التعليم

واالتصال في جامعة حائل ،مجلة الجامعة السالمية للدراسات التربوية والنفسية،)3(99 ،

(.)9191
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 .32سهير سحويل ،مدى توافر الكفايات اإللكترونية لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة في ضوء
بعض المتغيرات (رسالة ماجستير) ،جامعة األزهر ،غزة (.)9131

 .36هديل عباس ،واقع توظيف التعليم اإللكتروني في التدريس بكليات التربية في الجامعات
السودانية (رسالة ماجستير) ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،الخرطوم(.)9134
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في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
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الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة– فرع غزة،

في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،من خالل دراسة
بيئة التعليم اإللكتروني (بيئة المؤسسة اإللكترونية ،بيئة األكاديميين اإللكترونية ،وموائمة المنهاج

للتعليم اإللكتروني ،وجاهزية الطواقم اإلدارية واألكاديمية للتعليم اإللكتروني ،ومدى توفر األدوات

اإللكترونية وتفرعها في الجامعة ،واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدموا

االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة،
والبالغ عددهم ( )96أستاذ متفرغ ،وتم استخدام أسلوب المسح الشامل ،حيث تم توزيع ( )96استبانة
على مجتمع الدراسة ،وتم استرداد ( )91استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي ،أي بنسبة استرداد

( ،)%99وكان من أهم نتائجها ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α≥1.12
بين التعليم اإللكتروني واحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد في الجامعة ،وال توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥1.12في استجابات المبحوثين لبيئة وواقع التعليم اإللكتروني

واحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد ،تُعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،الفئة العمرية،
المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة).
وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد استراتيجية تهدف لتطوير التعليم اإللكتروني في الجامعة،

وتحسين بيئة العمل اإللكترونية في الجامعة من خالل البرامج والتقنيات التي تسهل العملية التعليمية،
السعي لتوفير تطبيقـات مناسبة للـتعليم اإللكتروني ،وأنظمـة الـتحكم والسـيطرة والمتابعـة للشبكات
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 والعمل على تدريب أعضاء الهيئة التدريسية والطالب على استخدام البرامج المستحدثة،اإللكترونية
.بشكل دوري
 التعليم اإللكتروني – احتواء األزمة – فيروس كورونا المستجد:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study aimed to identify the reality of e-learning at Al-Quds Open
University - Gaza Branch, in light of the implications of the new Covid-19
virus from the point of view of faculty members, by studying the e-learning
environment (the electronic environment of the institution, the electronic
environment of academics, the adaptation of the curriculum for e-learning,
and readiness. The administrative and academic staff for e-learning, and the
availability and branching of electronic tools at the university, and
researchers used the descriptive and analytical approach, and the
questionnaire was used as a main tool for data collection, and the study
population consisted of the faculty members of the university, and the
number (26) is a full-time professor, and the comprehensive survey method
was used, where (26) questionnaires were distributed to the study
community, And (23) questionnaires valid for statistical analysis were
returned, i.e. a rate of recovery (88%). the most important results was the
existence of a statistically significant positive relationship between Elearning and the inclusion of the emerging crisis of the Corona virus in the
university, There were no statistically significant differences at the level of
significance (0.05 ≥α) in the respondents' responses to the environment and
reality of e-learning and the containment of the emerging corona virus crisis,
due to the following demographic variables (gender, age group, educational
qualification, number of years of experience).
The Study recommended with the necessity of adopting a strategy aimed at
developing e-learning at the university, improving the electronic work
environment at the university through programs and technologies that
facilitate the educational process, Work to train faculty and students to use
the newly developed programs periodically.
Key words: e-Learning – Covid-19 Virus - Al-Quds Open University
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المقدمة:
تطور تكنولوجيًا ومعلوماتيًا فقد ظهرت تكنولوجيات علمية ووس ـ ـ ــائل تعليمية
ًا
"ش ـ ـ ــهد العالم اليوم

حديثة س ـ ــاعدت على تحس ـ ــين العملية التعليمية وتطويرها بل أنها بدأت تفرض نفس ـ ــها على العملية

التعليمية.

إن التعليم اإللكتروني من المواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع المهم ــة التي يج ــب االهتم ــام بهـ ـا في ع ــالمن ــا التربوي

المعاصـر لما له من إسـهامات ذات فعالية في العملية التعليمية سواء داخل المؤسسات التعليمية أو
خارجها وألهمية التعليم اإللكتروني فقد تســابقت الدول والهيئات والمراكز التربوية العالمية إلى تعميم
وتطبيق التعلم اإللكتروني في كافة المراحل الدراسية والبيئات التعليمية.1

ويعد التعليم اإللكتروني طريقة للتعلم باســتخدام آليات االتصــال الحديثة من الكمبيوتر وشــبكات

اإلنترنــت ،ويركز على التفــاعــل مع المحتوى اإللكتروني عبر الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط المعتمــدة على الكمبيوتر
وش ــبكاته إلى المتعلم بش ــكل يتيح له إمكانية التفاعل النش ــط مع تلك المحتوى اإللكتروني من خالل

الوسائط المتعددة الكثيرة (.)2

فالتعليم في حاالت الطوارئ هو ش ــيء إنس ــاني أس ــاس ــي وض ــروري لكل الناس فهو يض ــم فرص

تعليمية لكل األعمار فهو يش ـ ـ ــمل تنمية الطفولة المبكرة ،التعليم األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي والثانوي والتعليم الغير

رسمي والتقني والمهني والجامعي من حاالت الطوارئ وصوالً إلى مرحلة التعافي ،ولتحقيق استجابة

تعليم فعالة ،فاألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس يكمن في تطبيق معايير إمكانية الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على التعليم والبيئة التعليمية
والتدريس والتعلم والمعلمون وس ــائر العاملين في التعليم وس ــياس ــة التعليم في المش ــاركة النش ــطة من

دور جيـ ًـدا ،وان إدارة األزمــة
قبـل المجتمع والعمليــات واألنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة والتي تمكن النــاس من أن يلعبوا ًا
ثير ما ال يكون له مقدمات.
تعتبر عملية إدارية فريدة؛ حيث إن المؤسسة تتعرض لحدث مفاجئ ك ًا

()1

حس ــين حمايل ،واقع التعليم اإللكتروني في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الش ــمالية في فلس ــطين ،د ارس ــات العلوم

()2

فــايز الظفيري ،أهــداف وطموحــات تربويــة في التعليم اإللكتروني  ،رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة التربيــة ،المجلــد األول ،العــدد الرابع ،الريــاض

التربوية ،الجامعة األردنية ،المجلد ،22ع )9139( ،2ص939-324
(.)9112
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وتحتاج األزمة لتص ـرفات حاســمة ولق اررات س ـريعة تتفق مع خطورة الموقف المتطور ،وبالتالي

يكون إلدارة األزمــة زمــام المبــادأة في قيــادة األحــداث والتــأثير عليهــا وتوجيههــا وفًق ـا لمقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــات
األمور(.)1

ومن هنا جاءت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة للبحث في واقع اسـ ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضـ ـ ـ ــاء هيئة

التدريس في جامعة القدس المفتوحة– فرع غزة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الطار العام للدراسة:
مشكلة الدراسة:

أظهرت بعض الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة الحاجة إلى زيادة االهتمام بالتعليم اإللكتروني كد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة

(الصيفي 2)9132 ،والتي أوصت بضرورة عقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل ،وعمل محفزات
ألعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس المتميزين في مجــال التعليم اإللكتروني ،وتجهيز مختبرات وبنيــة تحتيــة
مناسبة ألعضاء هيئة التدريس مستقلة عن الطلبة.

وكذلك د ارس ـ ـ ــة (نص ـ ـ ــار ،)3()9131 ،والتي أوص ـ ـ ــت بتوس ـ ـ ــيع اس ـ ـ ــتخدام نطاق الص ـ ـ ــفوف

االفت ارضـ ـ ــية ،وتوفير اإلمكانات المادية والتقنية التي تخدم اس ـ ـ ــتخدام تقنية الصـ ـ ــفوف االفت ارض ـ ـ ــية،
واعادة تدريب وتأهيل الكادر التعليمي في مجال التعامل مع تقنيات الص ــفوف االفت ارض ــية ،وبالرغم

ار س ــابًقا بإدخال التعليم اإللكتروني في برامجها بنس ــبة –91
أن جامعة القدس المفتوحة اتخذت قرًا
 %11من كامل البرامج التعليمية في الجامعة ،وبدأت بتجهيز الكادر والبنى التحتية على هذه
األسـ ـ ــاس ،ولكن في ظل جائحة فيروس كورونا ،وجدت نفس ـ ـ ـها مضـ ـ ــطرة ،ليس فقط في تس ـ ـ ـريع
خططها المقرة أصالً ،وانما للتحول إلى التعليم اإللكتروني بنسبة ."%311

()1

س ـ ـ ـ ــمية أبو قاس ـ ـ ـ ــم ،درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة لبرنامج التعليم في حاالت الطوارئ

()2

سامي الصيفي ،اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو التعليم اإللكتروني وعالقته بفاعلية الذات ،رسالة

()3

صـ ــبحية نصـ ــار ،اتجاهات أعضـ ــاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فلسـ ــطين نحو اسـ ــتخدام تقنية الصـ ــفوف

وسبل تطويرها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة (.)2017
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين(.)9132

االفت ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة كنمط من أنمــاط التعليم اإللكتروني  ،رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالــة مــاجس ـ ـ ـ ـ ـ ــتير غير منش ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ،جــامعــة النجــاح الوطنيــة ،نــابلس،

فلسطين(.)9131
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لذا تتمثل مشكلة الدراسة في الجابة على السؤال الرئيس التالي:
 مــا واقع اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام التعليم اإللكتروني في جــامعــة القــدس المفتوحــة– فرع غزة ،في ظــلتداعيات فيروس كورونا المستجد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
ويتفرع منه السؤالين الرئيسين التاليين:
 .3ما واقع اســتخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضــاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة
– فرع غزة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد؟"

 .9ما مستوى احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد في الجامعة محل الدراسة؟

نموذج الدراسة :العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
المتغير المستقل

المتغير التابع

التعليم اللكتروني
بيئة المؤسسة اللكترونية

احتواء أزمة كورونا

بيئة أعضاء هيئة التدريس اللكترونية
مالئمة المنهاج

المستجد

جاهزية الطواقم الدارية واألكاديمية
توفر األدوات اللكترونية وتفرعها

الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة
المصدر ،من اعداد الباحثين اعتمادا على الدراسات السابقة

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسة األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مســــتوى الداللة ( )α≥ 1.1.الســــتخدام

التعليم ال لكتروني على احتواء أزمـة فيروس كورونـا المســـــــــتجـد في جـامعة القدس المفتوحة من وجهة
نظر األكاديميين.
وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:

 .3توجد عالقة ذات إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12لبيئة وواقع المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة
اإللكترونية على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
 .9توجد عالقة ذات إحصـ ــائية عند مسـ ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12لبيئة أعضـ ــاء هيئة التدريس
اإللكترونية على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
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 .1توجد عالقة ذات إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12لمالئمة المنهاج للتعليم
اإللكتروني على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 1.12لجاهزية الطواقم اإلدارية
واألكاديمية للتعليم اإللكتروني على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
 .2توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 1.12توفر األدوات اإللكترونية
وتفرعها على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
الفرضية الرئيسة الثانية :يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 1.12في

استجابات المبحوثين لبيئة وواقع التعليم اإللكتروني واحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد ،تُعزى
للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة).

أهداف الدراسة:
 .3التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في الجــامعــات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيــة وخــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جــامعــة القــدس
المفتوحة– فرع غزة.

 .9تحديد مستوى احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد في جامعة القدس المفتوحة– فرع غزة.

 .1د ارسـ ـ ــة واقع بيئة التعليم اإللكتروني (بيئة المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة اإللكترونية ،بيئة أعضـ ـ ــاء هيئة التدريس
اإللكترونيـة ،وموائمـة المنهاج للتعليم اإللكتروني ،وتطوير وجاهزية الطواقم اإلدارية واألكاديمية

للتعليم اإللكتروني ،مدى توفر األدوات اإللكترونية وتفرعها في الجامعة.

أهمية الدراسة:

 .3تعتبر من المواضيع القليلة التي استهدفت موضوع " واقع استخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضاء
هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة– فرع غزة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد"

 .9تقدم الد ارســة معلومات علمية ود ارســات بحثيه متعلقة بموضــوع توضــيح بيئة التعليم اإللكتروني
وأثرها في احتواء األزمات.

 .1توجــه هــذه الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أنظــار إدارة الجــامعــة لبيئــة التعليم اإللكتروني ودورهــا في تطوير كــادر
العاملين من خالل برامج التعليم المستمر والتدريب.
حدود الدراسة:

 الحد الموضوعي :تناولت الدراسة "واقع استخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة؟
التدريس في جامعة القدس المفتوحة – فرع غزة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد".
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 الحد البشري :اقتصرت الدراسة الحالية على األساتذة العاملين في فرع غزة بجامعة القدس
المفتوحة.

 الحد الزمني :العام 9193-9191م.
مصطلحات الدراسة:
* التعليم ال لكتروني:
هو نظام تعليمي يتم تخطيطه واعداده وتنفيذه وتقييمه إلكترونيا ويتم نقله عبر تقنية المعلومات

واالتصـاالت من خالل موقع إلكتروني يوفر المادة العلمية بشكل إلكتروني يتيح التفاعل بين المعلم

والمتعلم من جهة وبين المتعلمين من جهة أخرى( 1أبو زيد.)22 ،9112 ،

ويعرف ـه البــاحثون إجرائي ـا بــهنــه" :تعلم يعتمــد على الــدمج بين التعلم اإللكتروني والتعلم التقليــدي،
والمعتمد على التفاعل وجهاً لوجه في حجرة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وأداء التكليفات وتبادلها بين المعلم والمتعلم
في أوقـت وقـت وأي مكـان ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة والتعيينات اإللكترونية والبث والتدفق الفيديوي
والصفوف االفتراضية ،والقالب اإللكتروني والوسائط المحوسبة.
* مفهوم احتواء األزمة:
إيقاف سـ ــلسـ ــلة التأثيرات الناتجة عن األزمة واحتواء اآلثار الناتجة عنها وعالجها ،وتعتبر مهمة

أس ـ ــاس ـ ــية من مهام إدارة األزمات التي تهدف في المقام األول إلى تقليل الخس ـ ــائر ألدنى حد ممكن

والتركيز على األزمة دون المس ـ ــائل اليومية واإلجراءات الروتينية العادية وذلك لمنع انتش ـ ــار األزمة

في باقي أجزاء المنظمة( 2عبد الغفار)9131،

ويعرفه الباحثون إجرائيا بهنه :الس ــيطرة على مض ــاعفات األزمة واآلثار الناتجة عنها ،بما يض ــمن

تقليل الخســائر وعدم زيادة حدتها ،والســرعة في وضــع العالج الالزم دون تعقيد لإلجراءات واالبتعاد
عن األمور الروتينيـة في العمـل ،لتحقيق أهـداف المنظمـة بمنع انتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار األزمـة في جـامعة القدس

المفتوحة.

( )1عبـد البـاقي ،أبو زيد ،المعلومات واالتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت في مناهج المواد التجارية بالتعليم الثانوي ،المؤتمر الدولي الثاني لمركز
التعليم اإللكتروني بجامعة البحرين ،البحرين.)9112( ،

( )2السيد أحمد عبد الغفار ،اإلدارة المدرسية الحديثة الفاعلة ،دار النشر للجامعات ،المنهل ،المنصورة(،)9131
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فيروس كورونا المستجد:
يعتبر من الفيروسـات التي تصـيب الجهاز التنفسـي ويعتبر مرض تنفسـي إنسـاني حيواني المنشأ
ويشـ ــبه فيروس (كورونا) فيروس السـ ــارس بأع ارضـ ــه الشـ ــائعة ،تسـ ــبب الفيروس المسـ ــتجد حالة من
الركود في جميع مناحي الحياة حول العالم.1

الطار النظري والدراسات السابقة:

التعليم ال لكتروني:

إن التعليم اإللكتروني أص ــبح من القض ــايا التي تش ــغل بال الكثير من التربويين المهتمين بمجال

التعليم ،والذي يعد من أهم المس ـ ــتحدثات التكنولوجية التي توس ـ ــع حدود التعلم حيث يمكن للتعلم أن

يحدث في الفصــول الد ارســية وفي المنزل وفي كل مكان العمل ،فهو ص ــورة مرنة للتربية وذلك ألنه
يوجـد بـدائـل للمتعلمين من حيـث مكـان تعلمـه وزمـانـه وتقوم فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة التعليم اإللكتروني على إتاحة

التعليم للجميع ،طــالمــا أن قــدراتهم وامكــانــاتهم تمكنهم من النجــاح في هــذا النمط من التعليم وذلــك
للعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المتعلمين دون تفرقه(.)2
مفهوم التعليم ال لكتروني:
هو نطـاق تعليمي يقوم على التكنولوجيا الحديثة في عالم االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت والمعلومات في تعليم

الطلبة في نطاق العملية التعليمية من خالل اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اإلنترنت والحاسـ ـ ـ ـ ـ ــوب والبرامج اإللكترونية
المعدة من المختصين في مجال التربية والتعليم (.)3
ويعرف الموسـ ــى ()9119

()4

التعليم اإللكتروني بأنه :طريقة للتعليم باسـ ــتخدام آليات االتصـ ــال

الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات
إلكترونية وذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أم في الفصل الدراسي.

( )1موقع منظمة الصحة العالمية .https://www.who.int/ar
()2

سـ ـ ــامي عيسـ ـ ــى ،مقترح لتوظيف التعلم اإللكتروني في تنمية بعض المفاهيم الرياضـ ـ ــية للصـ ـ ــم من خالل معالجات الذكاء

()3

رجاء العس ـ ـ ـ ــيلي ،واقع التعليم اإللكتروني وتحدياته في تجربة جامعة القدس المفتوحة في منطقة الخليل التعليمية ،رس ـ ـ ـ ــالة

االصطناعي ،المؤتمر األول للتعلم اإللكتروني والتعلم عند بعد ،الرياض.)9112( ،
ماجستير ،جامعة القدس ،فلسطين.)9139( ،

( )4عبد الله ،الموس ــى ،اس ــتخدام تقنية المعلومات والحاس ــوب في التعليم األس ــاس ــي ،الطبعة األولى ،مكتبة التربية العربي لدول

الخليج ،الرياض ،السعودية.)9119( ،

94

ويرى عطية بأن التعليم اإللكتروني هو تعلم قائم على المزج والتكامل بين التعلم اإللكتروني
المعتمد على التواصل عبر الكمبيوتر والشبكات والتعلم التقليدي المعتمد على التفاعل الصفي وجهاً
لوجه بهدف اكتساب وتنمية المعارف والمهارات وتكوين االتجاهات (.)1

بينمــا يرى ( 2)Clark, 2002أن التعليم اإللكتروني هو تلــك التعليمــات والتوجيهــات التي

تعطى للمتعلمين من خالل الحاس ــوب عن طريق األقراص المدمجة أو ش ــبكات اإلنترنت واس ــتخدام

الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائط المتعــددة إليصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المحتوى التعليمي وذلــك بهــدف بنــاء معرفــة ومهــارات جــديــدة لــدى
المتعلمين.

في حين عرف الحربي ( 3)9114التعليم اإللكتروني بــأنــه نظــام تعليمي يقــدم بيئــة تعليميــة

تعلمية تفاعلية متعددة المصـ ـ ـ ــادر باالعتماد على الحاسـ ـ ـ ــب اآللي وشـ ـ ـ ــبكات اإلنترنت فض ـ ـ ـ ـالً عن

إمكـانيـة إدارة هـذا التعليم ومحتواه إلكترونيـاً ممــا أدى إلى تجـاوز مفهوم عمليـة التعليم والتعلم جــدران
الفصـ ــول الد ارسـ ــية وأتاح للمعلم دعم المتعلم ومسـ ــاعدته في أي وقت س ـ ـواء بشـ ــكل متزامن أو غير

متزامن.

ويرى الباحثون أن التعليم اإللكتروني هو تعليم مرن ومفتوح والتي تسـ ـ ــتخدمها جامعة القدس

المفتوحة لتدريس الطلبة باسـتخدام وسـائل االتصال الحديثة وخاصة اإلنترنت ووسائط متعددة وذلك

إليصال المعلومة للطلبة عن طريق التعليم اإللكتروني.
الفرق بين التعليم ال لكتروني والتعليم التقليدي:

يوجــد عــدة فروق واختالفــات بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليــدي ،وقــد ذكر دعمس ()9112

4

عدد من هذه الفروق كما في الجدول التالي:

()1

مختار عطية ،فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعلم اإللكتروني المدمج في تنمية المهارات التدريس ــية واالتجاه نحو التعليم

اإللكتروني لدى الطالب معلمي اللغة العربية ،جامعة أسيوط ،كلية التربية ،المجلة التربوية ،ع ،)9131( ،11ص.26-3
R. Clark E-Learning and the Science of Instruction USA: Pfeiffer (2002).
( )3محمد ،الحربي ،مطالب اسـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياض ـ ـ ـ ـ ــيات بالمرحلة الثانوية من وجهه نظر الممارس ـ ـ ـ ـ ــين

)(2

والمختصين ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،السعودية.)9114( ،

()4

مصطفى ،دعمس ،تكنولوجيا التعليم وحوسبة ،ط ،3دار غيداء للنشر ،عمان.)9112( ،
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جدول رقم )0( :الفرق بين التعليم ال لكتروني والتعليم التقليدي
التعليم ال لكتروني

التعليم التقليدي

يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبــل جميع الطلبــة عمليــة التعليم في نفس المتعلم غير ملزم بوقــت محــدد وبمكــان معين
الستقبال عملية التعلم.

الزمان والمكان المحدد لهم.

يقــدم المحتوى التعليمي بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة تقليــديــة على يقدم المحتوى التعليمي بشــكل أكثر إثارة وأكثر

صـ ـ ــورة كتاب مطبوع يحوي النص ـ ـ ــوص وبعض دافعي ــة من خالل التنوع ال ــذي يق ــدم ــه المقرر

الصور غير الدقيقة ويتعامل معهم دون إثارة.

اإللكتروني في هيئه نصوص وصور وغيرها.

يحدد التواصـل مع المعلم بوقت المحاضرة الذي يوفر حرية التواصـ ـ ـ ـ ـ ــل مع المعلم في أي وقت

ال يتس ـ ــع لجميع الطلبة بطرح اس ـ ــتفس ـ ــاراتهم وال عن طريق وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ــل مختلف ـ ــة مث ـ ــل البري ـ ــد

تتسع للمدرس الرد عليها.

اإللكتروني وغرف المحادثة وغيرها.

دور المعلم هو ناقل للمعلومة.

دور المعلم يتحدد بالتوجيه واإلرشاد والمساعدة

تبقى المواد التعليمية ثابتة دون تغير.

سهولة تحديث المواد لمواكبة كل ما هو جديد.

المحتوى بطريقة شرح واحدة.

المعرفة وفقاً الحتياجات قدرات الفرد.

الجانب المعرفي ويسهل الجوانب األخرى.

الطالب اإلبداعية.

ال يراعي الفروق الفرديـ ــة بين المتعلمين ويقـ ــدم يراعي الفروق الفرديــة بين المتعلمين فهو يقــدم
يـعـتم ـ ـ ــد على الحفظ للمعلوم ـ ـ ــات ويركز على يعتمد على طريقة حل المشكالت ينمي قدرات
يقتصر التعليم التقليدي على التفاعل بين الطلبة يتفــاعــل الطلبــة مع الزمالء من مختلف أنحــاء

على الزمالء الموجودين داخـ ـ ــل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أو العــالم فليس هنــاك حــدود للتعرف على زمالء
من أي مكان والتفاعل معهم.

الجامعة التي يرتادها المتعلم.
أهمية التعليم ال لكتروني:

ال شــ ـ ـ ــك في أن هناك مبررات لهذا النوع من التعليم يصـ ـ ـ ـ ــعب حصـ ـ ـ ـ ــرها ولكن يمكن القول أن أهم

مبررات التعليم اإللكتروني فيما أورده( 1الريفي:)99 ،9112 ،

 -3زيادة إمكانية التواصل :وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف.

 -9تبادل وجهات النظر :مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء المطروحة في غرف الحوار.

1

( ) محمد ،الريفي ،عوائق اسـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسـ ـ ـ ـ ــطينية ،بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني لمركز
التعلم اإللكتروني بجامعة البحرين.)9112( ،
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 -1اإلحساس بالمساواة :حيث تتيح أدوات االتصال لكل طالب فرصة لإلدالء برأيه دون حرج.
دائما.
 -2سهولة التواصل مع المعلم :بالحصول على المعلم والوصول إليه في أسرع وقت ً

 -2إمكــانيــة تحوير طريقــة التــدريس :من الممكن تلقي المــادة العلميــة بــالطريقــة التي تنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الطلبة.

 -6مالئمـة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب التعليم :ممـا يتيح للمتعلم أن يركز على األفكـار المهمة في أثناء إعداده
للمحاضرة.

أهداف التعليم ال لكتروني:
يعـــد التعليم اإللكتروني من العمليـ ــات المخططـ ــة والمنظمـ ــة تنظي ًم ـ ـا جيـ ـ ًـدا ،فلهـــا مـــدخالتهـ ــا
وعمليــاتهــا ومخرجــاتهــا ،كمــا أن التعليم اإللكتروني ال يهتم بتقــديم المحتوى التعليمي فقط ،بــل يهتم

بكل عناص ـ ـ ـ ــر ومكونات البرنامج التعليمي من أهداف ومحتوى وطرائق تقديم المعلومات وأنش ـ ـ ـ ــطة

ومصادر التعلم المختلفة وأساليب التقويم المناسبة ،ويتناسب التعليم اإللكتروني مع التعليم الحكومي
والخـاص مـا قبـل الجـامعي والجـامعي ،ومع التعليم والتـدريـب ،وقد حدد ( ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)12 ،9131 ،

1

األهداف التالية:

 -3تفاعل المتعلم مع باقي عناصر العملية التعليمية لتنمية جوانب شخصيته المختلفة.
 -9خلق بيئة تعليمية تفاعلية بتقنيات إلكترونية جديدة والتنوع في مصادر المعلومات والخبرة.
 -1دعم عملية التفاعل بين الطلبة والمعلمين بتبادل الخبرات التربوية والحوارات الهادفة.
 -2التنمية المهنية للمعلمين عن طريق إكسابهم المهارات التقنية التعليمية الحديثة.

 -2اكتساب الطلبة المهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعلومات.

 -6توســيع دائرة اتصــال الطلبة عبر شــبكات االتصــال العالمية والمحلية وعدم االقتصــار على
المعلم كمصدر للمعرفة.
الصعوبات والتحديات التي تواجه التعليم ال لكتروني
إن التعليم اإللكتروني شـأنه شأن سائر المستحدثات التي يستخدمها اإلنسان ،تواجهه معيقات

مادية وبش ـ ـ ـ ـرية وتعليمية ،حيث يذكر عيادات (  2)9139بأن هناك مجموعة من المعيقات للتعليم
()1

ميرفت ارض ـ ــي ،معوقات توظيف التعليم اإللكتروني في برنامج التربية التكنولوجية وس ـ ــبل التغلب عليها في كلية فلسـ ـ ـطين

()2

الدرسـ ــات
يوسـ ــف عيادات ،التعليم اإللكتروني العقبات والتحديات والحلول المقترحة ،دولة عجمان لعلوم التكنولوجيا .مجلة ا

التقنية دير البلح ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي "التربية التكنولوجية وتكنولوجية التعليم" المنعقد في فلسطين ،غزة.)9131( ،
التربوية ،المجلد ،1العدد ،)9131( ،33ص.922-932
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اإللكتروني من حيث التحديات التي تواجه المعلمين حول التعليم اإللكتروني التي منها كيف غيرت
التربيـة اإللكترونيـة الـدور والمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية للمعلم من حيث البيئة اإللكترونية التي يتوجب على المعلم
التحول من المعلم التقليدي إلى المعلم الذي يستطيع التعامل مع الكثير من البرامج التعليمية القائمة
على الحاسوب ،ونوع المعلومات وتنقيتها في التعليم اإللكتروني تختلف عنها في التعليم التقليدي.
فوائد التعليم ال لكتروني:
ذكر ( )Agrawel,2009إن التعليم اإللكتروني يض ـ ـ ــفي عملية التعليم ص ـ ـ ــيغة الفردية ويحقق

المسـ ـ ـ ــاواة بين األفراد في الحص ـ ـ ـ ــول على فرص التعليم ويس ـ ـ ـ ــهم في جعل التعليم عملية منتجة من
خالل تسهيل عملية الوصول إلى المعرفة .ومن فوائده ما يلي:

 -3إن التعليم اإللكتروني يجعل عملية التعلم أكثر ســهولة أي يقلل من صــعوبات االتصــال اللغوي
بين المتعلم والمعلم ويحقق التعاون والتفاعل بين المتعلمين من خالل المشاركة في المعرفة.

بكل س ـ ـ ــهولة ،وذلك بس ـ ـ ــبب تنوع وس ـ ـ ــائل
 -9إمكانية التواص ـ ـ ــل مع المعلمين أو الطالب اآلخرين ُ
االتصال التي تتمثل في ُغرف الحوار ،أو البريد اإللكتروني ،أو مجالس النقاش.
للمعلمين من أجل متابعة الطالب والقيام بمهامهم.
 -1توفير الوقت ُ
معوقات التعليم ال لكتروني:

التحديات من أجل تحقيق التعليم اإللكتروني في القطاعات المختلفة في فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين ،وأن أبرز
عوائق تطبيق التعليم اإللكتروني هو كثافة المناهج الدراسية وعدم توافقها مع التطور السريع للبرامج
وعدم توفر البنى التحتية ،كذلك تدني جاهزية شـ ــبكة االتصـ ــال الس ـ ـريع ،وكثرة الطالب في الصـ ــف

الواحد وضــعف التدريب والتأهيل ،ولعل من أكبر تلك المعوقات حســب ( 1)John, 2004: 68ما
يلي:

 -3تخلف البنية التحتية لالتصاالت في فلسطين وفي الوطن العربي بشكل عام.
 -9عدم وضوح أسلوب وأهداف هذا النوع من التعليم للمسؤولين عن العمليات التربوية.

 -1تطوير المعايير :يواجه التعليم اإللكتروني مصـ ــاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشـ ــاره بس ـ ـرعة،
وأهم هذه العوائق قضية المعايير المعتمدة.

)(1

John, Cadms & Alan, T.Seargen Distance education strategy: Mental models and strategic
choices. Online journal of Distance learning Administration (Onlineserial) (2004)..Vol. 7, No.2.
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 -2الخص ـ ــوص ـ ــية والســ ـرية :إن حدوث هجمات على المواقع الرئيس ـ ــية في اإلنترنت ،أثرت على
المعلمين والتربويين ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت في أذهانهم العديد من األس ـ ـ ـ ـ ـ ــئلة حول تأثير ذلك على التعليم
مستقبال ولذا فإن اختراق المحتوى واالمتحانات من أهم معوقات التعليم اإللكتروني.
اإللكتروني
ً

الدراسات السابقة:

* الدراسات العربية:

-0دراســـــــــة (المقرن 1)8109 ،والتي هـدفـت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على أثر التعليم اإللكتروني
باسـ ــتخدام نظام إدارة التعلم إد مودو ( )Edmodoفي التحصـ ــيل لمقرر الحاسـ ــب عند المسـ ــتويات

المعرفية (التذكر ،الفهم) لدى طالبات الصف األول ثانوي بمدينة الرياض ،واالتجاه نحوها .وتحقيًقا
ألهداف الدراسة استخدام المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )69طالبة من طالبات

الصف األول ثانوي بمدينة الرياض.

وتوص ــلت الد ارســـة إلى وجود فروق ذات داللة إحصـ ــائية بين متوس ــط المجموعتين التجريبية

والض ـ ــابطة في التحص ـ ــيل البعدي عن مس ـ ــتوى التذكر ،لص ـ ــالح المجموعة الض ـ ــابطة .وعدم وجود

فروق ذات داللة إحصـائية بين متوسـط المجموعتين التجريبية والضـابطة في التحصيل البعدي عن

مستوى الفهم.

أوصـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة بتحفيز الطالب على التعليم اإللكتروني ،لما له من فوائد في غرس مهارات

التعلم الذاتي واالعتماد على النفس واكتساب مهارة البحث الذاتي في المعرفة ،وعمل دورات لهم.

 -8دراســـة (الكردي  ،2)2019،والتي هدفت إلى تسـ ــليط الضـ ــوء على كيفية إدارة تعليم الالجئين
والنـازحين من (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريـا ،اليمن ،العراق) في الدول المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفة لهم ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت الباحثة المنهج

االس ـ ـ ـ ـ ــتقرائي ،وتكونت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة من المقدمة والتي اش ـ ـ ـ ـ ــتملت على أزمة التعليم بالنس ـ ـ ـ ـ ــبة لالجئين
والنازحين ،ومفهوم الحق في التعليم وأهميته لالجئين والنازحين وبعض اإلحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيات واألرقام في

ذلك ،وركزت الباحثتان أيضــا على الخطط والبرامج والســياســات والركائز األســاســية لتعليم الالجئين

()1

نورة المقرن ،أثر التعليم اإللكتروني باسـ ــتخدام نظام إدارة التعلم إدمودو ( )Edmodoعلى تحصـ ــيل طالب الصـ ــف األول

ثانوي في مقرر الحاس ـ ـ ــوب وتقنية المعلومات واتجاههم نحو التقنية بمدينة الرياض ،المجلة الدولية المتخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ،المجلد،9

العدد)9132( .3

( )2هيفاء الكردي ،واقع تعليم الالجئين والنازحين من (ســوريا ،اليمن ،العراق) في الدول المضــيفة لهم ،المجلة الدولية للد ارســات
التربوية والنفسية ،الجامعة األردنية ،العدد الرابع(.)2019
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والنازحين ،وبالنس ـ ـ ـ ــبة لمش ـ ـ ـ ــكلة الد ارس ـ ـ ـ ــة فقد تمحورت حول السـ ـ ـ ـ ـؤال الرئيس :كيف يتم إدارة تعليم
الالجئين والنازحين من (سوريا ،اليمن ،العراق) من قبل الدول المضيفة لهم.

وقد أوض ــحت الد ارس ــة :أن الجهود التي تبذلها الدول المض ــيفة لالجئين والنازحين في توفير التعليم
لهم مع الخصوصية التي تميزت بها كل دولة في التعامل مع أزمة تعليم الالجئين والنازحين.
 -2دراســـــــة (أبو عطية ،1)8102 ،والتي هدفت إلى معرفة أثر التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج
في التحصـ ـ ــيل الد ارسـ ـ ــي وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصـ ـ ــف العاشـ ـ ــر األسـ ـ ــاسـ ـ ــي في مادة العلوم

الحياتية ،والتعرف على مدى فاعلية التعلم المدمج مقارنة بالتعلم اإللكتروني في التحصــيل الد ارســي

وبقاء أثر التعلم ،ولتحقيق ما سـ ــبق تم اعتماد المنهج شـ ــبه التجريبي ،وتكون أفراد الد ارسـ ــة من 29
طالبة من طالبات الصــف العاشــر من إحدى المدارس األردنية الخاصــة ،في العاصــمة عمان .وقد
تم تطوير اختبار يقيس التحصيل الدراسي.

خلص ـ ــت نتائج الد ارس ـ ــة إلى ما يأتي :بأنه توجد فروق دالة في التحص ـ ــيل البعدي بين طالبات

الصـف العاشـر في مادة األحياء (وحدة التصنيف) تعزى لطريقة التدريس (التعلم اإللكتروني والتعلم

المدمج) ،وتوجد فروق دالة في التحصـ ـ ــيل التتابعي بين طالبات الصـ ـ ــف العاشـ ـ ــر في مادة األحياء
(وحدة التصنيف) تعزى لطريقة التدريس (التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج).

وأوصت الدراسة بضرورة دمج مهارات القرن الحادي والعشرين وخاصة المهارات الرقمية في منهاج

طلبة الصـف العاشر وال سيما إعداد معلمي الكمبيوتر والتكنولوجيا وفي برامج التدريب أثناء الخدمة
لمعلمي الحاسوب والتكنولوجيا.

 -4دراسة (حمايل ،2)8102 ،والتي هدفت إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في مديريات

التربية والتعليم في المحافظات الش ـ ــمالية في فلس ـ ــطين ،وتكون مجتمع الد ارس ـ ــة من ( )3621مدي اًر
ومديرة ،وتم اختيار عينة طبقية عش ـ ـ ـ ـ ـ ـوائية بنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة  %91وبلغ حجم العينة ( )192مدي اًر ومديرة،

واسـتخدمت الد ارســة المنهج المســحي التحليلي التطويري ،وقد اســتخدم الباحث اســتبانة قام بإنشــائها،

تم تحليلها.

( )1جوهرة أبو عطية ،أثر التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج في التحصــيل الد ارســي وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصــف العاشــر
االس ــاس ــي في مادة العلوم الحياتية ،قس ــم العلوم التربوية ،كلية االميرة عالية الجامعية ،جامعة البلقاء التطبيقية ،مجلة د ارس ــات

وبحوث .ع )9139(،12.ص.332-93 .
()2

حس ــين حمايل ،واقع التعليم اإللكتروني في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الش ــمالية في فلس ــطين ،د ارسـ ـات العلوم

التربوية ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،22ع )9139( ،2ص.939-324
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وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع التعليم اإللكتروني على مجاالت األداة الثالثة التي بدورها تقيس
الواقع حيث بينت النتائج أن درجة توفر بيئة التعليم اإللكتروني كانت في المرتبة األولى بمتوسـ ـ ـ ـ ــط

حس ـ ـ ـ ـ ــابي كان ( ،)1.21وجاء في المرتبة الثانية مجال إدراك مفهوم التعليم اإللكتروني بمتوسـ ـ ـ ـ ـ ـط
حســابي للدرجة الكلية بلغ ( ،)1.99وعدم وجود فروق ذات داللة احصــائية لمتغير الجنس لصــالح
الذكور ،والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

وأوص ـ ــت الد ارس ـ ــة بض ـ ــرورة توفير بيئة مناس ـ ــبة للتعليم اإللكتروني في المدارس الفلس ـ ــطينية،

اعدا في
والعمل على مواكبة التعليم اإللكتروني التطور النوعي في العملية التعليمية ،وأن يكون مسـ ـ ً
تحديد حاجات المعلمين بما يواءم مع طبيعة التكنولوجيا المستخدمة.
-.دراســـة (حنتولي 1)8102 ،والتي هدفت الد ارس ــة إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في
جامعة النجاح الوطنية ودورة في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من وجهه نظر طلبة كلية الدراسات

العليا برنامج كلية التربية وأعضــاء الهيئة التدريســية ،واســتخدمت الد ارســة المنهج الوصــفي التحليلي،

واالس ـ ــتبانة كأداة للد ارس ـ ــة ،وتمثل مجتمع الد ارس ـ ــة في كافة طلبة كلية الد ارسـ ـ ـات العليا برنامج كلية
التربية وأعض ــاء الهيئة التدريس ــية والبالغ عددهم ( ،)299وتم توزيع ( )911اس ــتبانة على المجتمع

األصلي للدراسة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

وتوصـ ـ ـ ــلت الد ارسـ ـ ـ ــة إلى أن الدرجة الكلية لمجاالت واقع التعلم اإللكتروني في جامعة النجاح

الوطنيـة جاء بدرجة جيدة ،وأن دور التعلم اإللكتروني في تحقيق التفاعل بين المتعلمين جاء بدرجة

مرتفعة.

وأوصـت الد ارسـة بضـرورة تطوير البنية التحتية للجامعة والعمل على تحسـينها لبناء أساس قوي

ومتين يـدعم هـذا النمط التعليمي لمواكبة كل ما يحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة التعليمية العالمية لزيادة
اسـتثمار ما يطرحه التعلم اإللكتروني من أدوات تواصل مختلفة من أجل تحقيق زيادة أكبر للتفاعل
بين المتعلمين وتوجيهه نحو تحقيق نتائج أفضل.

( )1تغريـد حنتولي ،واقع التعليم اإللكتروني في جـامعـة النجـاح الوطنيـة ودورة في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من وجهه نظر
طلبة كلية الد ارســات العليا برنامج كلية التربية وأعضــاء الهيئة التدريســية ،رســالة ماجســتير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلســطين.

()9136
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 -2دراسة (الصيفي 1)810. ،والتي هدفت إلى التعرف على اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة
القدس المفتوحة نحو التعليم اإللكتروني وعالقته بفاعلية الذات ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
التحليلي ،ولتحقيق أهداف الد ارسـة قام الباحث بإعداد استبانة لالتجاه وفاعلية الذات ،وتمثل مجتمع

الد ارسـ ــة من جميع أعضـ ــاء الهيئة التدريسـ ــية في جامعة القدس المفتوحة في جميع فروع محافظات
غزة والبالغ عددهم ( )211عضو هيئة تدريس ،وتم اختيار عينة مكونة من ( )21عضو تم اختيار
بالطريقة العشوائية.

وقد توص ــلت الد ارس ــة إلى أن درجة االتجاه نحو التعليم اإللكتروني لدى أعض ــاء هيئة التدريس

بجامعة القدس المفتوحة مرتفع ،وأنه توجد عالقة طردية حول درجة االتجاه نحو التعليم اإللكتروني

لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة.

وأوصـ ـ ـ ـ ـ ــت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة بزيادة االهتمام بالتعليم اإللكتروني عبر عقد المزيد من المؤتمرات وورش

العمـل ،وعمــل محفزات ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئـة التــدريس المتميزين في مجــال التعليم اإللكتروني ،وتجهيز
مختبرات وبنية تحتية مناسبة ألعضاء هيئة التدريس مستقلة عن الطلبة.

* الدارسات األجنبية:

 -0دراسة ( ،2)Alsabawya ,2016والتي هدفت إلى الكشف عن تأثير خدمات البنية التحتية
لتكنولوجيا المعلومات وجودة تكنولوجيا المعلومات على أنظمة التعلم اإللكتروني وتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن نموذج

الد ارســـة خمس محددات ،وقد أجريت الد ارسـ ــة في احدى الجامعات األسـ ــترالية ،حيث شـ ــملت العينة
( )911طالب.

دور حاسـ ـ ًـما في توليد معلومات ذات
وقد توصـ ــلت الد ارسـ ــة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تلعب ًا
جودة عالية تفيد نظام التعلم اإللكتروني.
وأوصــت الد ارســة بتعزيز جوانب جودة نظام التعليم اإللكتروني وتحســين جودة تقديم الخدمات،

ويجــب أن يكون هنــاك بنيــة تحتيــة جيــدة في تكنولوجيــا المعلومــات من أجــل نجــاح أنظمــة التعليم
اإللكتروني.

()1

سامي الصيفي ،اتجاه أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو التعليم اإللكتروني وعالقته بفاعلية الذات ،رسالة

ماجستير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة(.)9132
Younis, Alsabawya, Aileen Cater-Steelb, Jeffrey Soar, Determinants of perceived usefulness
of e-learning systems . Faculty of Business and Economics, University of Mosul, Mosul,
Iraq(2016).
)(2
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 -8دراسة ( ،1)Wang& Yang, 2014والتي هدفت إلى دراسة تصورات طلبة شرق آسيا نحو
الخصـوصـية الشخصية في التعلم اإللكتروني ،تم تكرار البحث نفسه لمدة ثالث سنوات للتحقق مما
إذا كــانــت االتجــاهــات نحو الخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة في التعلم اإللكتروني تتغير بمرور الزمن ،أجريــت
الممســوحات في اثنتين من دول آســيا (الصــين ،واليابان) ،شــارك ( )911طالب في االســتطالعات

وكان جميع المشاركين على دراية في بيئات التعلم اإللكتروني.

وقد توصــلت الد ارســة أن جميع أفراد الصــين واليابان كان لهم اتجاهات إيجابية ووجود مخاوف

صريحة حول بعض البنود ،مثل الصور الشخصية والعناوين البريدية وأرقام الهواتف.

وقد أوص ـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ــة بتعزيز اس ـ ـ ــتخدام التعلم اإللكتروني لما له أثر كبير في بيئة التعليم في دول

شرق آسيا ،وكما يجب تدريب الطلبة على استخدام تقنية التعلم اإللكتروني بكل أدواته.

 -8دراســــــــــة ( ،2)Kyr,2013والتي هــدفــت إلى معرفــة اتجــاه ـات طلبــة الجــامعــات نحو التعليم
اإللكتروني في وسـ ـ ــط بنجال بالهند ،واسـ ـ ــتخدم الباحث المنهج الوصـ ـ ــفي التحليلي ،ولتحقيق أهداف

الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة أعد الباحث اس ـ ـ ـ ـ ــتبانة وزعت على عينة مكون من ( )119طالب وطالبة في المس ـ ـ ـ ـ ــتوى
الجامعي الرابع من أربع جامعات في الهند تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

وقد توصـ ــلت الد ارسـ ــة إلى أن عينة الد ارسـ ــة تتمتع بدرجة عالية في مقياس االتجاه نحو التعليم

اإللكتروني ،وتبين عدم وجود فروق نحو التعليم اإللكتروني يعزي لمتغير الجنس ومحل اإلقامة.

وأوص ـ ـ ـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة القائمين على التعليم العالي بالعمل على زيادة الوعي لدى الطالب الجامعيين

باستخدام المنشورات الخاصة بالتعليم اإللكتروني.
التعقيب على الدراسات السابقة:

أظهرت الد ارســات الســابقة أن التعليم اإللكتروني يحتل مكانة مهمة لدى المســؤولين التربويين في
جميع أنحـاء العــالم ،وذلـك لمـا تقـدمــه أدوات هــذا التعليم من قــدرة هـائلــة على االحتفـاظ بـالمعلومــات
ونش ـ ـ ــرها ،وما يعطيه من مرونة في الوقت والزمن للطالب والمعلم وولي األمر والمجتمع في العودة

إلى المقررات الد ارســـية والمواد الثقافية في أي وقت أو زمن ،وأشـ ــارت الد ارسـ ــات إلى وجود ضـ ــعف
واضح في البنية التحتية للتكنولوجيا وخاصة في توفير أجهزة الحاسوب وضعف شبكات اإلنترنت،

)(1

Wang Shudong & Yang Fang, East Asian students' perceptions of personal privacy in elearning, The Turkish online Journal of Education Technology, (2014), 13(1).
)(2
Kyr, Q. University students' attitudes towards e-learning in central Bengal, India (2013),.
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واتفقت الدراســـات الســـابقة مع الدراســـة الحالية على أهمية اس ــتخدام التعليم اإللكتروني في التعليم
الجامعي وما قبل الجامعي ،كما اتفقت الد ارسـة الحالية مع الد ارسـات السـابقة في اسـتخدام االستبانة

كأداة الدراسة ،والمنهج الوصفي التحليلي ،بينما اختلفت في تناولها للمتغير التابع وهو أزمة فيروس
كورونا ،ولم يتم تناولها في جميع الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة ،حيث إن أغلب الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة تناولت
موضـوع التعليم اإللكتروني وربطه بمتغيرات عديدة ،منها متغيرات الجودة وادارة المعرفة وصعوبات
توظيف التعليم.

منهجية الدراسة:

منهج الدراسة:

بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد تم استخدام المنهج الوصفي

وصفا دقيًقا ويعبر عنها
التحليلي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها ً

تعبي ًار كيفًيا وكمًيا ،كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل
استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة.
مصادر الدراسة:

 .0المصادر الثانوية :وفيه يعتمد الباحثون في معالجة اإلطار النظري للبحث على المصادر

البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت واألبحاث
والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة.

 .8المصادر األولية :لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ الباحثون إلي جمع

خصيصا ،ووزعت على مجتمع الد ارسة.
البيانات من خالل االستبانة كأداة رئيسية للبحث ،صممت
ً
مجتمع وعينة الدراســة:

يتكون مجتمع الدراسة من األساتذة العاملين في جامعة القدس المفتوحة– فرع غزة التعليمي،

والبالغ عددهم ( )96أستا ًذا ،وتم استخدام أسلوب المسح الشامل ،حيث تم توزيع ( )96استبانة على

مجتمع الدراسة ،وتم استرداد ( )91استبانة صالحة للتحليل اإلحصائي ،أي بنسبة استرداد

(.)%99.26
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الوصف الحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية:
جدول رقم ( :)8يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (ن=)82
الفئة

التكرار

النسبة

المتغير

ذكر

32

99.6

أنثى

2

34.1

أقل من 2.

3

1.12

4.-2.

2

93.4

-4645

4

1.11

أكثر من 45

31

21.2

ماجستير

3

1.12

دكتوراه

99

1.26

أقل من  .سنوات

9

1.12

من .إلى 01

6

1.96

أكثر من 01

32

1.62

المجموع

82

%22.42

الجنس

الفئة العمرية

المؤهل العلمي

سنوات الخدمة

أداة الدراسة:
تبين أن الباحثين اعتمدوا على االســتبانة في جمع البيانات ،حيث إن اســتخدام االســتبانة يســاعد

في توفير الوقــت والجهــد على البــاحثين وتعظيم حجم العينــة في فترة زمنيــة محــددة ،وق ـام البــاحثون

بتحليل هذه االستبانة من خالل البرنامج اإلحصائي (.(SPSS

جدول رقم ( :)2توزيع فقرات استبانة على محاورها
محاور االستبانة

المجال األول :بيئة وواقــــع
التعليم ال لكتروني

عدد الفقرات

المحور األول :بيئة وواقع المؤسسة ال لكترونية

9

المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين ال لكترونية

2

المحور الثالث :موائمة المنهاج للتعليم ال لكتروني

11

المحور الرابع :تطور وجاهزية الطواقم الدارية واألكاديمية

9

المحور الخامس :توفر األدوات ال لكترونية وتفرعها

9
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المجال األول :بيئة التعليم ال لكتروني

34

المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

9

المجموع

25

صدق المقياس:

 -0صدق االتساق الداخلي:
يقصـ ــد بصـ ــدق االتسـ ــاق الداخلي مدى اتسـ ــاق كل فقرة من فقرات االسـ ــتبانة مع المجال الذي

تنتمي إليه الفقرة ،وقام الباحثون بحس ـ ـ ـ ــاب االتس ـ ـ ـ ــاق الداخلي لالس ـ ـ ـ ــتبانة وذلك من خالل حس ـ ـ ـ ــاب
معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت االستبانة والدرجة الكلية للمجال نفسه ،والجداول

التالية توضح ذلك:

نتائج االتساق الداخلي :المجال األول :بيئة وواقع التعليم ال لكتروني.

نتائج االتساق الداخلي :المحور األول :بيئة وواقع المؤسسة ال لكترونية.

جدول رقم ( :)4معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "بيئة وواقع المؤسسة ال لكترونية" والدرجة الكلية للمحور.

معامل

م

القيمة

بيرسون االحتمالية

الفقرة

لالرتباط

()Sig.

 .1يأسهم التعليم اإللكتروني المعتمد في عرض المواد التعليمية بصورة أفضل.

.406

1.151

 .5يتوفر سرعة إنترنت مناسبة لدى المدرس وأستطيع حضور المحاضرة دون تقطيع

.539

1.111

.633

1.111

.512

1.111

.323

1.113

 .6يوفر التعليم اإللكتروني فرصاً متكافئة لجميع الطلبة

.743

1.111

 .7يتم توفير معلومات كافية الستخدام الموقع اإللكتروني الخاص بالمادة التعليمية

.473

1.111

.401

1.111

.658

1.111

ُ .3يمكن التعليم اإللكتروني التواصل بشكل فعال بين المعلم والطالب
توجد مسـ ــاعدة فنية من الجامعة تس ـ ــهل اس ـ ــتخدام الوس ـ ــائل التكنولوجية في المادة
.1
التعليمية
.2

.8
.9

يتم الحصـ ـ ـ ـ ــول على المعلومات من المادة العلمية باسـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني

بقدر مساوي لتلك التي تحصل عليها بالطريقة التقليدية

يتوفر اإلمكانات الماديــة والمتمثلــة بــأجهزة الحاســوب ،وأجهـزة العـرض اإللكترونية
وشبكة لالتصال عبر اإلنترنت والمكتبة اإللكترونية.
يتوفر تطبيقات مناسـ ـ ــبة إلدارة التعليم اإللكتروني وأنظمة تحكم ومتابعة للشـ ـ ــبكات
اإللكترونية

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1010
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يوضح جدول ( )2معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "المحور األول :بيئة وواقع المؤسسة

اإللكترونية والدرجة الكلية للمحور ،والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة
( ،)α≥1.12وبذلك يعتبر المحور صادقاً لما وضع لقياسه.

نتائج االتساق الداخلي :المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين ال لكترونية.

جدول ( :)5معامل االرتباط بين فقرات المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين ال لكترونية " والدرجة الكلية
للمحور

معامل

م

القيمة

بيرسون االحتمالية

الفقرة

لالرتباط

()Sig.

 .1يتوفر لدي جو أسري مالئم لمتابعة عملية التعليم اإللكتروني

.543

1.111

 .5تتميز مشاركة الطلبة أثناء إلقاء المحاضرات باإليجابية

.562

1.111

 .4يتوفر لدي ادوات إلكترونية مناسبة الستكمال عملية التعليم اإللكتروني

.649

1.111

 .3يعمل التعليم اإللكتروني على زيادة دافعية الطلبة لفهم المواد الدراسية

.761

1.111

.380

1.113

.2

يتوفر لدي الفهم الكامل لعملية التعليم اإللكتروني مما يس ـ ـ ـ ـ ــاعدني في تس ـ ـ ـ ـ ــهيل
عملية التعليم اإللكتروني

االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة (.)α ≥1010

يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح جـدول ( )0معـامـل االرتبـاط بين كل فقرة من فقرات "المحور الثاني :بيئة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتذة

العــاملين اإللكترونيــة ،والــدرجــة الكليــة للمحور ،والــذي يبين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد
مستوى داللة ( ،)α≥1010وبذلك يعتبر المحور الثاني صادقاً لما وضع لقياسه.

 .1نتائج االتساق الداخلي :المحور الثالث :موائمة المنهاج للتعليم ال لكتروني:
جدول ( :)6معامل االرتباط المحور الثالث :موائمة المنهاج للتعليم ال لكتروني" والدرجة الكلية للمحور

معامل

م

القيمة

بيرسون االحتمالية

الفقرة

لالرتباط

()Sig.

.1

تتركز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم اإللكتروني بأدواته المختلفة

.565

1.111

.5

يساعد توظيف المنهاج في التعليم اإللكتروني للوصول للعلم والمعرفة بشكل أكبر

.431

1.111

.4

يتم عمل األنشطة التعليمية الداعمة لتوظيف التعليم اإللكتروني

.626

1.111

.3

يعتبر المحتوى المعروض إلكترونياً للمادة العلمية شامل

.723

1.111

.643

1.111

.2

يساعد حجم المنهاج الجامعي في دمجه ضمن التعليم اإللكتروني
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.6

تالئم مفردات المنهاج الجامعي ألدوات التعليم اإللكتروني

.432

1.151

.7

يتم تنفيذ أنشطة تقويمية نهاية المحاضرات في التعليم اإللكتروني .

.502

1.111

.645

1.111

.519

1.111

 .11سهولة تطبيق المقررات الدراسية كبرمجيات إلكترونية قابلة للعرض اإللكتروني.

.543

1.111

 .11يتم ربط موضوعات المنهاج بمصادر المعرفة اإللكترونية.

.411

1.151

.8
.9

يركز المنهاج اإللكتروني على التفاعل بين الطالب والمدرس
يالئم المحتوى التعليمي للمنهـاج الجامعي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التعليم اإللكتروني أكثر من
أسلوب التعليم التقليدي

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1010

يوضـ ــح جدول ( )6معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "المحور الثالث :مواءمة المنهاج للتعليم

اإللكتروني" والـدرجـة الكليـة للمحور ،والـذي يبين أن معـامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عند مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
داللة ( ،)α≥1010وبذلك يعتبر المحور الثالث صادقاً لما وضع لقياسه.
نتائج االتساق الداخلي :المحور الرابع :جاهزية الطواقم الدارية واألكاديمية للتعليم ال لكتروني:

جدول رقم :)7( :معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "المحور الرابع" والدرجة الكلية للمحور

معامل

م

الفقرة

القيمة

بيرسون االحتمالية
لالرتباط

()Sig.

.1

يتوفر طواقم اداريـة ومختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين و ُمـ ِ
دربين تـأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير عملية التعليم
اإللكتروني

.535

1.111

.5

يتوفر معلمين مؤهلين لتقديم التعليم اإللكتروني

.484

1.135

2.72

1.111

.784

1.111

.350

1.112

.312

1.116

.631

1.111

.720

1.111

.687

1.111

.4

.3
.2
.6
.7
.8
.9

يتمتع الطواقم اإلدارية واألكاديمية بجودة إنترنت عالية أسـ ـ ـ ـ ــهمت في االسـ ـ ـ ـ ــتخدام
األمثل لنظام التعليم اإللكتروني.
يتوفر كوادر فني ـ ـ ـ ــة متخصص ـ ـ ـ ــة بتش ـ ـ ـ ــغيل وتطوير الشبكات اإللكترونية والتدريب
عليها ،ومتابعة مشاكلها لضمان الجودة واالستم اررية.
تقوم الطواقم اإلدارية واألكاديمية بالعمل ضمن خطط موضوعة مسبقاً

تم تدريب المدرس علـى مهـارات التعامـل مـع تكنولوجيـا المعلومات واالتصاالت

يتوفر تطبيقــات مناسبةإلدارة الــتعليم اإللكتروني ،وأنظمــةالـتحكم والسـيطرةوالمتابعـة
للشبكات اإللكترونية.

يتوفر مهارات كافية للكادر األكاديمي للتفاعل مع التعليم اإللكتروني
وجود دائرة تطوير التعليم اإللكتروني في المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـة وذلك من أجل االشـ ـ ـ ـراف
الكلي ،االداري واألكاديمي ،على هذا التعليم وضمان جودة مخرجاته
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االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1010

يوض ـ ـ ــح جدول ( )7معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات "المحور الرابع :تطور وجاهزية الطواقم

اإلداريــة واألكــاديميــة للتعليم اإللكتروني" والــدرجــة الكليــة للمجــال ،والــذي يبين أن معــامالت االرتبــاط
المبينة دالة عند مستوى داللة ( ،) α≥1010وبذلك يعتبر المحور الرابع صادقاً لما وضع لقياسه.
نتائج االتساق الداخلي المحور الخامس :توفر األدوات ال لكترونية وتفرعها

جدول رقم ( :)8معامل االرتباط بين فقرات "المحور الخامس :توفر األدوات ال لكترونية وتفرعها

معامل

م

القيمة

بيرسون االحتمالية

الفقرة

لالرتباط

()Sig.

.1

يتوفر أدوات تعليمية إلكترونية مناسبة في الجامعة الستكمال المسيرة التعليمية

.786

1.111

.5

يتوفر أدوات إلكترونية مختلفة لمالئمة طبيعة المساقات

.543

1.111

.4

أعتقد أن أداة  class roomكانت فعالة في عرض المحتوى التعليمي

.734

1.111

.3

توفرت في أداة  class roomساحة نقاش بين الطالب والمدرس

.612

1.111

.2

كان لبرنامج  zoomله دور كبير في النقاش بين المدرس والطالب

.522

1.111

.6

قام برنامج  zoomبمناقشة المحتوى التعليمي المعروض بطريقة مناسبة

.787

1.111

.7

كان لليوتيوب دور مساعد في إمكانية الرجوع للمحاضرات المسجلة بجودة عالية .720

1.111

.8

تمنح أدوات التعليم اإللكتروني في الجامعة مهارة إضافية لدى الطالب

.579

1.111

.9

يشتمل النظام اإللكتروني المعتمد على تمارين وواجبات

.487

1.115

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1010

يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح جــدول ( )8معــامــل االرتبــاط بين كــل فقرة من فقرات "المحور الخــامس :توفر األدوات

اإللكترونيــة وتفرعهــا" والــدرجــة الكليــة للمجــال ،والــذي يبين أن معــامالت االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد
مستوى داللة ( ،)α≥1.12وبذلك يعتبر المحور الخامس صادقاً لما وضع لقياسه.
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نتائج االتساق الداخلي للمجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد
جدول رقم ( :)9معامل االرتباط بين فقرات "للمجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

معامل

م

القيمة

بيرسون االحتمالية

الفقرة

لالرتباط
هناك قدرة وســرعة مناســبة في تحريك الموارد البشــرية والمادية الض ــرورية الحتواء

()Sig.

.564

1.111

.569

1.111

 .4قامت الجامعة بتكوين فرق طوارئ الحتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

.732

1.111

 .3قامت الجامعة باالستجابة الفورية ووضع نظام مساعد الحتواء أزمة كوفيد19

.641

1.111

 .2استطاعت الجامعة احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد بنجاح

.493

1.115

.579

1.111

 .7تمتلك الجامعة قيادة ادارية قادرة على احتواء أزمة كوفيد19

.687

1.111

 .8تعاملت الجامعة مع أزمة كوفيد 19بالوقت والشكل المناسب

.644

1.111

.511

1.111

.1

.5

.6

.9

أزمة كوفيد 19بنجاح
قـامـت الطواقم األكـاديميـة واإلدارية بالجهود المطلوبة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة في احتواء أزمة
فيروس كورونا المستجد

قامت الجامعة باعتماد أدوات إلكترونية س ــهلة التعامل و الوص ــول لها خالل أزمة
كوفيد19

حرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الجــامعــة على تــذييــل العقبــات أمــام وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الطلبــة ألدوات التعليم
اإللكتروني

االرتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α ≥1.12

 -3الصدق البنائي:

يعتبر الص ـ ـ ـ ـ ــدق البنائي أحد مقاييس ص ـ ـ ـ ـ ــدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد
األداة الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إليها ،ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالدرجة الكلية لفقرات

االستبانة كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم( :)11معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة
القيمة
معامل
بيرسون
االحتمالية
محاور االستبانة
()Sig.
لالرتباط

المجال األول :المحور األول :بيئة وواقع المؤسسة اإللكترونية
ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـ ــة وواقـ ــع المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين اإللكترونية
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم
المحور الثالث :موائمة المنهاج للتعليم اإللكتروني
اإللكتروني
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1.69

1.111

1.26

1.119

1.26

1.111

المحور الرابع :تطور وجاهزية الطواقم اإلدارية واألكاديمية
المحورالخامس :توفر األدوات اإللكترونية وتفرعها

المجال األول :بيئة التعليم اإللكتروني
المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد
المجموع

1.29

1.111

1.49
1.63
1.29
1.67

1.111
1.111
1.111
1.111

االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة (.)α ≥1010

يبين جدول ( )01أن معامالت االرتباط في محاور االسـ ـ ـ ــتبانة دالة إحصـ ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ـ ــتوى داللة

( )α≥1010وبذلك تعتبر كافة المجاالت صادقة لما وضعت لقياسه.
ثبات فقرات أداة الدراسة (االستبانة):

وقد تحقق الباحثون من ثبات اسـ ــتبانة الد ارسـ ــة من خالل :معامل ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة

النصفية كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم ( )11معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة
عدد

محاور االستبانة

الفقرات

الــــمــــجـــــال المحور األول :بيئة وواقع المؤسسة اإللكترونية

معامل ألفا
كرونباخ

معامل

التجزئة

النصفية

9

1.761

1.721

المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين اإللكترونية

2

1.876

1.856

بيئة وواقع المحور الثالث :موائمة المنهاج للتعليم اإللكتروني

11

1.815

1.955

9

1.762

1.871

ال لكتروني المحورالخامس :توفر األدوات اإللكترونية وتفرعها

9

1.621

1.863

المجال األول :بيئة وواقع التعليم اإللكتروني

34

1.78

1.897

المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

9

1.91

1.915

25

1.869

1.913

األول:

الـــتـــعـــلـــيـــم المحور الرابع :تطور وجاهزية الطواقم اإلدارية واألكاديمية

المجموع

يتض ـ ـ ــح من الجدول الســ ـ ــابق رقم ( :)33أن قيمة معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية لالســ ـ ــتبانة

( )1.962وهي قيمة مرتفعة جداً ،وكما أتضـ ـ ــح أن قيمة التجزئة النصـ ـ ــفية ( )1.232وهي مرتفعة
جداً ،وهذا يعني أن معامل الصدق مرتفع .وبذلك تكون االستبانة قابلة للتوزيع.

ويكون الباحثون قد تأكدوا من ص ـ ـ ــدق وثبات اس ـ ـ ــتبانة الد ارس ـ ـ ــة مما يجعلهم على ثقة بص ـ ـ ــحة

االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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تحليل بيانات الدراسة:
لتحليــل فقرات االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــانــة تم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام االختبــارات المعمليــة (اختبــار Tلعينــة واحــدة) لمعرفــة
متوسـ ـ ـ ــطات درجات االسـ ـ ـ ــتجابة .واعتبرت الدرجة ( )4هي الحياد وهي تمثل ( )%61على مقياس

الدراسة ،والنتائج موضحة كما يلي:

نتائج الجابة على السؤال الرئيس :ما واقع استخدام التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة

– فرع غزة ،في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
نتائج تحليل المجال األول :بيئة وواقع التعليم ال لكتروني:
نتائج تحليل المحور األول :بيئة الجامعة ال لكترونية:

جدول رقم :)12( :المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات "المحور األول :بيئة الجامعة ال لكترونية"

المتوسط االنحراف الـــــوزن

م الفقرة
.1

.5

الحسابي المعياري النسبي

يأسـ ــهم التعليم اإللكتروني المعتمد في عرض المواد التعليمية
بصورة أفضل.
يتوفر ســرعة إنترنت مناســبة لدى المدرس وأســتطيع حضــور
المحاضرة دون تقطيع

ُيمكن التعليم اإللكتروني التواص ـ ـ ـ ــل بش ـ ـ ـ ــكل فعال بين المعلم
.4
والطالب
.3

توجد مسـ ـ ــاعدة فنية من الجامعة تسـ ـ ــهل اسـ ـ ــتخدام الوسـ ـ ــائل
التكنولوجية في المادة التعليمية

الترتيب

3.9

0.884

78.0%

2

3.76

809.1

75.2%

5

3.65

0.850

72.4%

6

3.11

0.973

68.8%

8

يتم الحص ـ ـ ــول على المعلومات من المادة العلمية باس ـ ـ ــتخدام

 .2التعليم اإللكتروني بقدر مسـ ـ ــاوي لتلك التي تحصـ ـ ــل عليها

3.37

689.1

67.4%

9

بالطريقة التقليدية
 .6يوفر التعليم اإللكتروني فرصاً متكافئة لجميع الطلبة
.7

يتم توفير معلوم ــات ك ــافي ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام الموقع اإللكتروني
الخاص بالمادة التعليمية

78.3

0.805

75.6%

4

3.93

959.1

78.6%

1

يتوفر اإلمكانات الماديـة والمتمثلـة بـأجهزة الحاسـوب ،وأجهـزة
 .8الع ـ ــرض اإللكترونية وشبكة لالتصال عبر اإلنترنت والمكتبة

82.3

0.827

71.6%

7

اإللكترونية.
.9

يتوفر تطبيقــات منــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إلدارة التعليم اإللكتروني وأنظمــة
تحكم ومتابعة للشبكات اإللكترونية

112

3.85

0.909

77.0%

3

جميع فقرات

3.69

749.1

73.8%

* المتوسط الحسابي دال إحصائًيا عند مستوى داللة ()α≥ 1.12

من جدول ( )39تبين أن المتوس ـ ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ـ ــابي لجميع فقرات (المحور األول :بيئة وواقع الجامعة

اإللكترونية) يســاوي ( ،)1.62والوزن النســبي يســاوي ( ،)%41.9لذلك يعتبر جميع فقرات المحور
دال إحص ـ ـ ــائياً عند مسـ ـ ـ ــتوى داللة( ،)α≥ 1.12مما يدل على أن متوسـ ـ ـ ــط درجة االس ـ ـ ــتجابة لهذا
المجـال قد زاد عن درجة الحياد وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذا

المحور ،وقد حصـلت الفقرة رقم ( )7والتي تنص على " يتم توفير معلومات كافية الستخدام الموقع
اإللكتروني الخاص بالمادة التعليمية" على أعلى درجة موافقة بنسبة (.)%49.6

بينما حصلت الفقرة رقم ( )2وتنص على "يتم الحصول على المعلومات من المادة العلمية باستخدام

التعليم اإللكتروني بقدر مس ـ ــاوي لتلك التي تحص ـ ــل عليها بالطريقة التقليدية "على أقل درجة موافقة
بنسبة (.)%64.2

ويفس ــر الباحثون هذه النتيجة إلى طبيعة عمل جامعة القدس المفتوحة والتي تعتمد على التعليم

المفتوح والذي يعتمد على التعليم اإللكتروني ،واسـ ـ ــتخدامها لتقنية الصـ ـ ــفوف االفت ارضـ ـ ــية كنمط من

أنماط التعلم اإللكتروني ،وكذلك س ـ ـ ــعي الجامعة إلى التطوير وتدعيم البنية التحتية بكافة الوس ـ ـ ــائل
التقنية والتكنولوجية.

وتتفق هذه النتيجة مع د ارس ــة (الص ــيفي )9132،ود ارس ــة (نص ــار ،)9131 ،و د ارس ــة (حمايل،

)9139

نتائج الجابة على الســـؤال الفرعي األول :ما واقع اسـ ــتخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضـ ــاء هيئة

التدريس في جامعة القدس المفتوحة – فرع غزة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد؟"
نتائج تحليل المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين ال لكترونية:
جدول رقم ( :)11المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات "المحور الثاني :بيئة األساتذة العاملين ال لكترونية"

المتوسط االنحراف الـــــوزن

م الفقرة
.1

الحسابي المعياري النسبي

يتوفر ل ـ ــدي جو أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري مالئم لمت ـ ــابع ـ ــة عملي ـ ــة التعليم
اإللكتروني

 .5تتميز مشاركة الطلبة أثناء إلقاء المحاضرات باإليجابية
.3

يتوفر لدي ادوات إلكترونية مناســبة الســتكمال عملية التعليم
اإللكتروني
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الترتيب

3.99

0.86

79.8%

1

3.56

1.15

71.2%

3

3.52

1.21

70.4%

4

.1

.2

يعمـ ــل التعليم اإللكتروني على زيـ ــادة دافعيـ ــة الطلبـ ــة لفهم
المواد الدراسية
يتوفر لـ ــدي الفهم الكـ ــامـ ــل لعمليـ ــة التعليم اإللكتروني ممـ ــا
يساعدني في تسهيل عملية التعليم اإللكتروني

3.29

1.05

65.8%

5

3.98

0.80

79.6%

2

3.6

0.82

72%

جميع الفقرات
* المتوسط الحسابي دال إحصائًيا عند مستوى داللة ()α≥ 1.12

من جدول ( )31تبين أن المتوس ــط الحس ــابي لجميع فقرات (المحور الثاني :بيئة األس ــاتذة العاملين

اإللكترونية) يســاوي ( ،)1.6والوزن النســبي يســاوي ( ،)%49لذلك يعتبر جميع فقرات المحور دال
إحص ــائياً عند مس ــتوى داللة ( ،)α≥ 1.12مما يدل على أن متوس ــط درجة االس ــتجابة لهذا المجال
ق ــد زاد عن درج ــة الحي ــاد وهي ( )1وه ــذا يعني أن هن ــاك موافق ــة من قب ــل أفراد العين ــة على ه ــذا

المحور ،وقد حصلت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "يتوفر لدي جو أسري مالئم الستكمال عملية

التعليم اإللكتروني" على أعلى درجة موافقة بنسبة (.)%42.9

بينما حصـ ـ ـ ـ ـ ــلت الفقرة رقم ( )2وتنص على "يعمل التعليم اإللكتروني على زيادة دافعية الطلبة لفهم

المواد الدراسية" على أقل درجة موافقة بنسبة (.)%62.9

ويعزو البـاحثون هـذه النتيجـة إلى االهتمـام الكبير من إدارة جـامعـة القدس المفتوحة في مواكبة

التطور العلمي ،ما أثر ذلك إيجابًيا في تخفيف العبء األكاديمي عليهم وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهولة التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مع
الطلبة في مواقع مختلفة وفي نفس الوقت باإلض ـ ـ ــافة إلى ما توفره من ص ـ ـ ــفوف افت ارض ـ ـ ــية وبرامج

إلكترونيــة وتقنيــات حــديثــة في التــدريس ،مــا ينعكس على دافعيــة الطلبــة وانس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجــامهم مع العمليــة
التعليمية.

وتتفق هذه النتيجة مع د ارســة كل من د ارســة (حنتولي( ،)9136 ،الصــيفي ،)9132 ،ود ارســة

(نصار)9131 ،
نتائج تحليل المحور الثالث :مواءمة المنهاج للتعليم ال لكتروني:

جدول ( :)11المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات "المحور الثالث :موائمة المنهاج"

م
.1

المتوسط االنحراف الــــوزن

الفقرة

الحسابي المعياري النسبي

تتركز أه ـ ــداف المنه ـ ــاج الج ـ ــامعي على التعليم اإللكتروني
بأدواته المختلفة

* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة ()α≥ 1010
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3.89

0.98

77.8%

الترتيب
1

يساعد توظيف المنهاج في التعليم اإللكتروني للوصول للعلم

.5

3.69

0.89

73.8%

4

3.67

1.15

73.4%

5

3.88

0.97

77.6%

2

3.75

0.79

75.0%

3

3.66

1.06

73.2%

6

3.24

1.07

64.8%

10

3.46

0.93

69.2%

9

3.16

0.84

63.2%

11

3.63

1.02

72.6%

7

 .11يتم ربط موضوعات المنهاج بمصادر المعرفة اإللكترونية.

3.58

0.85

71.6%

8

جميع الفقرات

3.6

0.72

72%

والمعرفة بشكل أكبر
يتم عمـ ــل األنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ــة التعليميـ ــة الـ ــداعمـ ــة لتوظيف التعليم

.3

اإللكتروني

 .1يعتبر المحتوى المعروض إلكترونياً للمادة العلمية شامل

يس ـ ـ ـ ـ ــاعد حجم المنهاج الجامعي في دمجه ض ـ ـ ـ ـ ــمن التعليم

.2

اإللكتروني

 .6تالئم مفردات المنهاج الجامعي ألدوات التعليم اإللكتروني
يتم تنفيـذ أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة تقويمية نهاية المحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات في التعليم

.7

اإللكتروني.
يركز المنه ـ ــاج اإللكتروني على التف ـ ــاع ـ ــل بين الط ـ ــال ـ ــب

.8

والمدرس
يالئم المحتوى التعليمي للمنهـاج الجامعي أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التعليم

.9

اإللكتروني أكثر من أسلوب التعليم التقليدي

.11

سـ ــهولة تطبيق المقررات الد ارسـ ــية كبرمجيات إلكترونية قابلة

للعرض اإللكتروني.

من جدول ( )32تبين أن المتوس ــط الحس ــابي لجميع فقرات (المحور الثالث :موائمة المنهاج للتعليم

اإللكتروني) يســاوي ( ،)1.6والوزن النســبي يســاوي ( ،)%49لذلك يعتبر جميع فقرات المحور دال
إحص ــائياً عند مس ــتوى داللة ( ،)α≥ 1.12مما يدل على أن متوس ــط درجة االس ــتجابة لهذا المجال
ق ــد زاد عن درج ــة الحي ــاد وهي ( )1وه ــذا يعني أن هن ــاك موافق ــة من قب ــل أفراد العين ــة على ه ــذا

المحور ،وقد حصــلت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "تتركز أهداف المنهاج الجامعي على التعليم
اإللكتروني بأدواته المختلفة " على أعلى درجة موافقة بنسبة (.)%44.9

بينما حصــلت الفقرة رقم ( )2وتنص على "يالئم المحتوى التعليمي للمنهاج الجامعي أســلوب التعليم

اإللكتروني أكثر من أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التعليم التقليدي" على أقل درجة موافقة بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ( )%61.9أي أن
المحتوى التعليمي ال يالئم التعليم اإللكتروني بدرجة مالئمته للتعليم الوجاهي.

ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن الجامعة حرصـ ـ ـ ــت على موائمة وتطويع المنهاج والمحتوى

التعليمي لينس ـ ـ ـ ــجم مع التعليم اإللكتروني ،ويس ـ ـ ـ ــاعدها في ذلك طبيعة نظام الجامعة كتعليم مفتوح،
وتوفير بنية تحتية مناسـبة لهذا الغرض ،مع ضرورة التوجه للتأقلم مع الوضع الحالي وهو االعتماد
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بدرجة كلية على التعليم اإللكتروني ،إال أن هناك ضـ ــعف إلى حد ما في مالئمة المحتوى التعليمي
للمنهاج الجامعي أسلوب التعليم اإللكتروني بدرجة أكبر من أسلوب التعليم التقليدي.

وتتفق هذه النتيجة مع كل من د ارس ـ ــة (حنتولي( ،)9136 ،الص ـ ــيفي ،)9132 ،ود ارس ـ ــة (نص ـ ــار،

)9131
تحليل فقرات المحور الرابع :تطور وجاهزية الطواقم الدارية واألكاديمية للتعليم ال لكتروني
جدول رقم :)15( :المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات "المحور الرابع"
جاهزية الطواقم الدارية واألكاديمية للتعليم ال لكتروني"
م
.1
.5
.3

.1
.2
.6

.7
.8
.9

المتوســـط االنحراف الـــــــــوزن

الفقرة
وم ِ
دربين تس ـ ـ ـهم في تيسـ ـ ــير عملية التعليم
يتوفر طواقم ادارية ومختصـ ـ ــين ُ

اإللكتروني

يتوفر معلمين مؤهلين لتقديم التعليم اإللكتروني
يتمتع الطواقم اإلداري ــة واألك ــاديمي ــة بجودة إنترن ــت ع ــالي ــة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمـ ـت في
االستخدام األمثل لنظام التعليم اإللكتروني.
يتوفر كوادر فني ـ ـ ـ ـ ـ ــة متخصص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بتش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل وتطوير الشبكات اإللكترونية
والتدريب عليها ،ومتابعة مشاكلها لضمان الجودة واالستم اررية.
تقوم الطواقم اإلدارية واألكاديمية بالعمل ضمن خطط موضوعة مسبقاً
تم تدريب المدرس عل ـ ـ ـ ــى مه ـ ـ ـ ــارات التعام ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع تكنولوجي ـ ـ ـ ــا المعلومات

واالتصاالت

يتوفر تطبيقــات مناسبة إلدارة الــتعليم اإللكتروني ،وأنظمـة الـتحكم والسـيطرة
والمتابعـة للشبكات اإللكترونية.
يتوفر مهارات كافية للكادر األكاديمي للتفاعل مع التعليم اإللكتروني
وجود دائرة تطوير التعليم اإللكتروني في المؤسسة وذلك من أجل االشراف
الكلي ،االداري واألكاديمي ،على هذا التعليم وضمان جودة مخرجاته.

جميع الفقرات

الحسابي

المعياري النسبي

الترتيب

3.65

1.01

72.4%

7

3.71

0.95

74.2%

5

87.3

1.06

75.6%

3

3.75

1.04

75.0%

4

3.96

1.07

79.2%

1

81.3

1.04

76.8%

2

3.42

1.14

68.4%

8

69.3

1.18

73.8%

6

3.62

1.02

72.4%

7

3.72

1.07

74.4%

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة ()α≥ 1010

من جدول ( )32تبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات (المحور الرابع :جاهزية الطواقم اإلدارية
واألكاديمية للتعليم اإللكتروني) يساوي ( ،)1.49والوزن النسبي يساوي ( ،)%42.2لذلك يعتبر

جميع فقرات المحور دال إحصائياً عند مستوى داللة( ،)α≥ 1.12مما يدل على أن متوسط درجة
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االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد
العينة على هذا المحور ،وقد حصلت الفقرة رقم ( )2والتي تنص على "تقوم الطواقم اإلدارية
واألكاديمية بالعمل ضمن خطط موضوعة مسبقاً" على أعلى درجة موافقة بنسبة (.)%42.9

بينما حصلت الفقرة رقم ( )4وتنص على "يتوفر تطبيقـات مناسبة إلدارة الـتعليم اإللكتروني ،وأنظمـة

الـتحكم والسـيطرة والمتابعـة للشبكات اإللكترونية" على أقل درجة موافقة بنسبة (.)%69.2

ويعزو البـاحثون هـذه النتيجة إلى اهتمام الجامعة بتطوير كادرها األكاديمي واإلداري من خالل عقد

الدورات التدريبية وورش العمل الهادفة لرفع مس ــتوى قدراتهم وص ــقل خبراتهم لمواكبة التطور العلمي
وانسـ ـ ـ ـ ــجاما مع المرحلة الحالية التي دفعتها لالتجاه بشـ ـ ـ ـ ــكل كبير إلى التعليم اإللكتروني ،ووضـ ـ ـ ـ ــع

الخطط الالزمة للنهوض بذلك.

وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة (حنتولي( ،)9136 ،الصيفي ،)9132 ،ودراسة (نصار،

)9131

تحليل فقرات المحور الخامس :توفر األدوات ال لكترونية وتفرعها:

جدول رقم :)16( :المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات "المحور الخامس:
توفر األدوات ال لكترونية وتفرعها"

م
.1
.5
.4
.3
.2

.6

.7

المتوســــط االنــحـراف الـــــــــوزن

الفقرة
يتوفر أدوات تعليمية إلكترونية مناس ـ ـ ـ ـ ــبة في الجامعة الس ـ ـ ـ ـ ــتكمال
المسيرة التعليمية
يتوفر أدوات إلكترونية مختلفة لمالئمة طبيعة المساقات
أعتقــد أن أداة  class roomكــانــت فعــالــة في عرض المحتوى
التعليمي
توفرت في أداة  class roomساحة نقاش بين الطالب والمدرس
ك ــان لبرن ــامج  zoomل ــه دور كبير في النق ــاش بين الم ــدرس
والطالب
قام برنامج  zoomبمناقشة المحتوى التعليمي المعروض بطريقة
مناسبة
كـان لليوتيوب دور مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـد في إمكـانيـة الرجوع للمحاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
المسجلة بجودة عالية
* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة ()α≥ 1010
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الحسابي

المعياري

النسبي

الترتيب

3.97

1.10

79.4%

1

3.63

0.96

72.6%

4

3.75

1.09

75%

2

3.43

0.89

68.6%

7

3.5

1.04

70.0%

5

3.46

1.10

69.2%

6

3.34

0.99

66.8%

9

.8
.9

تمنح أدوات التعليم اإللكتروني في الجـامعة مهارة إضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية لدى
الطالب
يشتمل النظام اإللكتروني المعتمد على تمارين وواجبات

جميع الفقرات

3.65

1.13

73.0%

3

3.42

1.12

68.4%

8

3.57

1.06

71.4%

من ج ــدول ( )36تبين أن المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي لجميع فقرات(المحور الخ ــامس :توفر األدوات

اإللكترونية وتفرعها) يســاوي ( ،)1.24والوزن النســبي يســاوي ( ،)%43.2لذلك يعتبر جميع فقرات
المحور دال إحصـ ــائياً عند مسـ ــتوى داللة( ،)α≥ 1.12مما يدل على أن متوسـ ــط درجة االسـ ــتجابة
لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على
هذا المحور ،وقد حصـ ــلت الفقرة رقم ( )3والتي تنص على "يتوفر أدوات تعليمية إلكترونية مناسـ ــبة

في الجامعة الستكمال المسيرة التعليمية" على أعلى درجة موافقة بنسبة ( ، )%42.2بينما حصلت
الفقرة رقم ( )4وتنص على "كان لليوتيوب دور مس ـ ــاعد في إمكانية الرجوع للمحاضـ ـ ـرات المس ـ ــجلة
بجودة عالية ".على أقل درجة موافقة بنسبة (.)%66.9

ويفســر الباحثون هذه النتيجة بأن الجامعة تســعى بشــكل حثيث إلى رفد الجامعة بكل اإلمكانات

التكنولوجية واألدوات اإللكترونية الالزمة والبرامج الموائمة للتعليم عن بعد.

وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة (الصيفي ،)9132 ،ود ارسة (نصار)9131 ،

نتائج الجابة على السؤال الفرعي الثاني :ما مسـ ـ ـ ـ ــتوى احتواء أزمة فيروس كورونا المسـ ـ ـ ـ ــتجد في
الجامعة محل الدراسة
تحليل فقرات للمجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد:
جدول رقم :)17( :المتوسط الحسابي والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات "للمجال الثاني :احتواء أزمة فيروس
كورونا المستجد"

م
.1

المتوسط االنـحـراف الـــــــــوزن

الفقرة

الحسابي المعياري

هناك قدرة وسرعة مناسبة في تحريك الموارد البشرية والمادية الضرورية
الحتواء أزمة كوفيد 32بنجاح
قــامــت الطواقم األكــاديميــة واإلداريــة بــالجهود المطلوبــة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة في

.5

احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

.4

المستجد

قـ ــامـ ــت الجـ ــامعـ ــة بتكوين فرق طوارئ الحتواء أزمـ ــة فيروس كورونـ ــا
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النسبي

الترتيب

3.81

0.89

76.8%

4

3.91

1.15

78.8%

1

3.76

0.97

75.2%

5

.3

قامت الكلية باالسـ ـ ـ ــتجابة الفورية ووضـ ـ ـ ــع نظام مسـ ـ ـ ــاعد الحتواء أزمة

3.88

0.79

77.6%

2

3.66

1.06

73.2%

6

3.56

1.07

71.2%

8

.7

تمتلك الجامعة قيادة ادارية قادرة على احتواء أزمة كوفيد32

3.75

1.06

75.0%

7

.8

تعاملت الجامعة مع أزمة كوفيد 32بالوقت والشكل المناسب

3.85

0.94

77%

3

3.76

0.92

75.2%

5

.2
.6

.9

كوفيد 32
استطاعت الجامعة احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد بنجاح
قامت الجامعة باعتماد أدوات إلكترونية سـ ـ ـ ــهلة التعامل والوصـ ـ ـ ــول لها
خالل أزمة كوفيد32

حرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الجامعة على تذييل العقبات أمام وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الطلبة ألدوات
التعليم اإللكتروني

جميع الفقرات

3.77

75.5%

* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة ()α≥ 1010

من جدول ( )92تبين أن المتوس ـ ـ ـ ــط الحس ـ ـ ـ ــابي لجميع فقرات (المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس
كورونا المس ـ ــتجد) يس ـ ــاوي ( ،)1.44والوزن النس ـ ــبي يس ـ ــاوي ( ،)%42.2لذلك يعتبر جميع فقرات

المجال دال إحصـ ــائًيا عند مسـ ــتوى داللة( ،)α≥ 1.12مما يدل على أن متوسـ ــط درجة االسـ ــتجابة

لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي ( )1وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على
هــذا المحور ،وقــد حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــت الفقرة رقم ( )9والتي تنص على "قــامــت الطواقم األكــاديميــة واإلداريــة
بالجهود المطلوبة للمساعدة في احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد" على أعلى درجة موافقة بنسبة

(.)%49.9

بينما حص ـ ـ ــلت الفقرة رقم ( )6وتنص على "قامت الجامعة باعتماد أدوات إلكترونية س ـ ـ ــهلة التعامل
والوص ــول لها خالل أزمة كوفيد" .32على أقل درجة موافقة بنس ــبة ( )%43.9ونجد أن هناك كان

صعوبة لدى البعض من الطلبة في استخدام األدوات اإللكترونية والتعامل معها.

ويعزو البـاحثون هـذه النتيجة ومن خالل خبرتهم بالعمل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن كادر الهيئة التدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية في

الجامعة إلى اهتمام الجامعة منذ اللحظة األولى بعقد ورش عمل ودورات تدريبية متخصـ ـص ــة لكافة

أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريين ،وكذلك للطواقم الفنية والهندسية العاملين في الجامعة ،وتوظيف

برامج إلكترونية فعالة خاصة بالجامعة تنسجم مع تداعيات األزمة ،ما أسهم في احتوائها.
وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة (الصيفي ،)9132 ،ودراسة (نصار)9131 ،
اختبار فرضيات الدراسة:
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الفرضـــية الرئيســـية األولى :توجد عالقة ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى الداللة ()α≥ 1.1.

لبيئة التعليم ال لكتروني على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد:

جدول ( :)18معامل االرتباط الختبار الفرضيات
قــيــمـــــة الـــــقـــــيـــــمـــــة

الفرضيات

االرتباط االحتمالية

توجد عالقة ذات إحص ــائية عند مس ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12لبيئة وواقع المؤسـ ـس ــة
اإللكترونية على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

توجد عالقة ذات إحصــائية عند مســتوى الداللة ( )α≥ 1.12لبيئة األســاتذة العاملين
اإللكترونية على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

توجد عالقة ذات إحصــائية عند مســتوى الداللة ( )α≥ 1.12لمالئمة المنهاج للتعليم
اإللكتروني على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

توجد عالقة ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12لجاهزية الطواقم
اإلدارية واألكاديمية للتعليم اإللكتروني على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.
توجد عالقة ذات داللة إحص ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12توفر األدوات
اإللكترونية وتفرعها على احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

معامل االرتباط الكلي

.706

0.000

.739

0.000

.669

0.000

.584

0.000

.523

0.000

.743

0.000

تبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط الكلي يساوي ( ،)1.421وأن القيمة االحتمالية ().Sig
تسـاوي ( )1.111وهي أصـغر من مسـتوى الداللة ( ،)α ≥ 1.12وهذا يدل على وجود عالقة ذات
داللة إحصــائية عند مس ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12لبيئة التعليم اإللكتروني على احتواء أزمة فيروس
كورونا المستجد.

وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة (حنتولي( ،)9136 ،الصيفي ،)9132 ،ودراسة (نصار،

)9131

الفرضــية الرئيســية الثانية :يوجد فروق ذات داللة إحص ــائية عند مس ــتوى الداللة ( )α≥ 1.12في

اس ـ ـ ــتجابات المبحوثين لبيئة وواقع التعليم اإللكتروني واحتواء أزمة فيروس كورونا المس ـ ـ ــتجد ،تُعزى
للمتغيرات الديموغرافية التالية (الجنس ،والفئة العمرية ،والمؤهل العلمي ،وعدد سنوات الخبرة).

120

جدول رقم :)09( :نتائج اختبار" Tلعينتين مستقلتين" – الجنس

المتوسطات

محاور االستبانة

قيمة

القيمة

ذكر

أنثى

االختبار

االحتمالية(Sig
).

المجال األول :بيئة وواقع التعليم ال لكتروني

3.22

3.12

0.654

1.571

المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

3.43

3.02

0.387

1.151

 تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار ( )Tلعينتين مستقلتين أكبر
من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الــداللــة ( )α≥0.05بــالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إلجمــالي المجــال األول :بيئــة وواقع التعليم
اإللكتروني حيـث كـانت القيمة االحتمالية ) (Sig.له ( ،)10273مما يوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى ( )α≥ 1010لمجال بيئة التعليم اإللكتروني ،تعزى

إلى متغير الجنس (ذكر ،أنثى).

 كما تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار ( )Tلعينتين مس ــتقلتين
أكبر من مسـ ــتوى الداللة ( )α≥0.05بالنسـ ــبة إلجمالي المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس
كورونا المستجد حيث كانت القيمة االحتمالية )(Sig.له ( ،)10023مما يوضح أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتوى ( )α≥ 1010لمجال احتواء أزمة فيروس كورونا
المستجد ،تعزى إلى متغير الجنس (ذكر ،أنثى).

وتتفق هذه النتيجة مع كل من د ارس ـ ـ ــة (حنتولي( ،)9136 ،الص ـ ـ ــيفي ،)9132 ،ود ارس ـ ـ ــة

(نصار)9131 ،

جدول رقم :)81( :نتائج اختبار"  Tلعينتين مستقلتين" – المؤهل العلمي
المتوسطات

محاور االستبانة

قيمة

القيمة

ماجستير

دكتوراه

االختبار

االحتمالية

المجال األول :بيئة وواقع التعليم ال لكتروني

3.14

3.56

0.621

1.513

المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد

3.27

3.62

0.464

1.521

المجموع

3.2

3.59

3.365

0.415

 تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار ( )Tلعينتين مستقلتين أكبر
من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الــداللــة ( )α≥0.05بــالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إلجمــالي المجــال األول :بيئــة وواقع التعليم
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اإللكتروني حيث كانت القيمة االحتمالية ) (Sig.له ( ،)1010234مما يوض ـ ـ ــح أنه ال توجد

فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى ( )α≥ 1010لمجال بيئة التعليم اإللكتروني ،تعزى

إلى متغير المؤهل العلمي (ماجستير ،دكتوراه).

 كما تبين أن القيمة االحتمالية ) (Sig.المقابلة الختبار نتائج اختبار ( )Tلعينتين مس ــتقلتين
أكبر من مسـ ــتوى الداللة ( )α≥0.05بالنسـ ــبة إلجمالي المجال الثاني :احتواء أزمة فيروس
كورونا المس ـ ــتجد حيث كانت القيمة االحتمالية ) (Sig.له ( ،)1010200مما يوض ـ ــح أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ـ ـ ــتوى ( )α≥ 1010لمجال احتواء أزمة فيروس

كورونا المستجد ،تعزى إلى متغير المؤهل العلمي .

وتتفق هذه النتيجة مع كل من د ارس ـ ـ ــة (حنتولي( ،)9136 ،الص ـ ـ ــيفي ،)9132 ،ود ارس ـ ـ ــة

(نصار)9131 ،

جدول رقم ( :)80نتائج تحليل التباين األحادي ) (One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين (الفئة
العمرية)

عدد سنوات الخدمة)

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

""F

الداللة

بين المجموعات

3.72

3

1.24

داخل المجموعات

28.18

22

1.28

المجموع

31.91

8.

مصدر التباين

الدرجة الكلية

0.96

0.16

 تبين من جدول رقم ( :)39أن القيمة االحتمالية لجميع المتغيرات ) (Sig.أكبر من مستوى
الداللة ( ) α ≥ 1.12وبذلك يمكن اسـ ـ ــتنتاج عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ـ ــائية عند

مستوى الداللة ( )α≥ 1.12في استجابات المبحوثين لبيئة وواقع التعليم اإللكتروني واحتواء

أزمـة فيروس كورونـا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـد ،تُعزى للمتغيرات الـديموغرافيـة التالية (الفئة العمرية ،عدد
سنوات الخبرة).
وتتفق هذه النتيجة مع كل من د ارس ـ ـ ــة (حنتولي( ،)9136 ،الص ـ ـ ــيفي ،)9132 ،ود ارس ـ ـ ــة

(نصار)9131 ،
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نتائج الدراسة:
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥ 1010لبيئة التعليم اإللكتروني على
احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد.

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى الداللة ( )α≥ 1.12في اســتجابات المبحوثين
لبيئـ ــة وواقع التعليم اإللكتروني واحتواء أزمـ ــة فيروس كورونـ ــا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـ ــد ،تُعزى للمتغيرات
الديموغرافية التالية (الجنس ،الفئة العمرية ،المؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة).

 توفر الجامعة معلومات كافية الستخدام الموقع اإللكتروني الخاص بالمادة التعليمية.

 هنــاك ببيئ ـة إلكترونيــة وذلــك من خالل توفير جو أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري مالئم السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمــال عمليــة التعليم
اإللكتروني.

 يوجد موائمة المنهاج للتعليم اإللكتروني ،وذلك الن أهداف المنهاج الجامعي تتركز على التعليم
اإللكتروني بأدواته المختلفة.

 أن المحتوى التعليمي للمنهاج الجامعي ال يالئم أس ـ ـ ـ ــلوب التعليم اإللكتروني أكثر من أس ـ ـ ـ ــلوب
التعليم التقليدي.

 تقوم الطواقم اإلدارية واألكاديمية بالعمل ضمن خطط موضوعة مسبقاً للتعليم اإللكتروني.

 يتم توفير أدوات تعليمية إلكترونية مناسبة في الجامعة الستكمال المسيرة التعليمية بنظام التعليم
اإللكتروني.

 قـامـت الطواقم األكـاديميـة واإلداريـة في الجامعة بالجهود المطلوبة للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة في احتواء أزمة
فيروس كورونا المستجد.

 هناك قص ـ ـ ــور من قبل الجامعة باالعتماد على أدوات إلكترونية س ـ ـ ــهلة التعامل والوص ـ ـ ــول لها
خالل أزمة كوفيد.32

توصيات الدراســـة:

 إعداد خطة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة المعالم لمنظومة التعليم اإللكتروني وذلك لمواجهه حدوثاألزمات.

 -تشكيل لجنة مختصة لمتابعة وتطوير التعليم اإللكتروني في الجامعة.

 ضرورة دعم بيئة التعليم اإللكتروني في الجامعة والعمل على تطويرها. تأهيل أعض ـ ـ ـ ـ ــاء الهيئة التدريس ـ ـ ـ ـ ــية في الجامعة وتعزيز قدراتهم لتمكينهم من اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليماإللكتروني بكفاءة وفق معايير الجودة.

123

 ضـ ــرورة مراعاة الضـ ــبط والمراقبة والمتابعة في اسـ ــتخدام التعليم اإللكتروني ،والتنويع في طرائقالتقييم المستخدمة.

 السعي لتوفير تطبيقـات مناسبة للـتعليم اإللكتروني ،وأنظمـة الـتحكم والسـيطرة والمتابعـة للشبكاتاإللكترونية.

 العمل على مالئمة المحتوى التعليمي للمنهاج الجامعي ألس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التعليم اإللكتروني أكثر منأسلوب التعليم التقليدي.

 ض ـ ــرورة التدرج في الدمج بين التعليميين الوجاهي واإللكتروني ليص ـ ــبح التعليم اإللكتروني جزءمن العملية التعليمية في شتى الظروف.

 تبادل الخبرات بين الجامعات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــطينية واالس ـ ـ ـ ـ ـ ـتفادة من تجارب الدول األخرى التي حققتنجاحا في تطبيق نظام التعليم اإللكتروني.

 توصي الدراسة بتوفير كادر مؤهل ومدرب يختص في استكشاف ورصد األزمات قبل حدوثها. -توجيه وتشجيع طلبة الجامعة إلجراء دراسات حول التعليم اإللكتروني.

 تخصــيص قســم إداري مســتقل مهمته الرئيســية رصــد مؤش ـرات األزمة وتوقعات مخاطر حدوثهاوتوفير توثيق جيد لها والعمل على حلها.

المراجع:

المراجع العربية:
 -3إبراهيم أبو عقيــل ،واقع التعليم اإللكتروني ومعيقــات اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدامــه في التعليم الجــامعي من

وجهـه نظر طلبة جامعة الخليل ،مجلة جامعة فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين لألبحاث والد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،العدد،4

(.)9132

 -9جوهرة أبو عطية ،أثر التعلم اإللكتروني والتعلم المدمج في التحص ـ ـ ــيل الد ارس ـ ـ ــي وبقاء أثر
التعلم لدى طالب الصــف العاشــر االســاســي في مادة العلوم الحياتية ،قســم العلوم التربوية،
كلي ــة االميرة عـــاليـ ــة الج ــامعيـ ــة ،جـــامعـ ــة البلق ــاء التطبيقيـ ــة ،مجلـــة د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وبحوث.

ع.)9139(،12.

 -1السيد أحمد عبد الغفار ،اإلدارة المدرسية الحديثة الفاعلة ،دار النشر للجامعات ،المنهل،
المنصورة)9131( ،

 -2تغريد حنتولي ،واقع التعليم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودورة في تحقيق التفاعل
بين المتعلمين من وجهه نظر طلبة كلية الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا برنامج كلية التربية وأعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الهيئة التدريسية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين (.)9136
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 -2تما ار حداد ،نماذج واعدة للتعليم اإللكتروني في فلسـ ـ ـ ـ ــطين ،مقالة منشـ ـ ـ ـ ــورة على اإلنترنت،
( ،)9191بتاريخ 9191/1/93م. https://pulpit.alwatanvoice.com :

 -6حسن عبد العاطي ،التعليم اإللكتروني الرقمي ،الطبعة الثانية ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
اإلسكندرية ،مصر.)9131( ،

 -4حسين حمايل ،واقع التعليم اإللكتروني في مديريات التربية والتعليم في المحافظات الشمالية
في فلسطين ،دراسات العلوم التربوية ،الجامعة األردنية ،المجلد  ،22ع.)9139(،2

 -9دعمس مصطفى ،تكنولوجيا التعليم وحوسبة ،ط ،3دار غيداء للنشر ،عمان.)9112( ،

 -2رجـاء العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي ،واقع التعليم اإللكتروني وتحـديـاته في تجربة جامعة القدس المفتوحة في
منطقة الخليل التعليمية ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فلسطين.)9139( ،

 -31سـ ـ ـ ـ ـ ــامي الصـ ـ ـ ـ ـ ــيفي ،اتجاه أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو التعليم
اإللكتروني وعالقته بفاعلية الذات ،رسـالة ماجسـتير ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة

(.)9132

 -33سـ ـ ـ ـ ـ ــامي الصـ ـ ـ ـ ـ ــيفي ،اتجاه أعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة نحو التعليم
اإللكتروني وعالقته بفاعلية الذات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطين (.)9132

 -39سامي عيسى ،مقترح لتوظيف التعلم اإللكتروني في تنمية بعض المفاهيم الرياضية للصم
من خالل معالجات الذكاء االصطناعي ،المؤتمر األول للتعلم اإللكتروني والتعلم عند بعد،

الرياض.)9112( ،

 -31س ـ ـ ـ ـ ــمية ،أبو قاس ـ ـ ـ ـ ــم ،درجة توظيف مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة
لبرنامج التعليم في حاالت الطوارئ وسبل تطويرها ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،
غزة(.)2017

 -32صـبحية نصار ،اتجاهات أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين
نحو اسـ ـ ـ ــتخدام تقنية الصـ ـ ـ ــفوف االفت ارضـ ـ ـ ــية كنمط من أنماط التعليم اإللكتروني ،رس ـ ـ ـ ــالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين()9131

 -32عبد الباقي أبو زيد ،المعلومات واالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت في مناهج المواد التجارية بالتعليم الثانوي،
المؤتمر الدولي الثاني لمركز التعليم اإللكتروني بجامعة البحرين ،البحرين.)9112( ،

 -36عبد الله الموس ـ ــى ،اس ـ ــتخدام تقنية المعلومات والحاس ـ ــوب في التعليم األس ـ ــاس ـ ــي ،الطبعة
األولى ،مكتبة التربية العربي لدول الخليج ،الرياض ،السعودية.)9119( ،
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 -34عبد الله محمود ،أهمية التعليم اإللكتروني ومتطلبات نجاحه ،مقال منشور على اإلنترنت
بتاريخ 919/1/91م)9191( .https://pulpit.alwatanvoice.com/articles :

 -39فـايز الظفيري ،أهداف وطموحات تربوية في التعليم اإللكتروني ،رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالة التربية ،المجلد
األول ،العدد الرابع ،الرياض.)9112( ،

 -32محمد ،الحربي ،مطالب اســتخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضــيات بالمرحلة الثانوية

من وجهه نظر الممارس ـ ــين والمختص ـ ــين ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتير ،جامعة أم القرى ،الس ـ ــعودية،

(.)9114

 -91محمد الريفي ،عوائق اســ ــتخدام التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسـ ـ ــطينية ،بحث مقدم
للمؤتمر الدولي الثاني لمركز التعلم اإللكتروني بجامعة البحرين.)9112( ،

 -93مخت ــار عطي ــة ،ف ــاعلي ــة برن ــامج ت ــدريبي ق ــائم على التعلم اإللكتروني الم ــدمج في تنمي ــة
المهـارات التـدريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة واالتجـاه نحو التعليم اإللكتروني لـدى الطالب معلمي اللغة العربية،
جامعة أسيوط ،كلية التربية ،المجلة التربوية ،ع ،)9131(،11ص.26-3

 -99ميرفت ارض ــي ،معوقات توظيف التعليم اإللكتروني في برنامج التربية التكنولوجية وس ــبل
التغلــب عليهــا في كليــة فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين التقنيــة دير البلح ،بحــث مقــدم للمؤتمر العلمي "التربيــة
التكنولوجية وتكنولوجية التعليم" المنعقد في فلسطين ،غزة.)9131( ،

 -91نورة المقرن ،أثر التعليم اإللكتروني باستخدام نظام إدارة التعلم إدمودو ( )Edmodoعلى
تحص ــيل طالب الص ــف األول ثانوي في مقرر الحاس ــوب وتقنية المعلومات واتجاههم نحو

التقنية بمدينة الرياض ،المجلة الدولية المتخصصة ،المجلد ،9العدد.)9132( ،3

 -92هيفــاء الكردي ،واقع تعليم الالجئين والنــازحين من (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريــا ،اليمن ،العراق) في الــدول
المضـ ــيفة لهم ،المجلة الدولية للد ارسـ ــات التربوية والنفسـ ــية ،الجامعة األردنية ،العدد الرابع.

()2019

 -92و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. https://www.mtit.gov.ps:
 -96و ازرة التربية والتعليم.https://www.mohe.ps :

 -94يوس ـ ـ ــف ،عيادات ،التعليم اإللكتروني العقبات والتحديات والحلول المقترحة ،دولة عجمان
لعلوم التكنولوجيا .مجلة الدراسات التربوية ،المجلد ،1العدد.)9131( ،33
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الملخص:

هدفت الد ارسـ ــة إلى الكشـ ــف عن الواقع الفعلي للتعليم اإللكتروني في كلية فلس ـ ـطين التقنية
في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضـــاء هيئة التدريس والطلبة ،واس ــتخدمت الد ارســـة المنهج
الوص ـ ــفي ،وطبق الباحثان اس ـ ــتبانة إلكترونية على عينة الد ارس ـ ــة من أعض ـ ــاء هيئة التدريس البالغ

عددها( ،)63تم اختيارهم بطريقة عشـ ـ ـ ـوائية من مختلف أقس ـ ـ ــام الكلية ذات التخص ـ ـ ـص ـ ـ ــات العلمية
واإلنسانية.

وتوص ـ ــلت الد ارس ـ ــة إلى حص ـ ــول مجال اس ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني في الكلية من وجهة نظر

أعض ـ ــاء هيئة التدريس على المرتبة األولى من بين مجاالت الد ارس ـ ــة ،وبمتوس ـ ــط حس ـ ــابي (،)2.2

وبنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة مئويــة ( ،)%99.9وجــاء في الترتيــب الثــاني مجــال معوقــات تطبيق التعليم اإللكتروني،

بمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( ،)1.26ونس ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%99.3وأحتل مجال إيجابيات التعليم اإللكتروني
الترتيب الثالث ،وبمتوسط حسابي ( ،)1.41وبنسبة مئوية ( ،)%42.6بينما جاء في الترتيب الرابع
واألخير مجال ســلبيات التعليم اإللكتروني ،وبمتوســط حســابي ( ،)1.61وبنســبة مئوية (.)%49.2
وقد اوصـت الدراسة بضرورة اهتمام إدارة الكلية بالتعليم اإللكتروني ،وتقديم محتواه من خالل أنظمة

مشهورة كنظام الموديل ،كما اقترحت إجراء دراسات مكملة للدراسة الحالية.

الكلمات المفتاحية :التعليم اإللكتروني ،جائحة كورونا ،كلية فلسطين التقنية ،أعضاء هيئة التدريس.

Abstract
The study aimed to uncover the actual reality of e-learning in the
Palestine Technical College from the perspective of faculty members and
students. The study used the descriptive method, and the two researchers
applied an electronic questionnaire on the study sample of (61) faculty
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members. They were randomly selected from the various departments of the
college with scientific and humanitarian specializations.
The results of the study showed the field of using e-learning used in the
college from the point of view of faculty members ranked first among the
fields of study, with an arithmetic average (4.4), and a percentage (88.2%).
The field of e-learning obstacles came in second place, with an arithmetic
average (3.96) and a percentage (82.1%). The field of e-learning positives
ranked third, with an arithmetic average (3.73), and a percentage (74.6%).
The study recommended that the college administration should pay attention
to e-learning, through well-known systems such as the model system, and it
also suggested conducting studies that complement the current study.
Key words: E-learning effectiveness, Coronavirus pandemic, Palestine
Technical College, faculty members.
المقدمة:
تقدم المؤسسة التعليمية الحديثة الجاذبة للمتعلمين بـرامج تعليمية وتربوية نوعية ،من أجل

إعداد متعلمين دائمي التعلم؛ وبهدف اكتسـاب المعرفـة واالستعداد للتطورات الحياتية ،ولتحقيق الذات
واالندماج مع اآلخرين .باإلضافة إلى تنمية المهارات العقلية لحل المشكالت وانتاج المعرفة في جـو
يسـوده المتعـة والنشـاط .وتعمـل المؤسسة أيضا لالنفتاح على المجتمع بكل قطاعاتـه ،وعـلى إكسـاب

المتعلمين الخبرات والمهارات الحياتية المختلفة ،ووضعها موضع التطبيق .كما تـولي عنايـة خاصة

بالجانب التربوي ،وغرس مجموعة من القيم الراقية لدى المتعلمين من خالل تفعيل است ارتيجيات
التعليم والتعلم واألنشطة التربوية التي تتخذ مـن المـتعلم محـو ار للعملية التعليمية(.)1

وتعد الجامعات مراكز إشعاع حضاري ،وأن كل ما يشهده العالم من تقدم قد خرج من

مختبراتها من خالل الباحثين فيها ،والجامعات يجب أن تكون أول من يستفيد من التقنية واإللكترونيات

في تدريسها وتعليمها ألجيال المستقبل ،والمفترض أن تكون هي المصدر األول للتعليم اإللكتروني
بالنسبة لبقية المؤسسات التعليمية ،فقد أدرك التربويون في فلسطين أهمية التعلم والتعليم ودوره في

التنمية ،وقاموا برسم سياسات واستراتيجيات سعت إلدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
العملية التعليمية ،وذلك عن طريق عقد مؤتمرات ،واطالق مبادرة التعليم اإللكتروني ،حيث تهدف

( (1عبد العظيم ص ـ ـ ـ ــبري و رض ـ ـ ـ ــا توفيق .إعداد المعلم في ض ـ ـ ـ ــوء تجارب بعض الدول (.القاهرة ،المجموعة العربية للتدريب
والنشر .)9134 ،ص.2
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المبادرة إلى تطوير المناهج اإللكترونية ،وتحسين واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم الفلسطيني(.)1

ويعد التعلم اإللكتروني في األساس شكال من إشكال التعليم الحديث ،تقدم فيه المناهج من
ُ
خالل استخدام الوسائط اإللكترونية في العملية التعليمية دون االلتزام بوقت معين ،أو مكان محدد،
فهو وسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من أسلوب التلقين إلى اإلبداع ،وتنمي مهارات التفكير،

وحل المشكالت ،واكساب المدرس مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة ،والتفاعل مما يزيد في توسيع
مفهوم التعليم الذاتي باالعتماد على طاقاته وقدراته ،وسرعة تعلمه ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات

سابقة( ،)2والتعلم اإللكتروني ال يسهم في توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر فحسب ،بل
ويشجع على التواصل بين أطراف المنظومة التعليمية ،ويسهم في نمزجه التعليم وتقديمه في صورة

معيارية ،كما يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل مع التقنية متسلحاً بأحدث مهارات العصر.

وألن هذا العصر هو عصر التكنولوجيا والجيل الرقمي ،فقد دخلت تلك التكنولوجيا وبأشكالها

المتعددة في معظم البيوت الفلسطينية بأشكال متعددة ،وأصبح التعامل معها شرطاً أساسياً لمواكبة

التطور الرقمي الهائل بتنوع أشكاله ومجاالته ،سواء أكان من الناحية االجتماعية أم من الناحية
األكاديمية التعليمية ،ولهذا يجب بناء مجتمع قادر على التعامل مع هذه التطورات ،وال يمكن حدوث

هذا األمر إال من خالل النظر إلى أماكن اإلشعاع الحضاري والعلمي ،وذلك من خالل إعادة النظر

إلى هياكل المناهج ،والمقررات ،لتساير التقدم العلمي ،والتطور المعلوماتي الحاصل في مجال
المعرفة ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

إن مسألة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره أصبحت حاجة

ملحة لكل المؤسسات التعليمية بما فيها الكليات والجامعات بسبب التباعد االجتماعي وعدم االختالط،
ومن هنا جاء دور عضو هيئة التدريس والطلبة لينطلقوا في هذا الركب بحثاً عما هو جديد في مجال

التعليم اإللكتروني لتيسير سبل التعليم والتعلم في المراحل الدراسية المختلفة.

((1

و ازرة التربية والتعليم .مؤتمر إطالق مبادرة التعليم اإللكتروني الفلس ـ ــطينية  99-91أيار ،أريحا ،فلس ـ ــطين ،تاريخ النش ـ ــر
 .9112تم الزيارة بتاريخ  91يوليو  9191من الموقع اإللكترونيwww.mohe.gov.ps .

( (2هايل ع ـ ـب ـ ـ ــابن ـ ــة و ميسون الزعبي .دمج الثقافة التنظيمية إلى نموذج تقبل التكنولوجيا في استخ ــدام نظ ــام التعل ــم اإللكتروني
من وجهة نظر هيئة التدريس في جامعة آل البيت .المنارة للد ارس ـ ـ ـ ــات والبحاث ،جامعة آل البيت .9134 ،)9(92 .ص

.122
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعد التعليم اإللكتروني من أكثر المجاالت التي تشهد نمواً سريعاً نتيجة التطورات العلمية

والتقنية ،وتزايد الطلب على دمج التقنية في التعليم ،بهدف بناء جيل قادر على التعامل مع مفردات

العصر الجديدة ،وقد أدى ذلك إلى زيادة األعباء على المؤسسات التعليمية ،فنشأت الحاجة إلى
استخدام تقنية المعلومات واالتصاالت في العملية التعليمية ،ومن هذا المنطلق وجب على مؤسسات

التعليم العالي إعداد طالبها لمجابهة التطورات الحديثة ،وأصبح األمر ملحاً في ظل جائحة كورونا

التي أصابت العالم ،واتجاه المؤسسات التعليمية للتعليم اإللكتروني بديال عن التعليم الوجاهي نتيجة
للتباعد االجتماعي ،وحتى ال ينتشر الوباء في فلسطين تم اللجوء إلى التعليم اإللكتروني سواء أكان
في التعليم العام أم في الجامعات والكليات الجامعية.

وتعد كلية فلسطين التقنية (بفرعيها دير البلح-غزة) إحدى المؤسسات التي استخدمت التعليم

اإللكتروني في ظل جائحة كورونا في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (9191/9132م)،
وانطالقاً من المكانة الرائدة للتعليم اإللكتروني ،وما يمثله من حاجة ملحة ألعضاء هيئة التدريس

بالكلية ،وبخاصة في ظل جائحة كورونا ،وبحكم تخصص الباحثين كأعضاء في هيئة التدريس
بالكلية تأتي هذه الدراسة للوقوف على الواقع الفعلي للتعليم اإللكتروني في الكلية من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس ،األمر الذي يسهم في تطوير منظومة التعليم وبخاصة منظومة التعليم

اإللكتروني بها .وبذلك يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي :ما درجة

استخدام التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
وانبثق عن هذا السؤال مجموعة أسئلة فرعية خاصة بأعضاء هيئة التدريس هي:

 .3ما درجة استخدام التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس؟

 .9ما إيجابيات التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .1ما سلبيات التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

 .2ما معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 .3الكشف عن استخدام التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس.

 .9رصد إيجابيات التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 .1التعرف على سلبيات التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس.

 .2دراسة معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس.

أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في:

 .3السعي إلى تشخيص واقع التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية ،معتمدة في ذلك على آراء
أعضاء هيئة التدريس ،إذ يعد التعليم اإللكتروني اتجاهاً حديثاً في ظل جائحة كورونا.

 .9تساعد على تحسين الواقع الراهن الستخدامات التعليم اإللكتروني وتطويره في كلية فلسطين
التقنية.

 .1مأسهمة نتائج هذه الدراسة في وضع تصور واضح وعملي لواقع التعليم اإللكتروني في كلية
فلسطين التقنية والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس.

 .2االنسجام مع توصيات المؤتمرات التي اهتمت بتطوير التعليم ،وأكدت على أهمية التعليم
اإللكتروني في العملية التعليمية ،بهدف تحقيق تعليم أفضل على المستويات والمراحل جميعها.
حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:

 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على واقع التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية من

حيث :مدى اســ ــتخدام التعليم اإللكتروني وايجابيات التعليم اإللكتروني وسـ ـ ــلبيات التعليم اإللكتروني
ومعوقات تطبيق التعليم اإللكتروني.

 الحدود المكانية :كلية فلسطين التقنية بفرعيها دير البلح وغزة.

 الحدود الزمانية :الفصل الثاني من العام الد ارسي 9191/9132م.
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 الحدود البشـــرية :اقتصـ ــرت الد ارسـ ــة على عينة من أعضـ ــاء هيئة تدريس كلية فلسـ ــطين التقنية
بفرعيها دير البلح وغزة.

وقد اقتصرت الدراسة على هذه الحدود الزمانية والمكانية والبشرية كون كلية فلسطين التقنية

(بفرعيها دير البلح-غزة) إحدى المؤسسات التي استخدمت التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا

في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (9191/9132م) ،وبحكم تخصص الباحثين كأعضاء

في هيئة التدريس بالكلية.
التعريفات الجرائية:

يمكن تقديم بعض التعريفات اإلجرائية للمفاهيم التي تتضمنها الدراسة وهي:

 التعليم ال لكتروني :هو التعليم الذي يســتخدم فيه عضــو هيئة التدريس في كلية فلســطين التقنية

الوســائط اإللكترونية ،والتقنيات الحديثة كالحاســوب ،واإلنترنت إليصــال المحتوى التعليمي للطالب

من خالل زيادة التواص ـ ــل ،والتفاعل ما بين عض ـ ــو هيئة التدريس والطلبة ،وبين المتعلم والمحتوى

التعليمي بطريقة تفاعلية تعود عليه بالمنفعة في االســتخدام ،وتعزيز مســتوى األداء ،وتحســن نوعية
التعليم ،وزيادة الدافعية في التدريس مع بذل القليل من الجهد في االستخدام.

 كلية فلســطين التقنية :كلية جامعية حكومية متوســطة تمنح الطلبة درجتي البكالوريوس والدبلوم
في التخصصات التقنية المختلفة.

 فيروس كورونا :ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان واإلنسان .ويسبب
المكتشـف مؤخ اًر مرض كوفيد ( )32وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه
فيروس كورونا ُ
من س ــاللة فيروس ــات كورونا .ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرض ــه قبل بدء

تفشيه في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر  .9132وقد تحول كوفيد ( )32اآلن إلى جائحة تؤثر

على العديد من بلدان العالم( .)1ويمكن تعريف فيروس كورونا اجرائيا بانه فايروس عالمي تسـ ـ ـ ـ ـ ــبب

في إعالن حالة الطوارئ في فلســطين وتوقف التعليم الوجاهي في مؤس ـســات التعليم الفلســطينية بما
فيها كلية فلسطين التقنية ،واللجوء إلى التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 9191/9132م.

((1

منظمــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة العــالميــة .مرض فيروس كورونــا (كوفيــد :)32-سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال وجواب  ،تــاريخ النش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر .9112

https://cutt.us/RfKZS
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الطار النظري:

 التعليم ال لكتروني :هو التعليم القائم على اسـ ـ ـ ــتخدام الحاسـ ـ ـ ــوب ،واإلنترنت لتوصـ ـ ـ ــيل المحتوى
التعليمي للمتعلمين من خالل التواصل بين المتعلم والمعلم ،وبين المتعلم والمحتوى التعليمي بطريقة
تفاعلية تمكنه من التعلم(.)1

 أهداف التعليم ال لكتروني(:)2
يسعى التعليم اإللكتروني لخلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية
جديدة ،والتنوع في مصادر المعلومات والخبرة .وتعزيز العالقة بين المجتمع المحلي ،والجامعة ،وبين

الجامعة والبيئة الخارجية .ومن أهدافه دعم عملية التفاعل بين الطالب والمدرسين واإلداريين عبر
تبادل الخبرات التربوية والمناقشات والحوارات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة .والعمل

على اكساب المدرسين المهارات التقنية الالزمة الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة .ثم اكساب
الطالب المهارات أو الكفايات الالزمة الستخدم تقنيات االتصاالت والمعلومات .وتطوير دور المدرس

في العملية التعليمية بحيث يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة .واإلسهام في
إنشاء بنية تحتية وقاعدة من تقنية المعلومات قائمة على أسس ثقافية بهدف إعداد مجتمع جديد

لمتطلبات القرن الحادي والعشرين .وكذلك تنمية االتجاهات اإليجابية للمتعلمين والقائمين على عملية
التعليم وأولياء األمور والمجتمع ككل نحو تقنيات المعلومات وخاصة التعليم اإللكتروني وبذلك يمكن

أخير توفير بيئة تفاعلية مليئة بالمصادر المتنوعة تساعد على
إيجاد مجتمع معلوماتي متطور .و ًا
تحقيق األهداف التعليمية ومن خالل األهداف المذكورة سابًقا يتضح للباحثين أهمية أهداف التعليم
اإللكتروني لعضو الهيئة التدريسية وللطلبة والمؤسسة التعليمية والمجتمع.
 أقسام التعليم ال لكتروني(:)3

ينقسم التعليم اإللكتروني إلى أقسام مختلفة أوالها التعليم اإللكتروني المتزامن الذي يحتاج
إلى وجود المتعلمين والمدرس في نفس الوقت حتى تتوافر عملية التفاعل المباشر بينهم .ثم التعليم

اإللكتروني غير المتزامن حيث يتبادالن الحوار ،أو تلقي الدروس من خالل الصفوف االفتراضية،
( (1خالد يوس ــف القض ــاة وبس ــام مقابلة .تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعض ــاء الهيئة التدريس ــية في الجامعات األردنية
الخاصة .المنارة للدراسات والبحاث ،جامعة آل البيت )1(32 .األردن .9131 .ص.936

((2

أســامة ســعيد الهنداوي و حمادة محمد إبراهيم وابراهيم يوســف محمود .تكنولوجيا التعليم ومســتحدثات التكنولوجي( ،القاهرة،

((3

عبد العزيز عبد الحميد .التعليم اإللكتروني ومسـتحدثات تكنولوجيا التعليم( .القاهرة ،المكتبة العصـرية للنشر والتوزيع ،ط،3

عالم الكتب ،ط .)9112 ،3ص.214
 .)9131ص.96
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ويتمثل هذا النوع في عدم أهمية وجود المدرس والمتعلم في نفس وقت التعلم ،فالمتعلم يستطيع

التفاعل مع المحتوى التعليمي ،والتفاعل من خالل البريد اإللكتروني كأن يرسل رسالة إلى المدرس
يستفسر فيها عن شيء ما ،ثم يجيب عليه المدرس في وقت الحق ،وهذا هو األكثر اتباعاً بكلية

فلسطين التقنية إلى جانب النوع األول .وأخي اًر التعليم المدمج :وهو التعليم الذي يستخدم فيه وسائل

اتصال مرتبطة معاً لتعلم مادة معينه وقد تتضمن هذه الوسائل مزيجاً من اإللقاء المباشر في قاعة

المحاضرات والتواصل عبر اإلنترنت والتعلم الذاتي.

 أهمية ومميزات التعليم ال لكتروني:

يسهم التعليم اإللكتروني في تنمية التفكير ،واثراء عملية التعلم ،وتعديل المعلومات،

والموضوعات المقدمة فيها وتحديثها ،كما يتميز بسرعة نقل هذه المعلومات إلى الطالب باالعتماد
على اإلنترنت .وكذلك يوفر التعليم في أي وقت وفي أي مكان وفقاً لمقدرته المتعلم على التحصيل
واالستيعاب .وأيضاً يساعد التعلم اإللكتروني في إتاحة فرص التعليم لمختلف فئات المجتمع ،والنساء

والعمال والموظفين دون النظر إلى الجنس واللون ،ويمكن كذلك أن يلتحق به بعض الفئات التي لم
تستطع مواصلة تعليمها ألسباب اجتماعية ،أو سياسية ،أو اقتصادية .ويزيد من إمكانية التواصل

لتبادل اآلراء والخبرات ووجهات النظر بين الطالب ومعلميهم ،وبين الطالب بعضهم البعض ،وبأعداد

كبيرة مثل :البريد اإللكتروني ،وغرف المناقشات ،والفيديو التفاعلي .باإلضافة إلى كونه يعطي
الطالب الحرية والجرأة للتعبير عن نفسه بالمقارنة بالتعليم التقليدي ،حيث يستطيع الطالب أن يسأل

في أي وقت ودون رهبه أو حرج أو خجل كما لو كان موجوداً مع بقية زمالئه في قاعة واحدة.
ويتغلب التعليم اإللكتروني على مشكلة األعداد المتزايدة من المتعلمين مع ضيق القاعات ،وقلة

اإلمكانيات المتاحة ،خاصة في الكليات والتخصصات النظرية .وأخي اًر يحصل الطالب من خالله

على تغذية ذاتيه مستمرة خالل عملية التعلم ،يعرف من خاللها مدى تفوقه ،وتوفر له عملية التقويم

البنائي والتقويم الختامي.

 معوقات التعليم ال لكتروني(:)1

هناك عدة معوقات تحول دون توظيف تكنولوجيا التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية،

ومنها األمية التقنية مما يتطلب جهداً كبي اًر لتدريب وتأهيل المدرس والطالب استعداداً لهذه التجربة.
وأيضاً التكلفة المادية من شراء المعدات الالزمة واألجهزة األخرى المساعدة والصيانة .واضعاف دور

المدرس كمشرف تربوي وارتباطه المباشر مع طالبه ،وبالتالي قدرته على التأثير المباشر .وكذلك
( (1المرجع السابق .ص.99
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إبراز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية لها دورها الهام في تنشئة األجيال المتعاقبة .ثم ظهور الكثير
من الشركات التجارية والتي هدفها الربح فقط والتي تقوم باإلشراف على تأهيل المدرسين واعدادهم
وهي في الحقيقة غير مؤهلة علماً لذلك .وأخي اًر كثرة األجهزة العلمية المستخدمة في العملية التعليمية

قد يصيب المتعلم بالفتور في استعمالها.
الدراسات السابقة:

في إطار ما تم االطالع عليه من دراسات سابقة ذات الصلة بالموضوع سيتم عرض

الدراسات التي ترتبط بالتعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:
()1

توصلت دراسة طعمة ()9132

حول واقع التعليم اإللكتروني في الجامعة المستنصرية

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في كلياتها ،وتوصلت إلى استعمال التعليم اإللكتروني قد

يسهل عمل األساتذة في مختلف مجاالت عملهم ،فاستعمال التعليم اإللكتروني يعني زيادة عملية

التفاعل مع المادة التعليمية ،وذلك من خالل استخدام العديد من الوسائط .وأن استخدام تقنية التعليم

اإللكتروني في التدريس يعالج العديد من المشاكل التربوية .فيعد التعليم اإللكتروني من األساليب
التعليمية الحديثة التي أثبتت فاعليتها في العملية التعليمية.

وهدفت دراسة الحسن ( )2()9139إلى معرفة العوامل المؤثرة في توظيف عضو هيئة التدريس

لمنصات التعلم ذي المقررات اإللكترونية المفتوحة هائلة االلتحاق  MOOCsفي التدريس الجامعي
بجامعة الخرطوم ،أظهرت النتائج أن المتوسط العام لدرجة المعرفة التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس

جاء بدرجة موافقة متوسطة بمتوسط حسابي بلغ ( ،)1.12وأن المتوسط العام التجاهات أفراد العينة
نحوها في التدريس الجامعي قد جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط قدره ( .)1.22فهناك تحديات تحول

دون توظيف منصات التعلم ذي المقررات اإللكترونية المفتوحة هائلة االلتحاق  MOOCsفي
التدريس الجامعي بجامعة الخرطوم وبدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي بلغ (.)2.39

( (1منتهى طعمة .واقع التعليم اإللكتروني في الجامعة المســتنصـرية من وجهة نظر أعضــاء الهيئة التدريســية في كلياتها .مجلة
كلية التربية ،جامعة واسط ،العراق ،)16(3 ،سبتمبر  .9132ص ص.42-16

((2

عصام إدريس الحسن .العوامل المؤثرة في توظيف عضو هيئة التدريس لمنصات التعلم ذي المقررات اإللكترونية المفتوحة
هائلة االلتحاق  MOOCsفي التدريس الجامعي بجامعة الخرطوم .مجلة البحوث التربوية والنفسـ ـ ـ ـ ـ ــية .جامعة بغداد.
 .9139 ،)22(32ص ص .19-3

137

وأوضحت دراسة ربيعي ()9134

()1

أن اتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم

اإللكتروني كانت إيجابية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاهات األساتذة نحو
التعليم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
متوسطات اتجاهات األساتذة نحو التعليم اإللكتروني تعزى لمتغير التخصص.
()2

وأظهرت نتائج دراسة الطيطي وحمايل ()9134

حول واقع التعليم اإللكتروني في

الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،أن مجال
توافر بيئة التعليم اإللكتروني كان في المرتبة األولى حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية

( ،)1.23وجاء في المرتبة الثانية مجال إدراك مفهوم التعليم اإللكتروني بمتوسط حسابي كان
( ،)1.93وأما مجال مخرجات التعليم اإللكتروني فكان في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي للدرجة

الكلية بلغ ( ،)1.46وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الجنس
وسنوات الخبرة ومستوى الجامعة والمؤهل العلمي باستثناء وجود فروق في متغير المؤهل العلمي

بالنسبة لجامعة النجاح حيث كانت الفروق جوهرية ولصالح الدكتوراه على الماجستير.
()3

وانتهت دراسة الحمران وآخرين ()9136

حول درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في

جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم ،أن درجة امتالك أعضاء هيئة

التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني (كفايات استخدام الحاسوب ،كفايات

استخدام الشبكات واإلنترنت ،وكفايات ثقافة التعليم اإللكتروني) جاءت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة

البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني تعزى للمتغيرات (الكلية ،سنوات التدريس العالي ،المؤهل
العلمي).

( (1فايزة ربيعي .اتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم اإللكتروني :دراسة ميدانية بجامعة باتنة .الجزائر .مجلة التواصل
في العلوم االنسانية واالجتماعية .جامعة الشاذلي بن جديد – الطارف ،)9(91 .يونيو  .9134ص ص.96-31

( (2محمد عبد اإلله عناز الطيطي و حســين جاد الله حمايل .واقع التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلســطينية في ضــوء إدارة

المعرفة من وجهة نظر أعض ــاء هيئة التدريس فيها .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والد ارس ــات التربوية والنفسـ ــية.

فلسطين ،)39(2 .نيسان  .9134ص ص.931-322

((3

محمد الحمران ومهدي بدارنة ومحمود حميدات .درجة امتالك أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات

التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم .المنارة للد ارسـ ـ ـ ـ ــات والبحاث ،جامعة آل البيت .9136 ،)2(99 .ص ص- 921

.942
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()1

وهدفت دراسة )9132( Orora et. al.

تحديد ما إذا كان هناك اختالف في مستوى

إبداع الطالب في علم األحياء بين الذين تعلموا بطريقة التعلم اإللكتروني التعـاوني والذين تعلموا
باستخدام الطريقة التقليدية .وأظهرت النتائج أن استخدام الـتعلم اإللكتروني في تدريس علم األحياء

في المدارس الثانوية يشجع على اإلبداع لدى المتعلمين ،وتشجيع المتعلمين على التفكير في طرق
بديلة أخرى للنظر في القضايا اإلبداعية بدال من اتباع الطرق الروتينية ،وأيضا رجحت الدراسة أن

يرافق االرتفاع في قدرات المتعلمين االبداعية ارتفاع في مستوى اإلنجاز أيضاً ،وأوصوا واضعي

المناهج الدراسية التأكيد على استخدام التعلم اإللكتروني التعاوني في تدريس األحيـاء والعلوم وغيرها
لتحسين فعالية المعلمين.

()2

وكشفت دراسة )9132( Wang & Yang

عن تصورات طلبـة شرق آسيا نحو

الخصوصية الشخصية في التعلم اإللكتروني ،تم تكرار البحث نفسه لمدة ثالث سنوات للتحقق مما

إذا كانت االتجاهات نحو الخصوصية في التعلم اإللكتروني تتغيـر بمـرور الزمن في اثنتين من دول
آسيا هما الصين واليابان ،وكان جميع المشاركين على دراية في بيئات التعلم اإللكتروني وأظهرت

النتـائج أن جميع األفراد في الصين واليابان كان لهم اتجاهات إيجابية نحو الخصوصية ألنهـا تسـتخدم
ألغراض التعلم ،على الرغم من وجود مخاوف صريحة حول بعـض البنـود ،مثـل الصـور الشخصية
والعناوين البريدية وأرقام الهواتف.

وكشفت دراسة القضاة ومقابلة ( )3()9131عن تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء

الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة نظرهم ،والدورات التي حضروها في مجال

التعلم اإللكتروني ،فأظهرت النتائج الترتيب التنازلي اآلتي للتحديات :البحث العلمي أوالً ،ثم تحديات
تقنيات التعلم اإللكتروني ،تالها تحديات مالية وادارية ،فتحديات مهنية ،فالتقويم ،وادارة ،وتخطيط،

وأخي اًر تصميم التعلم اإللكتروني .وكشفت النتائج أن نسبة  %41شاركوا في دورات  ،ICDLونسبة
 %32.9شاركوا في دورات  .WORLDLINKوتبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التحديات

(1) Orora, W., Keraro, F. N., & Wachanga, S. W. (2014). Using cooperative e-learning teaching
strategy to enhance students’ creativity in secondary school biology: A study of selected
schools in Nakuru County, Kenya. International Journal of Education and Practice, 2(6),
137-146.
)(2
Yang, F., & Wang, S. Students' Perception toward Personal Information and Privacy Disclosure
in E-Learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 13(1), 2014. 207216.
( (3خالد يوس ــف القض ــاة وبس ــام مقابلة .تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعض ــاء الهيئة التدريس ــية في الجامعات األردنية
الخاصة .مرجع سابق .ص ص.922-931
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تعزى للجنس ،والرتبة األكاديمية ،والخبرة .وأظهرت النتائج وجود فروق تعزى لنوع الكلية ولصالح

الكليات اإلنسانية ،وعن فروق تعزى للجامعة ،ولصالح جامعة جدارا.
()1

وبينت دراسة العواودة ()9139

صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات

الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة ،ومعرفة أثر الجامعة ،الجنس ،التخصص لكل من األساتذة

والطلبة وكذلك معرفة أثر المستوى الدراسي للطلبة .وتوصلت الدراسة إلى ان الجامعات الفلسطينية

تواجه صعوبات في توظيف التعليم اإللكتروني بلغت نسبتها من وجهة نظر الطالب ()%41.2
وكان ترتيبها لديهم على النحو التالي ،صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي ،صعوبات تتعلق بالبنية

التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات ،صعوبات تتعلق بالطلبة ،صعوبات تتعلق باإلدارة
الجامعية ،صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني.

وتناولت دراسة  )2()9139( Siirakاستخدام بيئة التعلم اإللكتروني الموديل كأداة فاعلـة فـي

التعليم الجامعي ،واستهدفت الدراسة معرفة كيف يقدر الطلبة الدورات المقدمة لهم عبر الموديل ،وقد
اجاب  %26من أفراد العينة أن بيئة الـتعلم اإللكتروني الموديل هي أداة تعليمية فاعلة جداً ،وعبر
الطلبة على أن بيئة الـتعلم اإللكتروني الموديل تشجعهم وتحفزهم على تعلم المزيد وأنهم ال يرغبون
في الدورات التي ال تقدم في بيئة التعلم اإللكتروني الموديل ،وأشار ( )%91من أفراد العينة أن
مشاركتهم في المحافل واألنشـطة المتاحة بشكل واضح في بيئة التعلم اإللكتروني الموديل مفيدة جدا
لتعلمهم وتشجعهم للحصول في األنشطة الصفية.
()3

وهدفت دراسة حسامو ()9133

التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في جامعة تشرين

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية
بين متوسط درجات الطلبة على محور استخدام التعليم اإللكتروني ،وسلبياته تبعاً لمتغير التخصص

لصالح التخصص العلمي ،وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة على
محور إيجابيات التعليم اإللكتروني ،ومعوقاته تبعاً لمتغير التخصص ،وكانت نسبة اهتمام كل من

أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بالتعليم اإللكتروني ضئيلة ،ويعد البريد اإللكتروني وبث المحاضرات

( (1طارق العواودة  .ص ــعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسـ ــطينية بغزة كما يراها األسـ ــاتذة والطلبة ،رسـ ــالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،فلسطين.9139 .
Siirak, V. (2012). Moodle e-learning environment as an effective tool in university education.
Journal of Information Technology and Application in Education (JITAE), 1(2), 94-96.
( (3س ــهى علي حس ــامو .واقع التعليم اإللكتروني في جامعة تشـ ـرين من وجهة نظر كل من أعض ــاء الهيئة التدريس ــية والطلبة.

)(2

مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ،94 .عدد ملحق .9133 ،ص ص.949-921
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بالصوت والصورة من أقل استخداماته ،في حين أكد أفراد العينة على دور التعليم اإللكتروني في
التعلم الذاتي وزيادة المهارات الحاسوبية ،وأن أكثر سلبياته الجلوس الطويل أمام الحاسوب مما يسبب
الكثير من األمراض ،وكانت أهم المعوقات هي عدم توافر قاعات مخصصة للتعليم اإللكتروني.

وانتهت دراسة  )1()9133( Mehra & Omidianإلى معرفة اتجاهات الطالب نحو التعلم

اإللكتروني في الهند ،فتم تصميم هذه الدراسة لفحص اتجاهات الطالب فـي جامعة بنجاب في الهند
نحو التعلم اإللكتروني ،وقد اظهرت النتائج أن ( )%46من الطلبة لديهم اتجاهات ايجابيـة واضحة
نحو التعلم اإللكتروني ،في حين أن ( )%92منهم لديه اتجاهات سلبية نحو التعلم اإللكتروني،
وتصور ( )%99من الطلبة فوائد التعلم اإللكتروني ،واعتزم ( )%24من الطلبة على تبنـي الـتعلم

اإللكتروني في تعلمهم.

()2

وتوصلت دراسة )9112( Cahill

إلى الحوافز والمعيقات التي تشجع أو تعيق أعضاء

الهيئة التدريسية من تبني نظام التعلم اإللكتروني .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )94عضو هيئة

تدريس يعملون في كلية التربية في جامعة سانت ثوماس في الواليات األمريكية .وقد أسفرت نتائج

الدراسة عن أن أهم الحوافز هي :التواصل بين الطلبة ،وسهولة الوصول إلى المواد المتعلقة بالمساق
اإللكتروني ،المكافآت المادية ،والتشجيع من قبل الزمالء واإلداريين ،أما أهم المعيقات فكانت :الوقت

الطويل الذي يتطلبه التعلم اإللكتروني وعدم احتسابه للترقية ،عدم توفير المكافآت المادية لمن يقوم
بهذا التعلم ،والعبء التدريسي المطلوب من عضو هيئة التدريس.

()3

وكشفت دراسة )9112( Mills; Yana's and Case beer

حول آراء أعضاء الهيئة

التدريسية في التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في إحدى كليات التربية في إحدى جامعات جنوب
تكساس في الواليات المتحدة األمريكية ،أن أعضاء الهيئة التدريسية أبدوا قلقا من االحتمال الكبير

في زيادة الوقت المطلوب لتطبيق نظام التعلم اإللكتروني ،وزيادة محتملة في الساعات المكتبية،
ووقتا إضافيا لتطوير وتصميم المساقات اإللكترونية ،والمهارات التي يحتاج أعضاء هيئة التدريس

التدرب عليها لتطبيق هذا النمط من التعلم ،وعدم الثقة بالدعم اإلداري لبرامج التعلم اإللكتروني ،وقلة

الدعم الفني كما عبر بعضهم عن عدم ثقته بنزاهة االختبارات في التعلم اإللكتروني .وعدم ضمان
Mehra, V., & Omidian, F. (2011). Examining students’ attitudes towards e-learning: A case
from India. Malaysian Journal of Educational Technology, 11(2), 13-18.
)(2
Cahill, Rosann. (2009).What motevates faculty participation in e-learning: A case study of
complex factors. Ph.D. disscertation, Political Science. University of st. Thomas.
)(3
Mills, S. J., Yanes, M. J., & Casebeer, C. M. (2009). Perceptions of distance learning among
faculty of a college of education. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 5(1),
PP.19-28.
)(1
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أن الطالب الذي سجل المساق الدراسي اإللكتروني هو نفسه الذي سيؤدي االختبار ،وضعف الكفايات
التكنولوجية لدى معظم أعضاء الهيئة التدريسية.
()1

وأظهرت دراسة العفتان ()9112

درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم

اإللكتروني من وجهة نظر هيئة التدريس والطلبة في الجامعة ،وتبين ان درجة استخدام الطلبة من

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في المجموع الكلي كان متوسطاً بشكل عام ،أما من
وجهة نظر الطلبة فقد كان متوسطاً بشكل عام ،وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات إجابات أفراد العينة لدرجة استخدام طلبة الجامعة للتعليم اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة

لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي للطالب في كاف المجاالت ،وكذلك عدم وجود فروق من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس تبعاً لمتغيري الخبرة والفرع.

وبينت دراسة الحازمي ( )2()9119واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس أهلية مختارة

بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والطالب .وتوصلت الدراسة إلى أن استجابات المعلمين في
مجال الخلفية المعرفية التي يحتاجها استخدام التعليم اإللكتروني كانت ما بين متوسطة وعالية ،في

حين استجابات المعلمين في مجال المهارات الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروني كانت ما بين
متوسطة وعالية ،أما استجابات المعلمين نحو مدى فائدة استخدام التعليم اإللكتروني في العملية

التعليمية فكانت عالية بينما استجابات الطالب كانت ما بين متوسطة وعالية ،كما جاءت استجابات

المعلمين نحو معوقات استخدام التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية ما بين متوسطة وعالية في
حين استجابات الطالب كانت ما بين ضعيفة ومتوسطة وعالية.

واستهدفت دراسة  )3()9114( Stevensonالتعرف إلى الحوافز والمعيقات التي تجعل أعضاء

الهيئة التدريسية في الجامعات يشاركون أو ال يشاركون في التعلم اإللكتروني .وكان من أهم المعيقات:
العبء التدريسي ،نوعية المساقات ،قلة الدعم التقني والفني من قبل المؤسسة ،وقلة الدعم المادي

((1

سـ ـ ـ ــعود العفتان .درجة اسـ ـ ـ ــتخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
والطلبة في الجامعة .رس ــالة ماجس ــتير غير منش ــورة ،كلية التربية تخص ــص مناهج وطرق التدريس ،جامعة عمان العربية

للدراسات العليا.9112 .

( (2عصـ ــام بن عبد المعين بن عوض الحازمي .واقع اسـ ــتخدام التعليم اإللكتروني في مدارس أهلية مختارة بمدينة الرياض من

وجهة نظر المعلمين والطالب .دراسة ماجستير غير منشورة .وسائل وتكنولوجيا التعليم .كلية التربية .جامعة الملك سعود.

المملكة العربية السعودية.9119 ،
Stevenson, Kimberly N. Motivating and Inhibiting Factors Affecting Faculty Participation in
Online Distance Education. Ph.D. Dissertation, East Carolina University, (publication No.
AAT 3285215, 2007). Retriered 04/07/5118.
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)(3

لمن يشارك في التعلم اإللكتروني ،وبينت النتائج أن أهم الحوافز التي تدفع أعضاء الهيئة التدريسية
لتبني هذا النمط من التعليم هي :زيادة الرواتب ،المكافآت المادية ،وتحسين ظروف العمل.

 التعقيب على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها:

من خالل استعراض الباحثين للدراسات السابقة العربية واألجنبية وجدا أنها:
 .3تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الموضوع األساس للدراسة وهو :الـتعليم
اإللكتروني من وجه نظر أعضاء الهيئة التدريسية كما في دراسة طعمة ( )9132ودراسة الحسن

( )9139ودراسة ربيعي ( )9134ودراسة الطيطي وحمايل ( )9134ودراسة الحمران وآخرون
( )9136ودراسة  ،)9112( Mills; Yana's and Case beerولكنها تميزت بقياس الفعالية
من وجهة نظر الطلبة.

 .9كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة طعمة ( )9132ودراسة الحسن ( )9139ودراسة ربيعي

( )9134ودراسة القضاة ومقابلة ( )9131ودراسة  )9112( Cahillودراسة Stevenson
( )9114في معرفة االيجابيات والسلبيات ومعيقات استخدام التعليم اإللكتروني لدى أعضاء
هيئة التدريس.

 .1تتفق الدراسة مع كل الدراسات السابقة في استخدام للمنهج الوصـفي التحليلي وأداة الدراسة
االستبانة كأداة لجمع البيانات ،واختلفت الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تتناول التعليم

اإللكتروني من وجهة نظر الطلبة في ظل وجود جائحة كورونا التي تصيب العالم أسره.

 .2أفادت مراجعة الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة وتحديدها فاتضح أن أياً من الدراسات

السابقة لم يدرس بشكل محدد فعالية التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة نظر

طلبة كلية فلسطين التقنية ،فاقتصرت جميع الدراسات على مؤسسات تعليمية فلسطينية ،وعربية،

واجنبية أخرى وفي ظل ظروف مغايرة عن جائحة كورونا التي تصيب العالم بأسره.
الطريقة والجراءات:
 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة .حيث تم إجراء الدراسة

على عينة من أعضاء هيئة تدريس كلية فلسطين التقنية بمحافظات غزة لمعرفة استخدام التعليم
اإللكتروني في ظل جائحة كورونا من وجهة نظرهم.
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 مجتمع الدراسة وعينتها:
تمثل مجتمع الدراسة في أعضاء هيئة تدريس كلية فلسطين التقنية بمختلف أماكن تواجدهم
في محافظات غزة والبالغ عددهم ( )311وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب العينة العشوائية البسيطة

المتاحة عبر اإلنترنت( ،)1وقد بلغ قوامها ( )63مبحوث من مختلف أقسام الكلية ذات التخصصات

العلمية واإلنسانية ،وتم جمع البيانات خالل الفترة الواقعة بين 9191/4/3م حتى 9191/4/31م
باستخدام االستمارة اإللكترونية ،ويوضح الجدول التالي توزيع عينة الدراسة.

جدول رقم ( )0خصائص عينة هيئة التدريس في ضوء بعض المتغيرات

المتغيرات الديمغرافية
 .0النوع:

 .8البرنامج الدراسي الذي يدرس له:

 .2القسم الذي ينتمي إليه:

 .4التوزيع الجغرافي:

ك

%

التصنيف
أ .ذكور.

19

80.3

ب .إناث.

12

19.7

أ .دبلوم  +بكالوريوس.

46

75.4

ب .بكالوريوس.

9

14.8

ج .دبلوم.

6

9.8

أ .قسم األعمال اإلدارية والمالية

12

24.2

ب .القسم األكاديمي

12

24.2

ج .قسم المهن الهندسية

15

19.7

د .قسم الحاسوب

11

18

ه .قسم اإلعالم والفنون التطبيقية

8

13.3

أ .محافظة شمال غزة

1

6.6

ب .محافظة غزة

55

36.1

ج .محافظة الوسطى

51

32.8

د .محافظة خان يونس

13

21.3

ه .محافظة رفح

5

3.2

61

100

المجموع

 أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على استبانة إلكترونية لقياس استخدام التعليم اإللكتروني في ظل جائحة

كورونا من وجهة نظر أعضاء هيئة تدريس كلية فلسطين التقنية ،وتم إعدادها بعد الرجوع إلى

الدراسات السابقة ،منها دراسة طعمة ( ،)9132ودراسة الحسن ( ،)9139ودراسة ربيعي (،)9134

((1

شـ ــيماء ذو الفقار .مناهج البحث واالسـ ــتخدامات اإلحصـ ــائية في الد ارسـ ــات اإلعالمية( ،القاهرة ،الدار المص ـ ـرية اللبنانية،

ط .)9112 ،3ص ص .123-196
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ودراسة الطيطي وحمايل ( ،)9134ودراسة الحمران وآخرون ( ،)9136ودراسة القضاة ومقابلة
( ،)9131وقد تكونت استبانة اعضاء هيئة التدريس بصورتها النهائية من ( )99فقرة ،موزعين على
أربعة مجاالت وهي :المجال األول ،درجة استخدام التعلم اإللكتروني ( )9فقرات ،والمجال الثاني،
إيجابيات استخدام التعليم اإللكتروني ( )9فقرات ،والمجال الثالث ،سلبيات استخدام التعليم اإللكتروني

( )2فقرات ،المجال الرابع ،معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني ( )4فقرات.
 صدق أداة الدراسة:

 صدق المحكمين :تم عرض األداة على اثنين من المحكمين من ذوي االختصاص ،والذين قدموامالحظاتهم مكتوب ًة وش ــفوي ًة حول األداة ومجاالتها وفقراتها ،وقد تم إجراء التعديالت الض ــرورية،
وفي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء ذلــك تكونــت األداة من ( )99فقرة وأُعطي لكــل فقرة وزن مــدرج وفق نظــام ليكرت

( )Likertالخماسـ ـ ـ ـ ــي ،حيث أعطيت بدرجة كبيرة جداً ( 2درجات) ،وبدرجة كبيرة ( 2درجات)،

وبدرجة متوسطة ( 1درجات) ،وبدرجة قليلة (درجتان) ،وبدرجة قليلة جداً (درجة واحدة).
– صدق االتساق الداخلي :تم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة مكونة

من ( )01أعضاء هيئة تدريس ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل بعد من أبعاد االستبانة
والدرجة الكلية ،وجدول ( )2يبين معامالت االرتباط المحسوبة.

جدول ( :)8معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية ألداة الدراسة
معامل االرتباط

المجال

مستوى الداللة

درجة استخدام التعليم اإللكتروني.

1.82

دالة

إيجابيات استخدام التعليم اإللكتروني.

1.79

دالة

سلبيات استخدام التعليم اإللكتروني.

1.83

دالة

معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني.

1.76

دالة

يالحظ من بيانات الجدول السابق أن معامالت االرتباط المحسوبة بين كل مجال والدرجة

الكلية تراوحت ما بين ( 1.46إلى  )1.92وهي معامالت دالة احصائيا ومقبولة لالستمرار في

إجراءات تطبيق االداة على عينة الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة:

تم التأكد من ثبات استبانة الدراسة عن طريق معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعادها

ولألداة ككل والجدول التالي يبين معامالت الثبات المحسوبة.
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جدول ( :)2معامالت الثبات المحسوبة لمجاالت أداة الدراسة وللدرجة الكلية الخاصة بهعضاء هيئة التدريس
عدد الفقرات

ألفا كرونباخ

األبعاد
درجة استخدام التعليم اإللكتروني.

8

1.87

إيجابيات استخدام التعليم اإللكتروني.

8

1.85

سلبيات استخدام التعليم اإللكتروني.

2

1.86

معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني.

7

1.85

مجمل أبعاد صحيفة أعضاء هيئة التدريس.

58

1.83

من بيانات الجدول السابق تراوحت قيم معامالت الثبات للمجاالت ما بين ( 1.99إلي

 )1.94كما بلغ معامل الثبات الكلي لألداة ( )1.92وهي نسب ثبات جيدة ،ويمكن الوثوق بأداة
الدراسة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة.
 المعالجات الحصائية:

تم إدخال جميع البيانات إلى الحاسب اآللي ،وتم استخدام برنامج  ،SPSSوتمت معالجة

هذه البيانات بعد إدخالها لإلجابة على أسئلة الدراسة ،واشتملت الدراسة على المعالجات اإلحصائية
التالية:

 -اختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات األداة.

 معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط. والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية (.)Mean& Stander Deviation -النسب المئوية والتك اررات (.)Frequencies & Percentages

عرض النتائج ومناقشتها:

 النتـائج المتعلقـة بـالجابة عن الســـــــــؤال األول والذي ينص على "مـا درجة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليم
اإللكتروني في كلية فلسـطين التقنية من وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس؟" لإلجابة عن السؤال تم
حس ـ ــاب التك اررات والمتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واألوزان النس ـ ــيبة الس ـ ــتجابات عينة الد ارس ـ ــة على درجة

استخدام التعليم اإللكتروني ،وكانت النتائج كما في جدول (.)2

جدول ( :)4التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسبية الستخدام التعليم ال لكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس
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ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

بشدة

ك

%

المتوسط الحسابي

موافق بشدة

حد ما

موافق

موافق

الوزن النسبي

العبارة

موافق

موافق إلى

غير

غير

 .3تجيـ ـ ــد الطبـ ـ ــاعـ ـ ــة وارفـ ـ ــاق

المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـ ـ ــدات والص ـ ـ ـ ـ ـ ــور 17

77

11

18

3

1.9

1

1

1

1

1.75

%91.1

والرسومات التوضيحية

 .9تتوفر لديك ش ـ ـ ـ ـ ــبكة إنترنت
منزلية

 .1تُكلف طالبـ ــك بـ ــإرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الواجب ـ ــات والتكليف ـ ــات إلى
بري ـ ــدك اإللكتروني أو إلى

57.9 17 68.8 15

19.7 15 75.1 11

5

2

3.3

8.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1.62

1.63

%93.1

%95.7

الموقع الخاص بالمساق

 .2تــوظــف ت ـق ـن ـيـ ـ ــات ال ـت ـع ـل ـيــم

اإللـكـتــرونــي فــي الـعـمـلـيـ ـ ــة 11 63.9 39

53

8

1 13.1

1

1

1

1.21

%91.1

التعليمية

 .2تس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم محركات البحث
للحصـ ـ ـ ــول على المعلومات
الالزمــة للمواد الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة

12.9 58 19.5 31

3

1.9

1

1

1

1

1.11

%88.8

واغناء محاضراتك.

 .6تستخدم الفيديو والتسجيالت

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـعـيـ ـ ــة في العملي ـ ـ ــة 35.8 51 21.8 31

7

1 1.9 3 11.2

1

1.59

%82.9

التعليمية.

 .4تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم برمجيات تطبيقية

ج ـ ـ ــاه ـزة ل ـل ـم ـواد ال ـتــي ت ـقــود 21.8 31 31.1 51

2

8.5

1.11 1.6 1 1.9 3

%85.5

بتدريسها

 .9تبث محاض ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ولقاءات
مباشرة من المنزل باالعتماد

على برامج إلكتروني ــة مثـ ـل 11 21.8 31 51.6 12

18

3.91 3.3 5 3.3 5

%78.1

 Zoomأو  Meetأو غير

ذلك

الدرجة الكلية

%88.5 3.31

تش ـ ــير بيانات جدول ( )2إلى أن النس ـ ــبة المئوية لدرجة اس ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني بلغت
( ،)%99.9وبمتوسط حسابي ( ،)2.2وقد جاءت الفقرة المتعلقة "بإجادة الطباعة وارفاق المستندات
147

والص ـ ــور والرس ـ ــومات التوض ـ ــيحية" في الترتيب األول وبمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( )2.49وبنس ـ ــبة مئوية
( ،)%22.2وهــذا أمر طبيعي في ظــل انتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار برامج الكمبيوتر المتوفرة والمتــاحــة مجــان ـاً ،والتي
يسـ ـ ـ ـ ــهل التعامل معها ،وفي ظل الحاجة المسـ ـ ـ ـ ــتمرة لها في إعداد المناهج والمسـ ـ ـ ـ ــاقات الد ارسـ ـ ـ ـ ــية،
والحقائب التدريبية.

وقد جاء في الترتيب الثاني الفقرة الخاص ــة "بتوفر لدى عض ــو هيئة التدريس ش ــبكة إنترنت

منزلية" وبمتوســط حســابي ( )2.62وبنســبة مئوية ( ،)%21.3وفي الترتيب الثالث جاءت " تكليف
الطالب بــإرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الواجبــات والتكليفــات إلى البريــد اإللكتروني أو إلى الموقع اإللكتروني الخــاص

بالمس ـ ـ ــاق" وبمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( )2.61وبنس ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%29.4وجاء في الترتيب الرابع البند
المتعلق "بتوظيف تقنيات التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية" وبمتوسـط حسـابي ( )2.2وبنسبة
مئوية ( ،)%21.3وفي الترتيب الخامس جاءت فقرة "اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام محركات البحث للحص ـ ـ ـ ـ ــول على
المعلومات الالزمة للمواد الد ارس ــية واغناء المحاضـ ـرات" وبمتوس ــط حس ــابي ( )2.22وبنس ــبة مئوية

( ،)%99.9وجاء في الترتيب السـ ـ ــادس فقرة "اسـ ـ ــتخدام الفيديو والتسـ ـ ــجيالت السـ ـ ــمعية في العملية
التعليمية" وبمتوسـ ـ ـ ـ ــط حســ ـ ـ ــابي ( )2.92وبنســ ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%92.2ثم في الترتيب السـ ـ ـ ـ ــابع فقرة

"اس ــتخدام برمجيات تطبيقية جاهزة للمواد التي يقوم بتدريس ــها" وبمتوس ــط حس ــابي ( )2.33وبنس ــبة
مئوية ( ،)%99.9وأخي اًر جاء في الترتيب الثامن البند المتعلق "ببث المحاضـرات واللقاءات مباشـرة
من المنزل باالعتماد على برامج إلكترونية مثل  Zoomأو  Meetأو غير ذلك" وبمتوســط حســابي

( )1.21وبنسـ ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%49.1ويرجع ذلك إلى وجود العديد من الصـ ـ ـ ــعوبات ،والمشـ ـ ـ ــكالت
وتمثلت في عدم التزام الطلبة في التواجد رغم وجود دعوة سابقة بيومين على األقل من قبل المدرس

تتضـ ـ ـ ـ ــمن تحديد اليوم والوقت ،ووضـ ـ ـ ـ ــع الرابط الذي يدخل من خالله الطلبة إلى هذه المحادثة من

خالل الضــغط عليه عبر حواســيبهم ،أو أجهزتهم اللوحية أو جواالتهم الذكية ،فكانت نســبة حضــور
طلبة البكالوريوس تقريبا من ( )%92إلى ( )%21في هذه المحادثات ،أما طلبة الدبلوم فقد بلغت

في أحسن حاالتها (.)%42

 النتائج المتعلقة بالجابة عن الس ـؤال الثاني والذي ينص على "ما إيجابيات التعليم اإللكتروني
في كلية فلس ـ ــطين التقنية من وجهة نظر أعض ـ ــاء هيئة التدريس؟" لإلجابة عن السـ ـ ـؤال تم حس ـ ــاب
التك اررات والمتوس ــطات الحس ــابية واألوزان النس ــيبة الس ــتجابات عينة الد ارس ــة على إيجابيات التعليم

اإللكتروني ،وكانت النتائج كما في جدول (.)2
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جدول ( :).التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسبية ليجابيات التعليم ال لكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

الحسابي

العبارة

المتوسط

بشدة

حد ما

بشدة

الوزن النسبي

موافق

موافق

موافق إلى

غير موافق

غير موافق
%

 .3يكســب عض ــو هيئة
التـ ـ ــدريس المهـ ـ ــارات
الــالزمـ ـ ــة ل ـتــوظ ـيــف

التقني ــات اإللكتروني ــة

42.6 26 44.3 27

8

13.1

0

0

0

0

4.31

%86.2

الحــديث ــة في العملي ــة

التعليمية

 .9يس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــد الطلبـة في
التواصــل مع أعضــاء
هيئة التدريس في أي

وقــت ومن أي مكــان 25

41

22

36

14

23

0

0

0

0

4.18

%83.6

يتوافر فيه حاس ـ ـ ـ ــوب
أو هاتف ذكي وشبكة

إنترنت

 .1يـ ـزيـ ـ ــد م ــن خـ ـبـ ـرات

وم ـهـ ـ ــارات ال ـط ـل ـبـ ـ ــة 25 31.1 19

41

27.9 17

0

0

0

0

4.03

%80.6

الحاسوبية

 .2يزود عض ـ ـ ـ ـ ـ ــو هيئ ــة

الـتـ ـ ــدريـس والـطــلب ـ ـ ــة 24.6 15 29.5 18 34.4 21

7

11.5

0

0

3.86

%77.3

بتغذية راجعة فورية

 .2يدعم التعلم النشـ ـ ـ ـ ـ ــط

وينمي التفكير النــاقــد 31.1 19 34.5 21 26.2 16

5

8.2

0

0

3.78

%75.7

واإلبداعي

 .6يـمـكـن الـطـلـبـ ـ ــة مــن
التعلم الذاتي

37.7 23 34.4 21 19.7 12

4

6.6

1

1.6

3.63

%72.7

 .4يـ ـ ـزيـ ـ ــد مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ــوى
التحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــل لـ ـ ــدى

7

55.7 34 21.3 13 11.5

الطلبة
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6

9.9

1

1.6

3.31

%66.2

 .9يخفف األعباء الملقاة
على عاتق عض ـ ـ ـ ـ ـ ــو

8

13

4

6.6

2.72 16.4 10 27.9 17 36.1 22

%54.4

هيئة التدريس

4.7
4

الدرجة الكلية

%73.6

تشـ ـ ـ ــير بيانات جدول ( )2إلى أن النس ـ ـ ـ ــبة المئوية إليجابيات التعليم اإللكتروني من وجهة

نظر أعض ــاء هيئة التدريس بكلية فلس ــطين التقنية بلغت ( ،)%42.6وبمتوس ــط حس ــابي (،)1.41

وقـد جـاءت الفقرة المتعلقـة "بـإكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس المهـارات الالزمـة لتوظيف التقنيات
اإللكترونية الحديثة في العملية التعليمية" في المرتبة األولى وبمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( )2.13وبنس ـ ـ ــبة

مئوية ( ،)%96.9ويرجع ذلك إلى إنشـ ــاء الفصـ ــول الد ارسـ ــية االفت ارضـ ــية مع إمكانية تزويد الطلبة
بالمواد التعليمية في أي توقيت يتناسـب مع عضـو هيئة التدريس ،وبالشـكل الذي يجده مناسباً سواء

على شـ ــكل  Wordأو  PDFأو حتى مادة مسـ ــجلة صـ ــوت وصـ ــورة تم جلبها عبر اإلنترنت كمادة
مس ـ ـ ـ ــاعدة في الش ـ ـ ـ ــرح أو مادة فيديو تم إعدادها من قبل المدرس لش ـ ـ ـ ــرح المادة باس ـ ـ ـ ــتخدام برنامج

 PowerPointأو باسـتخدام برنامج  ،Presentation Tube Recorderوالتي تم توجيه أعضاء

هيئة التدريس إليها ووضع فيديوهات تعليمية حول استخدامها واالستفادة منها.

وجاءت في المرتبة الثانية الفقرة الخاص ــة "بمس ــاعدة الطلبة في التواص ــل مع أعض ــاء هيئة

التدريس في أي وقت ومن أي مكان يتوافر فيه جهاز حاس ـ ـ ـ ـ ـ ــوب أو هاتف ذكي وش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة إنترنت"

وبمتوسـ ـ ـ ـ ـ ــط حســ ـ ـ ـ ــابي ( ،)2.39وبنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%91.6تالها في المرتبة الثالثة فقرة "التعليم
اإللكتروني يزيد من خبرات ومهارات الطلبة الحاســوبية" وبمتوســط حســابي ( ،)2.11وبنســبة مئوية

( ،)%91.6ثم في المرتبـة الرابعـة فقرة "يزود عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هيئـة التـدريس والطلبـة بتغـذية راجعة فورية"
وبمتوسـط حسـابي ( ،)1.96وبنسبة مئوية ( ،)%44.1وفي المرتبة الخامسة جاءت الفقرة الخاصة

"بأنه يدعم التعلم النشــط وينمي التفكير الناقد واإلبداعي" وبمتوس ـط حســابي ( )1.49وبنســبة مئوية

( ،)%42.4وجاءت في المرتبة الســادســة البند المتعلق "بتمكين الطلبة من التعلم الذاتي" وبمتوســط

حس ـ ـ ــابي ( )1.61وبنس ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%49.4بينما جاء في المرتبة الس ـ ـ ــابعة فقرة "زيادة مس ـ ـ ــتوى

التحص ـ ــيل لدى الطلبة" وبمتوس ـ ــط حس ـ ــابي ( )1.13وبنس ـ ــبة مئوية ( ،)%66.9وأخي اًر جاءت في
المرتبـة الثـامنـة فقرة "يخفف األعبـاء الملقـاة على عـاتق عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هيئـة التدريس" في المرتبة األخيرة
وبمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي ( ،)9.49وبنسـ ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%22.2ويمكن تفسـ ـ ـ ــير ذلك بأن تجربة التعليم

اإللكتروني أكسـبت عضو هيئة التدريس المهارات الالزمة لتوظيف التقنيات اإللكترونية الحديثة في
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العملية التعليمية ،ولكن نتج عن ذلك زيادة األعباء الملقاة على عاتقه من حيث تسجيل المحاضرات
وتحميلها ورفعها على الفصول الدراسية واإلجابة على استفسارات الطلبة وأسئلتهم باستمرار.

 النتائج المتعلقة بالجابة عن الســــؤال الثالث والذي ينص على "ما س ـ ــلبيات التعليم اإللكتروني
في كلية فلس ـ ــطين التقنية من وجهة نظر أعض ـ ــاء هيئة التدريس؟" لإلجابة عن السـ ـ ـؤال تم حس ـ ــاب
التك اررات والمتوس ــطات الحسـ ــابية واألوزان النس ــيبة الســـتجابات عينة الد ارس ــة على سـ ــلبيات التعليم

اإللكتروني ،وكانت النتائج كما في جدول (.)6

جدول ( :)2التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسبية لسلبيات التعليم ال لكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

العبارة
ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

بشدة

ك

%

المتوسط الحسابي

بشدة

حد ما

غير موافق

موافق

الوزن النسبي

موافق

موافق

موافق إلى

غير

 .3يزي ــد من عزلـ ــة الطلبـ ــة
من خالل الجلوس م ــدة

طويلة أمام الحاسـ ـ ـ ـ ـ ــوب 11

18

59.6 18 17.2 59

3

1.9

1

1

3.78

%72.7

دون الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

االجتماعي وجهاً لوجه

 .9ي ـحـ ـ ــد مــن ال ـت ـفـ ـ ــاعـ ـ ــل
االجتمـ ــاعي والعالق ـ ــات

اإلنسـ ـ ــانية بين أعضـ ـ ــاء 11 51.6 12 59.2 18 57.9 17

18

1

1

3.67

%73.1

هيئــة التــدريس والطلبــة،

وبين الطلبة أنفسهم

 .1يص ــعب تطبيق أس ــاليب
وأدوات التقويم المناسبة

 .2يزيـ ـ ــد األعبـ ـ ــاء الملقـ ـ ــاة
على عاتق الطلبة

11
9

31.1 19 35.8 51

7

11.2

1

3.63 1.6

%75.7

53

56.5 16 12.9 58 11.8

8

13.1

1

3.65

%75.1

1

 .2يس ـ ـ ــبب بعض المخاطر
الص ــحية نتيجة الجلوس
أمام الحاسـ ـ ـ ـ ــوب لفترات

11 31.1 19 19.7 15

53

51.6 12

1

3.15 1.6

%68.2

زمنية طويلة

الدرجة الكلية

%75.2 4.64

تشـير بيانات جدول ( )6إلى أن النســبة المئوية لســلبيات التعليم اإللكتروني من وجهة نظر

أعضـ ــاء هيئة التدريس بكلية فلسـ ــطين التقنية بلغت ( ،)%49.2وبمتوسـ ــط حسـ ــابي ( ،)1.61وقد
151

جاءت الفقرة المتعلقة "بأنه يزيد من عزلة الطلبة من خالل الجلوس مدة طويلة أمام الحاس ــوب دون
التواص ـ ـ ــل االجتماعي وجهاً لوجه" في الترتيب األول وبمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( )1.49وبنس ـ ـ ــبة مئوية

( ،)%42.4نـاتج عن عدم تواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الطلبة وجهاً لوجه مع عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو هيئة التدريس وأنه يحد من
التفاعل االجتماعي والعالقات اإلنســ ــانية بين أعضــ ــاء هيئة التدريس والطلبة وبين الطلبة أنفسـ ـ ــهم،

ويعود ذلك كون الطلبة يمض ـ ــون يومهم أمام ش ـ ــاش ـ ــات الكمبيوتر دون رؤية بعض ـ ــهم البعض مثل:

الفص ـ ــول الد ارس ـ ــية ألن المنص ـ ــة اإللكترونية المس ـ ــتخدمة ال تس ـ ــمح للطلبة برؤية بعض ـ ــهم بعضـ ـ ـاً
فيشعرون بعزلة كبيرة.
وجــاءت في الترتيــب الثــاني الفقرة الخــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة "بــالحــد من التفــاعــل االجتمــاعي والعالقــات

اإلنسانية بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة ،وبين الطلبة أنفسهم" بمتوسط حسابي ( )1.64وبنسبة

مئوية ( ،)%41.2تبعها فقرة "ص ــعوبة تطبيق أس ــاليب وأدوات التقويم المناس ــبة" في الترتيب الثالث
وبمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي ( )1.61وبنس ـ ـ ــبة مئوية ( ،)%49.4ثم فقرة "زيادة األعباء الملقاة على عاتق

الطلبة" في الترتيب الرابع وبمتوسط حسابي ( )1.69وبنسبة مئوية ( ،)%49.2وأخي اًر جاءت الفقرة
المتعلقة "بأنه يسـ ــبب بعض المخاطر الصـ ــحية نتيجة الجلوس أمام الحاسـ ــوب لفترات زمنية طويلة"
في الترتيب األخير وبمتوسط حسابي ( )1.29وبنسبة مئوية ( )%69.2ويعزى ذلك إلى أن التعليم

اإللكتروني يعمل على تعميق الميل إلى العزلة نتيجة لإلدمان على االس ـ ــتخدام المتواص ـ ــل للتقنيات

والتطبيقات المتوفرة عبر اإلنترنت ألغراض التعلم والتسلية والمتعة ،التي قد تصل حد اإلدمان على

ممارسة األلعاب ومشاهدة األفالم .وقد تصل اآلثار السلبية لهذه الظاهرة إلى التشتت وعدم التركيز،

واضعاف مستوى الدافعية نحو التعلم ،خاصة إذا كانت المادة التعليمية جامدة وال تستخدم المؤثرات

المحفزة.

 النتــائج المتعلقــة بــالجــابــة عن الســـــــــؤال الرابع والــذي ينص على "مــا معوقــات تطبيق التعليم

اإللكتروني في كلية فلسـطين التقنية من وجهة نظر أعضـاء هيئة التدريس؟" لإلجابة عن السؤال تم
حس ــاب التك اررات والمتوس ــطات الحس ــابية واألوزان النس ــيبة الس ــتجابات عينة الد ارس ــة على معيقات

تطبيق التعليم اإللكتروني.

وتش ـ ـ ــير بيانات جدول ( )4إلى أن النس ـ ـ ــبة المئوية لمعوقات تطبيق التعليم اإللكتروني من

وجهة نظر أعضـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بكلية فلسـ ـ ـ ــطين التقنية بلغت ( ،)%99.3وبمتوسـ ـ ـ ــط حسـ ـ ـ ــابي

( ،)1.26وقد جاءت الفقرة المتعلقة "بض ـ ـ ــعف ش ـ ـ ــبكات اإلنترنت المنزلية وانقطاعها لفترات طويلة"
في المرتبة األولى وبمتوس ــط حس ــابي ( )2.22وبنس ــبة مئوية ( ،)%99.9ويرجع ذلك إلى ضـ ـعف

شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات اإلنترنت المنزلية وانقطاعها لفترات طويلة كونها تحتاج إلى العديد من المتطلبات عالية
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وحزم اإلنترنت وانقطاع
التكلفة وبالغة الص ــعوبة ،فتوفر األجهزة وشـــبكة اإلنترنت وسـ ــرعة اإلنترنت ُ
الكهرباء المس ـ ـ ـ ــتمر ،كل منها ُيعد تحدياً بذاته أو مجتمعاً مع األخريات .فقد يتوفر للطالب أو حتى
عض ــو هيئة التدريس الجهاز ،إال أنه قد ال تتوفر لديه خدمة إنترنت أس ــاسـ ـاً ،وان توفرت فقد تكون
بطيئـة ،أو ربمـا بحزمـة غير كـافية لتغطية عروض الفيديو والمواد ذات الحجم الكبير ،فتوفير البنى

التحتية المتعلقة بوجود اإلنترنت المنزلي يتطلب تخص ـ ـ ـ ــيص الكثير من الموارد المالية الالزمة ،وقد

يؤدي عدم توفر جميع المتطلبات بكفاءة ومساواة إلى تعميق الفجوة في تلقي هذا النوع من الخدمات
التعليمية بين طلبة الكلية.

جدول ( :)2التك اررات والمتوسطات الحسابية والنسبية لمعوقات تطبيق التعليم ال لكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس

العبارة
ك

%

ك

ك

%

%

ك

%

بشدة

ك

%

المتوسط الحسابي

بشدة

حد ما

موافق

موافق

الوزن النسبي

موافق

موافق

موافق إلى

غير

غير

 .3ض ــعف ش ــبكات اإلنترنت

المنزلية وانقطاعها لفترات 19.5 31 17.2 59

5

3.3

1

1

1

1

1.11

%88.8

طويلة.

 .9حــاجــة التعليم اإللكتروني

إل ـ ــى بـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـ ـحـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــة 36

29

16.1 11 51.6 12

1

1

1

1

1.15

%88.2

متخصصة

 .1قلة توافر أجهزة الحاسوب

وشـ ـ ـ ـ ـ ــبكات اإلنترنت لدى 52

11

17.2 59

6

9.9

1

1.6

1

1

1.57

%82.2

بعض الطلبة

 .2ض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف مهـارات الطلبة
فــي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـخـ ـ ــدام ب ـ ارمــج
الح ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـ ــوب وش ـ ـ ـ ـ ـ ــبك ـ ــة

37.7 53 12.9 58

8

13.5

1

1.6

1

1.51 1.6

%81.9

اإلنترنت

 .2قلــة خبرة أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة

التــدريس والطلبــة بتقنيــات 12.9 58 31.1 51

9

11.8

3

1.9

1

1

1.19

%81.9

التعليم اإللكتروني

 .6الحد من التواصل الهادف

بين أعضاء هيئة التدريس 57.9 17 31.1 51 31.5 19
والطلبة
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3

1.9

1

3.88 1.6

%77.7

 .4ضــعف القدرة لدى عضــو
ه ـي ـئـ ـ ــة ال ـتـ ـ ــدريــس ع ـلــى
اإلجــابــة عن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت

7

31.1 51 36.1 55 11.1

11.8 9

5

3.37 3.3

%67.2

الطلبة جميعها

الدرجة الكلية

%85.1 4.96

فاس ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني يحتاج إلى نظام تعليمي يدعم ذلك ،وجاهزية الس ـ ـ ــتخدام هذا
النوع من التعليم من قبل عضو هيئة التدريس ومن قبل الطلبة بل وذويهم ،وعند النظر والتمعن في

عمليـة التــدريس لطلبــة الكليــة نجــد أننــا نحتـاج إلى تلــك العوامــل من أجــل إنجــاح التعليم اإللكتروني،

يبدأ من اتخاذ قرار الس ـ ـتخدامه كخطوة أولى للجاهزية ومن ثم تدريب الكوادر البش ـ ـرية وهذا يشـ ــكل
أهم الخطوات في توفير بنيــة تحتيــة قويــة ومتينــة لنجــاح التعليم اإللكتروني واعتبــاره ليس فقط بــديال

للتعليم الصفي في حاالت الطوارئ ،بل مساعداً أساسياً وغنياً في كل الظروف.

ثم جــاءت في المرتبــة الثــانيــة الفقرة الخــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة "بحــاجــة التعليم اإللكتروني إلى بنيــة تحتيــة

متخصـ ـص ــة" وبمتوس ــط حس ــابي ( ،)2.29وبنس ــبة مئوية ( ،)%99.2تالها في المرتبة الثالثة فقرة

"قلة توافر أجهزة الحاس ـ ـ ــوب وش ـ ـ ــبكات اإلنترنت لدى بعض الطلبة" وبمتوس ـ ـ ــط حس ـ ـ ــابي (،)2.94
وبنسـ ـ ــبة مئوية ( ،)%92.2ثم في المرتبة الرابعة فقرة "ضـ ـ ــعف مهارات الطلبة في اسـ ـ ــتخدام برامج

الحاسـ ــوب وشـ ــبكة اإلنترنت" وبمتوسـ ــط حسـ ــابي ( ،)2.92وبنسـ ــبة مئوية ( ،)%92.2وفي المرتبة
الخامســة جاءت الفقرة الخاصــة "قلة خبرة أعضــاء هيئة التدريس والطلبة بتقنيات التعليم اإللكتروني"
وبمتوس ــط حس ــابي ( )2.12وبنس ــبة مئوية ( ،)%93.2وجاءت في المرتبة الس ــادس ــة البند المتعلق

"بالحد من التواصـل الهادف بين أعضـاء هيئة التدريس والطلبة" وبمتوسـط حسـابي ( )1.99وبنسبة
مئوية ( ،)%44.4وأخي اًر جاءت في المرتبة الس ــابعة فقرة "ض ــعف القدرة لدى عض ــو هيئة التدريس
على اإلجابة عن تســاؤالت الطلبة جميعها" في المرتبة األخيرة وبمتوســط حســابي ( ،)1.14وبنســبة

مئوية ( ،)%64.2ويمكن تفس ـ ــير ذلك بعدم مقدرة عض ـ ــو هيئة التدريس من التواجد على مدر 92

سـ ـ ـ ـ ــاعة يوميا لإلجابة على تسـ ـ ـ ـ ــاؤالت الطلبة نظ اًر النقطاع التيار الكهربائي س ـ ـ ـ ـ ـواء عليه او على

مجموعة من الطلبة فمن المس ـ ـ ـ ـ ــتحيل توفر الكهرباء للجميع في آن واحد ،هذا إلى جانب ض ـ ـ ـ ـ ــعف

اإلنترنت في منازل هيئة التدريس والطلبة ،وتم التغلب على ذلك من خالل زيادة س ـ ـ ـ ـ ـ ــرعة اإلنترنت

لعضـو هيئة التدريس مجاناً من شـركة االتصاالت الفلسطينية وفق اتفاقية ونموذج محدد تم االتفاق
عليــه مع إدارة الكليــة ولم يتم إتبــاع نفس اإلج ارءات ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس الــذين يتعــاملون مع

مزودي خدمة إنترنت خالف شركة االتصاالت الفلسطينية.
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 استنتاجات الدراسة:
من خالل نتائج الدراسة وتفسيراتها يمكن استنتاج ما يلي:
 .3يجيد أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية استخدام الطباعة وارفاق المستندات والصور
والرسومات التوضيحية في التعليم اإللكتروني باستخدام شبكة اإلنترنت المنزلية ،وهذا ما أظهرته
نتائج السؤال األول.

 .9يتوفر لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية المهارات الالزمة لتوظيف التقنيات

اإللكترونية الحديثة في العملية التعليمية حيث يتوافر حاسوب أو هاتف ذكي وشبكة إنترنت،
وهذا ما أظهرته نتائج السؤال الثاني.

 .1من أكبر سلبيات استخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين

التقنية عزلة الطلبة من خالل الجلوس مدة طويلة أمام الحاسوب دون التواصل االجتماعي وجهاً
لوجه مع بعضهم البعض أو مع مدرسيهم ،وهذا ما أظهرته نتائج السؤال الثالث.

 .2من اهم معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين
التقنية ضعف شبكات اإلنترنت المنزلية وانقطاعها لفترات طويلة ،وهذا ما أظهرته نتائج السؤال
الرابع.

 .2توفر كلية فلسطين التقنية لطلبتها صالحية الوصول إلى المادة الدراسية بسهولة ويسر من
خالل برامج وأدوات متنوعة تتيحها للطلبة ،وهذا ما أظهرته نتائج السؤال الخامس.

 توصيات الدراسة:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحثان يوصيان ويقترحان ما يلي:
 .3تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية من خالل دورات تدريبية تتم على أيدي متخصصين
وخبراء في مجال التعليم اإللكتروني.

 .9توفير وزيادة سرعة اإلنترنت لجميع اعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية مجاناً بالتعاون مع شركة
االتصاالت الفلسطينية وباقي الشركات المزودة لإلنترنت وفق اتفاقية ونموذج محدد ،مثلما تم
مع بعض أعضاء هيئة التدريس لزيادة فاعلية المحاضرات واللقاءات اإللكترونية.

 .1زيادة االهتمام بالتعليم اإللكتروني من خالل العمل على توفير الموديل التعليمي Moodle
الثابت لتوفير إمكانات التقويم السريع وحصر الطلبة المسجلين للمساق فقط وعقد االختبارات

الفورية ،إلى جانب استخدام وسائل التعليم اإللكتروني المتوفرة والمتاحة مجاناً.
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 .2توفير برامج للمحاكاة يستطيع الطلبة من خاللها معايشة ظروف الواقع ومتابعتهم من قبل
أعضاء هيئة التدريس ،فهناك بعض البرامج المرتبطة بتخصصات المهن الهندسية والحاسوب
تمنح الطالب القدرة على المحاكاة لتجربة المشروع الذي يعمل عليه قبل تنفيذه فعلياً.

 مقترحات الدراسة:

تفتح هذه الدراسة آفاًقا جديدة أمام الباحثين إلجراء دراسات متعددة تتمثل في:
 .3دراسة حول كفاية التعليم اإللكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية فلسطين التقنية.
 .9دراسة سبل تطوير منظومة التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية.

 .1دراسة مقارنة لواقع التعليم اإللكتروني في كلية فلسطين التقنية مع كليات وجامعات أخرى.
المراجع:

المراجع العربية:

 .3أسامة سعيد الهنداوي وحمادة محمد إبراهيم وابراهيم يوسف محمود .تكنولوجيا التعليم
ومستحدثات التكنولوجي( ،القاهرة ،عالم الكتب ،ط.)9112 ،3

 .9خالد يوسف القضاة وبسام مقابلة .تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء الهيئة

التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة .المنارة للدراسات والبحاث ،جامعة آل البيت.

 )1(32األردن.9131 .

 .1سعود العفتان .درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للتعلم اإللكتروني من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية
تخصص مناهج وطرق التدريس ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا.9112 .

 .2سهى علي حسامو .واقع التعليم اإللكتروني في جامعة تشرين من وجهة نظر كل من أعضاء

الهيئة التدريسية والطلبة .مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية ،94 .عدد ملحق،
.9133

 .2شيماء ذو الفقار .مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية( ،القاهرة،
الدار المصرية اللبنانية ،ط)9112 ،3

 .6طارق العواودة .صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما

يراها األساتذة والطلبة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،فلسطين.

.9139
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 .4عبد العزيز عبد الحميد .التعليم اإللكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعليم( .القاهرة ،المكتبة
العصرية للنشر والتوزيع ،ط.)9131 ،3

 .9عبد العظيم صبري ورضا توفيق .إعداد المعلم في ضوء تجارب بعض الدول( .القاهرة،
المجموعة العربية للتدريب والنشر.)9134 ،

 .2عصام إدريس الحسن .العوامل المؤثرة في توظيف عضو هيئة التدريس لمنصات التعلم ذي
المقررات اإللكترونية المفتوحة هائلة االلتحاق  MOOCsفي التدريس الجامعي بجامعة
الخرطوم .مجلة البحوث التربوية والنفسية .جامعة بغداد.9139 ،)22(32 .

 .31عصام بن عبد المعين بن عوض الحازمي .واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدارس
أهلية مختارة بمدينة الرياض من وجهة نظر المعلمين والطالب .دراسة ماجستير غير
منشورة .وسائل وتكنولوجيا التعليم .كلية التربية .جامعة الملك سعود .المملكة العربية

السعودية.9119 ،

 .33فايزة ربيعي .اتجاهات أساتذة التعليم الجامعي نحو التعليم اإللكتروني :دراسة ميدانية بجامعة
باتنة .الجزائر .مجلة التواصل في العلوم االنسانية واالجتماعية .جامعة الشاذلي بن جديد

– الطارف ،)9(91 .يونيو .9134

 .39محمد الحمران ومهدي بدارنة ومحمود حميدات .درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في

جامعة البلقاء التطبيقية لكفايات التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم .المنارة للدراسات

والبحاث ،جامعة آل البيت.9136 ،)2(99 .

 .31محمد عبد اإلله عناز الطيطي وحسين جاد الله حمايل .واقع التعليم اإللكتروني في

الجامعات الفلسطينية في ضوء إدارة المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها.

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية .فلسطين ،)39(2 .نيسان

.9134

 .32منتهى طعمة .واقع التعليم اإللكتروني في الجامعة المستنصرية من وجهة نظر أعضاء
الهيئة التدريسية في كلياتها .مجلة كلية التربية ،جامعة واسط ،العراق ،)16(3 ،سبتمبر

.9132

 .32منظمة الصحة العالمية .مرض فيروس كورونا (كوفيد :)32-سؤال وجواب ،تاريخ النشر
ديسمبر https://cutt.us/RfKZS .9132
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 دمج الثقافة التنظيمية إلى نموذج تقبل التكنولوجيا في. هايل ع ـب ــابنــة وميسون الزعبي.36

 المنارة.استخـدام نظـام التعلـم اإللكتروني من وجهة نظر هيئة التدريس في جامعة آل البيت

.9134 ،)9(92 . جامعة آل البيت،للدراسات والبحاث

، أيار99-91  مؤتمر إطالق مبادرة التعليم اإللكتروني الفلس ـ ـ ـ ــطينية. و ازرة التربية والتعليم.34
 من الموقع9191  يوليو91  تم الزيارة بتاريخ.9112  تاريخ النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر، فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطين،أريحا

www.mohe.gov.ps .اإللكتروني
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The Experience of English via e-Learning in Palestinian Universities
during Covid-19: Analytical Study
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Abstract
The study aimed to conducting analytical study of the experience of English
Education online in Palestinian Universities during Covid-19. The
researcher used the analytical descriptive approach. The sample of the study
consisted of 150 participants. The results revealed that the effect role of the
university curriculum on the experience of English Education online in
Palestinian universities during Covid-19 from the perspective of Palestinian
university students equals (4.037) and it is very high, the role of the teacher
has a significant effect on the experience of English Education online in
Palestinian universities during Covid-19 from the perspective of Palestinian
university students as it equals (4.008) and it is very high, and the effect
role of the learner on the experience of English e-Learning in Palestinian
universities during Covid-19 from the perspective of Palestinian university
students equals (4.042) and it is very high.
Key words: e-Learning, Covid-19, Palestinian universities.
:ملخص
هـدفــت الــد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلى إجراء د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تحليليــة لتجربــة تعليم اللغــة اإلنجليزيــة عبر اإلنترنـت في
 وتكونت. اس ـ ــتخدم الباحث المنهج الوص ـ ــفي التحليلي.32 الجامعات الفلس ـ ــطينية خالل فترة كوفيد
 أظهرت النتائج أن تأثير دور المناهج الجامعية على تجربة تعليم.ـاركا
ً  مش ـ321 عينة الد ارس ــة من
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 من وجهة نظر طالب32 اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت في الجامعات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية خالل كوفيد

 ودور المعلم له أهمية كبيرة حيث أن تأثيره،جدا
ً ) وهو مرتفع2.114( الجامعات الفلسطينية يساوي
 منCovid 19 على تجربة تعليم اللغة اإلنجليزية عبر اإلنترنت في الجامعات الفلسـ ـ ــطينية خالل
 وكذلك تأثير دور المتعلم، جدا
ً ) وهي عالية2.119( منظور طالب الجامعات الفلسـ ـ ــطينية تعادل
 من32 على تجربـة تعليم اللغـة اإلنجليزيـة عبر اإلنترنـت في الجـامعات الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية خالل كوفيد
.جدا
ً ) وهي عالية2.129( وجهة نظر طلبة الجامعات الفلسطينية تساوي

. الجامعات الفلسطينية،32  كوفيد، التعليم عبر اإلنترنت:الكلمات المفتاحية
1. Literature review:
1.1 Introduction:
Education can become transformative when teachers and students
synthesize information across subjects and experiences, critically weigh
significantly different perspectives, and incorporate various inquiries.
Educators are able to construct such possibilities by fostering critical
learning spaces, in which students are encouraged to increase their
capacities of analysis, imagination, critical synthesis, creative expression,
self-awareness, and intentionality. A byproduct of fostering such new
approaches has been the creation of online courses developed in the United
States and worldwide at exponential speed. It is becoming increasingly
common at many higher education institutions, offering fully online and/or
hybrid/blended courses combining online instruction with face-to-face
teaching. Statistics done by the Pew Research Center (2011) show that in
the 2010-11 academic year, 89 percent of four-year colleges and
universities offered courses taught fully online, or hy-brid/blended online,
or other forms of dis-tance/non-face-to-face instruction (Parker,
Lenhart, & Moore, 2011). Of all students enrolled in higher education in
2013, 32 percent took at least one online course (Allen & Seaman, 2013).
Education can become transformative when teachers and students
synthesize information across subjects and experiences, critically weigh
significantly different perspectives, and incorporate various inquiries.
Educators are able to construct such possibilities by fostering critical
learning spaces, in which students are encouraged to increase their
capacities of analysis, imagination, crit-ical synthesis, creative expression,
self-awareness, and intentionality. A byproduct of fostering such new
approaches has been the creation of online courses developed in the United
States and worldwide at exponential speed. It is becoming increasingly
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common at many higher education institutions, offering fully online and/or
hybrid/blended courses combining online instruction with face-to-face
teaching. Statistics done by the Pew Research Center (2011) show that in
the 2010-11 academic year, 89 percent of four-year colleges and
universities offered courses taught fully online, or hy-brid/blended online,
or other forms of dis-tance/non-face-to-face instruction (Parker, Lenhart, &
Moore, 2011). Of all students enrolled in higher education in 2013, 32
percent took at least one online course (Al-len & Seaman, 2013).
Education can become extraordinary when instructors and students
incorporate data over subjects and encounters, fundamentally weigh
essentially alternate points of view, and consolidate different requests.
Instructors can develop such prospects by encouraging basic learning
spaces, in which students are urged to expand their abilities of investigation,
creative mind, basic union, imaginative articulation, mindfulness, and
deliberateness(1). A side-effect of encouraging such new methodologies has
been the formation of online courses created in the United States and
worldwide at exponential speed. It is getting progressively regular at
numerous advanced education foundations, offering completely on the web
or potentially crossover/mixed courses joining on the web guidance with up
close and personal educating. Measurements done by the Seat Research
Center 2011 show that in the 2010-11 scholastic year, 89 percent of fouryear schools and colleges advertised courses educated completely on the
web, or cross breed/mixed on the web, or different types of separation/nonup close and personal guidance(2), of all students enrolled in higher education
in 2013, 32 percent took at least one online course(3) .
Online Education is a developing pattern, and an ever increasing number of
establishments may in the end be advertising an ever increasing number of
online courses to an expanding number of students. Thusly, future
examinations ought to be intended to get students' points of view,
particularly the individuals who are new to computer based learning (4).
What's more, the examination may likewise concentrate on this respect by
1

Sun, A., & Chen, X. Online education and its effective practice: A research review. Journal of
Information Technology Education, 15(2), p.( 157-190).
2
Cole, M. T., Shelley, D. J., & Swartz, L. B. Online instruction, E-learning, and student
satisfaction: A three year study. The International Review of Research in Open and Distance
Learning, 15(6), P.(111- 131).
3
Allen, I. E., & Seaman, J. Changing course: Ten years of tracking online education in the United
States. Journal of interactive online learning, 14(2), p. (20-44).
4
Wingo, N. P., Ivankova, N. V., & Moss, J. A. Faculty perceptions about teaching online:
Exploring the literature using the technology acceptance model as an organizing
framework. Online Learning, 21(1), p.(15-35).

161

levels of students in on the web instruction, for example, undergrad and
graduate level and by subjects and trains. Online education is an option for
students' learning, which is proposed to center on basic reasoning and
creation. In any case, online courses are generally directed by the innovation
and are planned more for the accommodation of the online framework and
the innovation (1).
Online instruction is significant since it is instantly open and offers versatile
arranging. It is furthermore beneficial in light of the fact that it is important
during seasons of crises, for instance, pandemics or work unfortunate
lacks(2). Notwithstanding the way that pandemics consistently realize people
staying at home for noteworthy time frames, work has not stopped during
the coronavirus pandemic .This is generally a direct result of the execution
of working from home by colossal and little associations the equivalent. In
like manner with occupations, informational interests should not stop by
virtue of the pandemic( 3 ). It isn't significant, especially since there are
contraptions, for instance, video conferencing structures, that can ensure the
movement of classes(4).
Teachers can use virtual study classrooms to educate from home with each
and every crucial mechanical assembly accessible to them. This delivers
their online gatherings to be also as suitable as standard ones and much
logically helpful since they can offer a great deal of substance, collaboration,
support, and ceaseless analysis during virtual gatherings (5) .
The plague of the new Corona "COVID 19" cleared the boundaries of
reality. "COVID 19" cast a shadow on human life, which prompted
numerous passing and wounds, and established a frenzy that won in the
entire world. It influenced numerous organizations everywhere throughout
the world, and among these establishments are colleges whose offices have
taken consideration to secure the lives of students, and to evade their
physical issue. In this way, the colleges gave a choice to close colleges and
1

Deming, D. J., Goldin, C., Katz, L. F., & Yuchtman, N. Can online learning bend the higher
education cost curve?. American Economic Review, 105(5), p.( 496-501)
2
Chen, S. J. Instructional design strategies for intensive online courses: An objectivistconstructivist blended approach. Journal of interactive online learning, 13(1), p. (12-25).
3
Cui, G., Lockee, B., & Meng, C. Building modern online social presence: A review of social
presence theory and its instructional design implications for future trends. Education and
information technologies, 18(4), p. (661-685).
4
Czerkawski, B. C., & Lyman, E. W. An instructional design framework for fostering student
engagement in online learning environments. TechTrends, 60(6), p.(532-539).
5
Siragusa, L., & Dixon, K. (2005). Closing the gap between pedagogical theory and online
instructional design: a bridge too far. Methods and technologies for learning,
pp. 37-44.
Southampton, Boston: WIT Press. (2005).
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remain at home. This prompted an interruption in the direct of the instructive
procedure, the hesitance to push ahead in clarifying instructive educational
programs, and following up on understudies' work and different tests.
Colleges in various nations have attempted to manage this pandemic and
made approaches to spare the instructive procedure. They have scanned for
techniques and approaches to speak with understudies to proceed with their
training.
Palestine was the first to understand the peril of the Corona pandemic on
students. Subsequently, it gave a choice to close schools and colleges,
suspend school hours and get instruction by its different methods in homes.
The logical advancements identified with data innovation in Palestine have
created different instructive other options, which have contributed decidedly
and adequately to assist understudies with continuing their training at
home(1).
The Palestinian instructive options prompted a subjective move in
Palestinian colleges. It left clear engravings on improving the instructive
procedure among understudies and educators, and initiating correspondence
between them(2).
Among the instructive options gave by Palestinian colleges are training on
the web and the enactment of virtual classes where students can discover
arranged improvement materials that can be acquired through different
instructive destinations. It likewise chipped away at giving exercises to
college understudies at the same time through various tools, for example,
joins, virtual classes, conversation gatherings, email, and others.
In the light of students dropping out of colleges because of the spread of the
Covaid 19, the dire need developed in Palestine to make up for this drop
through web based learning. As online instruction has become the most
significant contemporary methods for rising above geological and time
cutoff points to offer instructive support to understudies, and this is the
embodiment of the current investigation(3). Thus the premium started to
concentrate on separation training, self-instruction, proceeding with

1

Versteijlen, M., Salgado, F. P., Groesbeek, M. J., & Counotte, A. Pros and cons of online
education as a measure to reduce carbon emissions in higher education in the
Netherlands. Current opinion in environmental sustainability, 28(1), p.( 80-89)
2
Affouneh, S. J., & Raba, A. A. A. An emerging model of e-learning in Palestine: The case of
An-Najah National University. Creative Education, 8(2), p. ( 189-201).
3
Abbas, L. Applying Blended Learning to English Communication Courses 101 and 102 at
Bzu/Palestine: Case Study. Palestinian Journal of Open Education, 337(2335), p. (1-34).
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training, and equivalent instructive open doors through web based realizing,
regardless of whether programming based or web based (1).
Considering the previous, the current investigation centers around analytical
study of the experience of English education online in Palestinian
universities during Covid 19, as it is one of the cutting edge instructive
examples that successfully serve understudies.
1.2 Previous studies:
Montiel-Chamorro(2), (2018)
This study examined four classes, two online and two face-to face, where
students took the second course of a 6-level program of English as a Second
Language at El Bosque University in Colombia. The International Test of
English Proficiency (iTEP) was administered to students before classes
started in order to establish a baseline, and then again after the courses
finished. This test evaluates English language proficiency per skill:
speaking, listening, reading, writing and also presents an overall proficiency
score and level. Results indicate that when comparing the scores of only the
online students who completed all the content of the course with those of
their face-to-face counterparts, there are no statistically significant
differences in the outcomes of any of the four skills nor there is a difference
in the overall scores; however this brings up the issue of time investment as
it seems to vary based upon instructional method.
Kuama3 (2016)
This study aimed to examine online language learning strategies (OLLS)
used and affection in online learning of successful and unsuccessful online
language students and investigate the relationships between OLLS use,
affection in online learning and online English learning outcomes. The
participants included 346 university students completing a compulsory
online English course. Based on the grade results at the end of the course,
the participants were divided into two groups: successful online language
students (SLs, n=262) and unsuccessful online language students (ULs,
n=84). Participants rated their use of three OLLS: cognitive, metacognitive,
1

Affouneh, S. J., & Raba, A. A. A. An emerging model of e-learning in Palestine: The case of
An-Najah National University. Creative Education, 8(2), p. ( 189-201).
2
Montiel-Chamorro, M. L. (2018). Comparing Online English Language Learning and Face-toFace English Language Learning at El Bosque University in Colombia.
3
Kuama, S. (2016). Is Online Learning Suitable for All English Language Students?. PASAA:
Journal of Language Teaching and Learning in Thailand, 52, p. (53-82).
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resource management, and rated their perceptions of affection in online
learning. The results revealed that OLLS were employed by SLs more
significantly when compared to what ULs did. In addition, significant
difference was found at the level of 0.01.
2.Statement of the Problem:
In Palestine, learning English as an unknown dialect has gotten one of the
national enlightening destinations. It is acknowledged that learning English
will allow Palestinian occupants to look into the overall economy and will
make them genuine in various countries(1). In order to fulfill this national
essential, propelled training foundations have concentrated on the educating
of English( 2 ).become a test and a requirement for universities and the
Palestinian schools are no exclusion(3).
Concerning Palestine explicitly, thus as to develop the experience of
English Education online in universities and achieve modernization in all
strategies for English Education in it, whether or not traditional or
electronic, Palestine has grasped a couple of changes and propelled a couple
of endeavors. These progressions and forward endeavors would modernize
the universities work and raise it to the most imperative worldwide levels
to give the best English preparing and overhaul the schools' advantage and
improving its display(4). What's more, the specialist saw that various schools
in Palestine use English Education on the web and that urges him to explore
their perceptions about the experience of using English Education online in
universities. Also, subsequently, the scientist can communicate the
declaration of the examination in the going with essential inquiry:
What is the experience of English education online in Palestinian
universities during Covid 19?
2.1.Research Questions
The researcher stated the following sub- questions:

1

Shraim, K. Pedagogical innovation within Facebook: A case study in tertiary education in
Palestine. International Journal of Emerging Technologies in (iJET) 9(8), (2014), p.(25-31).
2

Rabba, A. Learning styles as perceived by learners of English as a foreign language in the English
language center of the Arab American University-Jenin, Palestine. Current opinion in environmental
sustainability, 19 (1), p. (20-44).
3
Linjawi, A. I., & Alfadda, L. S. Students’ perception, attitudes, and readiness toward online learning in
dental education in Saudi Arabia: a cohort study. Advances in Medical Education and Practice, 9(3), P
(855- 905).
4
Kumar, D. Pros and cons of online education. Manuscript, North Carolina State University, Raleigh, NC,
USA.
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1. Does the role of the university curriculum have any effect on the experience
of English Education online in Palestinian universities during Covid 19 from
the perspective of Palestinian university students?
2. Does the role of the instructor have any effect on the experience of English
Education online in Palestinian universities during Covaid 19 from the
perspective of Palestinian university students?
3. Does the role of the learner have any effect on the experience of English
Education online in Palestinian universities during Covid 19 from the
perspective of Palestinian university students? .
2.2 Research Hypotheses:
Three specific research hypotheses were used to drive the current study:
1. The role of the university curriculum has a significant effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during
Covid 19 from the perspective of Palestinian university students.
2. The role of the instructor has a significant effect on the experience of English
Education online in Palestinian universities during Covid 19 from the
perspective of Palestinian university students.
3. The role of the learner has a significant effect on the experience of English
Education online in Palestinian universities during Covid 19 from the
perspective of Palestinian university students .
3.Research Objectives:
The research aimed at:
1. Identifying the role of the university curriculum and its effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during
Covid 19 from the perspective of Palestinian university students.
2. Identifying the role of the instructor on the experience of English Education
online in Palestinian universities during Covid 19 from the perspective of
Palestinian university students.
3. Identifying the role of the learner on the experience of English Education
online in Palestinian universities during Covid 19 from the perspective of
Palestinian university students.
4.Research Importance:
1. The importance of the study comes from the importance of the topic
you are dealing with, which is the subject of the experience of English
education online in Palestinian universities during Covaid 19 and the
requirements for achieving it.
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2. The importance of the study also comes from the fact that it draws the
attention of stakeholders towards how to develop curriculum and
materials to enhance online education in universities.
3. Contribute to the statement of the experience of English education
online in Palestinian universities during Covid 19.
5.Operational Definitions:
Online education: The researcher identify the online education
procedurally as learning methods that at least partly utilize the information
and communication technologies (ICTs) accessible through the web.
University Curriculum: The researcher identify the University Curriculum
procedurally as what the university is attempting to teach, which might
include social behaviors as well as content and thinking skills.
Instructor: The researcher identify the instructor procedurally as a teacher
or a person who is teaching English, or whose job it is to teach English.
6.Limitations of the study
1 Subject limitation: It was limited with the subject of the experience of
English education online in Palestinian universities during Covid 19.
2 Place limitation: The study was implemented at Palestinian universities
(The Islamic university, Al Aqsa university, and AL Azhar university).
3 Human limitation: It was applied to the university students who
practice the experience of English Education online in colleges.
4 Time limitation: The study was implemented in the second semester of
the academic year (2019/2020(.
7. Research Method:
To achieve the goals of the current study, the researcher adopted the
analytical descriptive methodology.
7.1. Research Population:
The population of the current study consisted of all the “Palestinian students
in Gaza, whether they have the experience of English Education online in
universities or not. The number of population equaled (4890) student.
7.2.Research sample:
So as to get samples which were illustrative of the entire population of
Palestine English Foreign Learners EFL college students, the members for
this examination (N = 150) were browsed three colleges across Gaza which
offer the experience of English Education online in colleges. In this way,
respondents were addressed on segment data to know whether they have the
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experience of English Education online in colleges and were mentioned to
fill the survey form.
7.3 Instrument and Measurement:
To collect data, the researcher designed a questionnaire as an appropriate
data collection instrument. The questionnaire consists of two sections:
The first section: collects demographic and personal information of the
respondents (gender, university, and academic level ).
The second section: collects data through three main dimensions, and
consists of (17) items.
7.4 Reliability:
To ensure the reliability of the questionnaire , the researcher follows the
following:
7.4.1 Cronbach Alpha:
Table (1) shows the estimations of Cronbach's Alpha for the elements
of the questionnaire.
Constructs
The role of learner
The role of the university
curriculum
The role of teacher
Total

N of Items
5
5

Cronbach's Alpha
0.899
0.932

7
17

0.901
0.943

Cronbach's Alpha was (0.899) for " The role of the teacher ", (0.932) for "
The role of university curriculum ", and (0.901) for the role of instructor.
Moreover, Cronbach's Alpha was for the entire questionnaire was (0.943)
for all domains. Therefore, the questionnaire is considered reliable and ready
for distribution for the intended sample.
7.5 Validity
To measuring validity; the researcher used content validity and internal
consistency.
7.5.1 Content Validity:
The questionnaire was formulated by the researcher depending on other
questionnaires. The researcher has sent it to specialists and reformulated
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some parts to become more understandable according to their advices and
suggestions.
7.5.2 Internal consistency:
The internal consistency for the three dimensions were computed. The
results indicated that all the correlation coefficients for the items of the three
dimensions were significant at 0.05 level. The correlation coefficients of all
items ranged between (0.943) and (0.872).
8. Data Analysis
The questionnaire was distributed through online tools. The findings of the
questionnaire were analyzed and computed using the Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) program sources to test the hypothesis and
evaluate the outcomes , and find answers to the research problem.
9.Analysis and Results
9.1. Descriptive Analysis of the Sample
The feature and characteristics of the target sample (150) were described
including gender, university, and level.
9.1.1 Gender
Table (2) shows the distribution of respondents by gender.
Table (2) Distribution of Respondents by Gender
Count
80
70
150

Male
Female
Total

Percent
53%
47%
100%

Table (2) shows that about 53% of the respondents were female, while
about 47% were male.
9.1.2 University
Table (3) shows the distribution of respondents by university.
Table (3) Distribution of Respondents by University
Count
67
61
53

The Islamic university
Al Aqsa university
Al Azhar university
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Percent
32%
40%
15%

Total

150

100%

Table (3) shows that about 45% of the respondents were from The Islamic
university, 40% were from Al Aqsa university, and 15% were from Al
Azhar university.
9.1.3 level
Table (4) shows the distribution of respondents by level.
Table (4) Distribution of Respondents by Level
level.

Count

Percent

Fist year
Second year
Third year
Fourth year

30
34
44
42

20%
23%
29%
28%

Table (4) shows that about 20% of the respondents were at the first year,
23% were at the second year, 29% % were at the third year , while 42% were
at the fourth year.
9.2. Answering Questions
9.2.1 Answer of The First Question:
To answer the first question: " Does the role of the university curriculum have any
effect on the experience of English Education online in Palestinian universities
during Covid 19 from the perspective of Palestinian university students?
" The role of the university curriculum has a significant effect on the experience of
English Education online in Palestinian universities during Covaid 19 from the
perspective of Palestinian university students. ".
The researcher computed the Correlation coefficient for the first dimension
" role of the university curriculum ". Table (5) shows the results. The
researcher also used the following criteria:
Level

Mean

Totally
disagree

disagree

I do not
know

Less than
1.97

2.59  إلى1-80

3.39  إلى2.60

170

agree
 إلى3.40
4.19

Totally
agree
More
than
4.20

Percentage

Less than
35.8%

 إلى%36
%51.9

 إلى%52
%67.9

 إلى%68
%83.9

More
than
84%

Table (5): Correlation coefficient of each Item of the first dimension"
The role of the university curriculum"
Items

Mean

ST.div

T-Value

Rate

25.341

PValue
0.000

The
educational
program
objectives matched online training
with its different instruments.
The enormous size of the college
educational program upsets online
training.
The shortcoming of college
educational programs in urging
educators to utilize online
instruction.
The nature of the traditional
subjects remembered for the
college educational program.
Lack of instructive exercises on the
side of utilizing on the web
training.
Total

3.953

0.643

3.765

0.662

25.510

0.000

5

4.136

0.674

27.814

0.000

2

4.349

0.573

23.521

0.000

1

3.986

0.534

26.021

0.000

3

4.037

0.631

25.465

0.000

4

The findings of table (5) showed that the effect of role of the university curriculum
on the experience of English Education online in Palestinian universities during
Covid 19 from the perspective of Palestinian university students equals (4.037) and
it is very high (according to the above criteria) which means that there is a
significant effect of role of the university curriculum on the experience of English
Education online in Palestinian universities during Covaid 19 from the perspective
of Palestinian university students. Item number (1) " The nature of the traditional
subjects remembered for the college educational program." is in the first rank with
mean equals (4.349). Item number (5) " The enormous size of the college
educational program upsets online training." reaches the last rank with mean equals
(3.765).
9.2.2 Answer of The Second Question
To answer the second question: " Does the role of the teacher have any effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during Covid 19
from the perspective of Palestinian university students? ", the researcher tested the
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second hypothesis: " The role of the teacher has a significant effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during Covid 19
from the perspective of Palestinian university students ".
The researcher computed the internal consistency for the second dimension
" the role of instructor ". Table (6) shows the results.
Table (6) Correlation coefficient of each Item of the second
dimension" the role of teacher "
Items

Mean

ST.div
0.606

TValue
17.143

PRate
Value
0.000
4

1.The absence of capacity and
ability of teachers to utilize the
English language.
2.The absence of web access for
certain educators at home
3.Instructors battle to follow the
huge quantities of students through
online training instruments .
4. Lack of abilities to structure and
produce
online
instructive
substance.
4.Lack of instructional classes for
educators in how to utilize online
training
Total

3.651

4.245

0.646

17.113

0.000

3

4.461

0.802

14.024

0.000

2

3.101

0.685

13.832

0.000

5

4.583

0.643

15.365

0.000

1

4.008

0.679

15.58

0.000

The results reveal that the role of the teacher has a significant effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during Covaid
19 from the perspective of Palestinian university students as it equals (4.008) and it
is very high.". Item number (2) " Lack of skills to design and produce online
educational content." reaches the first rank with mean equals (4.583). Item
number (4) " The lack of internet service for some instructors at home." reaches the
last rank with mean equals (3.101).
9.2.3 Answer of The Third Question
To answer the third question: " Does the role of the learner have any effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during Covaid
19 from the perspective of Palestinian university students? ", the researcher tested
the third hypothesis: " The role of the learner has a significant effect on the
experience of English Education online in Palestinian universities during Covaid
19 from the perspective of Palestinian university students?".
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The researcher computed the correlation coefficient for the third dimension
" the role of students ". Table (7) shows the results.

Table (7): Correlation coefficient of each Item of the third dimension"
the role of learner"
Items

Mean

ST.div

T-Value

1.Poor awareness of students about
the importance of online education.
2.The lack of appropriate training
for students to employ online
education.
3.Online education lacked human
interaction
and
human
relationships.
4.The weakness of students in
possessing basic computer skills.
5.The weakness of students in
possessing English language skills.
6.Students are concerned when
dealing with computerized tests
through the online education
system.
7.There is a fear and dread barrier
for students to use online education.
Total

1.623

1.285

11.146

PRate
Value
1.111
5

1.821

1.786

11.146

1.111

1

3.883

0.688

13.725

0.000

2

4.650

0.732

11.374

0.000

3

3.983

0.659

13.626

0.000

1

3.110

0.641

13.632

1.111

7

3.120

0.678

13.725

1.111

6

4.135

0.689

13.5655

0.000

The findings of table (7) revealed that the effect of the role of the learner on the
experience of English Education online in Palestinian universities during Covaid
19 from the perspective of Palestinian university students equals (4.042) and it is
very high which means that there is a significant effect of the role of the learner on
the experience of English Education online in Palestinian universities during Covid
19 from the perspective of Palestinian university students. " Item number (2) "
The lack of appropriate training for students to employ online education. " reaches
the first rank with mean equals (4.653). Item number (6) "Students are concerned
when dealing with computerized tests through the online education system."
reaches the last rank with mean equals (3.110).
10. Results and Discussion
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10.1. Discussion of the First Question
The results of the first question revealed the effect of role of the university
curriculum on the experience of English Education online in Palestinian universities
during Covid 19 from the perspective of Palestinian university students equals
(4.037) and it is very high which means that there is a significant effect of role of
the university curriculum on the experience of English Education online in
Palestinian universities during Covid 19 from the perspective of Palestinian
university students.
The researcher attributed this to the fact that most of the courses taught in
colleges of teaching the English language in Palestine are subject to the
traditional system, and the curriculum by its nature was not designed for
electronic teaching and there were no prior expectations that education will
suddenly shift due to Covid 19 to electronic education, and the current
English language curricula with their large size do not fit very much online
education.
This result was in line with findings of Hamdan (2014) which revealed the
effect of the long and un appropriate curriculum to online education, Baleni
(2015), and Allen & Seaman (2013) who highlighted the effect of the nature
of the traditional subjects included in the university curriculum.
10.2. Discussion of Second Question
The results of the second question revealed that the role of the teacher has a
significant effect on the experience of English Education online in Palestinian
universities during Covid 19 from the perspective of Palestinian university students
as it equals (4.008) and it is very high.".
The researcher attributed this to the fact that most of English teachers in
universities do not have special training in designing and producing online
educational content as most of the educational contents are made by foreign
designers. Moreover, instructors do not receive enough training courses in
how to use online education. This result was in line with findings of
Hamdan (2014), Allen & Seaman. (2013), and Baleni (2015), who
highlighted that effect of instructors on students’ perception of the
experience of English Education online in universities as it came in the first
rank.
10.3. Discussion of Third Question
The results of the third question revealed that the effect of the role of the learner on
the experience of English Education online in Palestinian universities during Covid
19 from the perspective of Palestinian university students equals (4.042) and it is
very high which means that there is a significant effect of the role of the learner on
the experience of English Education online in Palestinian universities during Covid
19 from the perspective of Palestinian university students..
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The researcher attributed this to the fact that most of English students in
universities do not have special training in how to be familiar with online
educational. Moreover, students do not receive enough training courses in
how to use online education; Students also are troubled when dealing with
computerized tests through the online education system, as they are not
familiar with it in the ordinary cases.
This result was in line with findings of Allen & Seaman (2016) and Baleni
(2015), who highlighted that effect of role of students on students’
perception of the experience of English Education online in universities.
11.Conclusion:
The findings of the current study uncovered that the mean scores of all items
identified with the role of university curriculum, the role of teacher, and the
role of student were certain which implies that the students responded
emphatically towards the English Education online. It must be doubtlessly
seen that particular issues were not seen as a clarification that sabotaged
their learning method during English Education on the web. In this manner
the outcomes as for the impression of the students brought even more new
perspectives which could be solidified or thought about for an online
language learning program. Although Palestine gets a precisely based
transport mode, the change to this mode had not shown up at a level that is
anticipated from an online understudy because of the availability of the other
supporting systems used in this advancement stage. In that capacity,
electronic learning in Palestine is as yet in the developmental stage and it
needs predictable advancement both to the extent establishment and getting
ready of teachers and students with amazing capacities in educating and
learning through the online mode. In reality, inventive work in the virtual
examination corridor in Palestine has been obliged up until this point.
Further examination here is essential. Researchers ought to watch the
experiences and difficulties experienced by understudies and instructors in
practically identical online game plans in order to improve and support the
issues discussed in the examination.
15.Recommendations:
 Taking care to prepare curricula for the English language that are
appropriate for online learning.
 Giving training courses in the field of online learning to both students
and teachers.
 Spreading the electronic culture among the students to achieve the
most interaction with this online education.
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 Adopting the idea of online learning
from the university
administration and not considering it a secondary issue.
 Carrying out software design for preparing tests of all kinds (essayobjective).
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يعد التعليم من أهم المرتكزات األساسية في الحياة ،فهو أساس التطور والتقدم في كافة
بارز في رفعة المجتمع أو تخلفه على كافة األصعدة ،وتتنوع طرائق تقديمه
دور ًا
المجاالت ،إذ يلعب ًا
بما يضمن نجاحه؛ منها التعليم الوجاهي الذي كان يعتبر أساس التعليم ،ومنها اإللكتروني والذي

معتمدا في التعليم المفتوح ،والذي تقرر اعتماده رسميًا في ظل ظروف جائحة كورونا "كوفيد_"32
كان
ً

اما ،للحد من االنتشاء واإلسهام في القضاء على الوباء ،وكانت
التي غزت العالم ،فكان الح ْج ُر لز ً
دولة فلسطين من ضمن الدول التي استخدمت التعليم اإللكتروني في ظل هذه الجائحة.
ويهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية التغلب على التحديات التي تواجه التعليم اإللكتروني الجامعي

في قطاع غزة وسيتم دراسة هذا الموضوع من خال ل محورين:

أًوًال :التعليم اإللكتروني.

ثانيا :تحديات التعليم اإللكتروني " إداريًا _ أكاديميًا _ طالبيًا".
ً
كلمات مفتاحية" :التحديات -التعليم الوجاهي -التعليم اإللكتروني -جائحة كورونا -قطاع غزة".

Abstract:
Education is one of the most important foundations in life, as it is the basis
for development and progress in all fields, as it plays a prominent role in the
elevation or backwardness of society at all levels. Moreover, the methods of
its presentation vary in a way that guarantees its success; including face-toface education, which was considered the basis of education, and electronic,
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which was approved in open education, and which was decided to be
adopted officially under the pandemic conditions of "Covid-19" that invaded
the world, so the stone was necessary, to limit the rise and contribute to the
elimination of the epidemic, and it was a state Palestine is among the
countries that have used e-learning under this pandemic.
This research aims to study how to overcome the challenges facing
university electronic education in the Gaza Strip and this topic will be
studied through tow axes:
First: E-learning.
Second: E-learning challenges "administratively - academically – students”.
Keywords: Challenges - face-to-face learning - e-learning – Covid-19
pandemic – “Gaza Strip”.
خطة البحث:
المقدمة:
من أبرز ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم مجال التعليم ظهور نمط التعلم

جديدا على المؤسسات التعليمية سواء على مستوى التعليم
اقعا تعليميًا وتربويًا ً
اإللكتروني والذي فرض و ً
العام أو التعليم العالي للوصول إلى اقتصاد المعرفة .ومما زاد من أهمية التعليم اإللكتروني تفشي جائحة

كورونا "كوفيد_ "32بالعالم والتي وضعت تحديات وارهاصات أمام الجامعات ،بل كافة مناحي سير الحياة

في ظل فرض التباعد ومنع كل مظاهر التجمهر والتجمع عالوة على الحجر الصحي بالتزامن مع استم اررية
قررات الحكومة
وتجاوبا مع ا
الحياة؛ بحيث تصبح المعرفة والوسائل التي تدعم تحصيلها والحفاظ عليها.
ً
الفلسطينية تعليق الدوام األكاديمي واإلداري في مؤسسات التعليم الفلسطينية في السادس من آذار
(مارس 9191م) استجابة إلعالن الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ في األراضي الفلسطينية ،تم إعالن
و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية تبني استراتيجية وطنية للتعلم اإللكتروني لتفادي تعطيل الدراسة ،والذي
يقره قانون التعليم العالي الفلسطيني لعام 9139م كأحد األنظمة التعليمية "التعليم المنتظم ،التعليم

المفتوح ،التعليم اإللكتروني عن ُبعد" ،وفي ظل الجائحة تم تعميم التعليم عن ُبعد لالستفادة من الوسائل
التقنية والتكنولوجية الحديثة ،بعد تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا ،إال أن مثل هذا الخيار

تغيير جذريًا في بيئة وأساليب التعليم ويحتاج إلى جهود جبارة ومصادر وامكانيات
االستراتيجي يتطلب ًا
كبيرة ومدروسة للتعامل األمثل مع التحديات.
مشكلة الدراسة:

تم دراسة التحديات التي تواجه التعليم اإللكتروني الجامعي في قطاع غزة ،ولذا تكمن مشكلة الدراسة في
السؤال الرئيس التالي:
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ما التحديات التي تواجه التعليم ال لكتروني الجامعي في قطاع غزة "إدرايا ،أكاديميا ،طالبيا"؟
ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
 -3ما ماهية التعليم اإللكتروني؟

 -9ما تحديات التعليم اإللكتروني " إداريًا _ أكاديميًا _ طالبيًا"؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة للتعرف إلى:

 -3مفهوم التعليم اإللكتروني.

 -9أهداف التعليم اإللكتروني.
 -1أنواع التعليم اإللكتروني.

 -2عناصر ومعايير التعليم اإللكتروني.
 -2خصائص التعليم اإللكتروني.
 -6مبررات التعليم اإللكتروني.

 -4معوقات وسلبيات التعليم اإللكتروني.
 -9تحديات التعليم اإللكتروني " إداريًا _ أكاديميًا _ طالبيًا" في قطاع غزة.
أهمية الدراسة:

 -3يسهم البحث في إلقاء الضوء على التعليم اإللكتروني.
 -9يقدم هذا البحث رؤية واضحة عن تحديات التعليم اإللكتروني " إداريًا _ أكاديميًا _ طالبيًا" في
قطاع غزة.

 -1إن البحث إضافة مهمة إلى اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا على بيئة التعليم الجامعي.
حدود الدراسة:

الحد المكاني:

تدور الدراسة في إطارها المكاني في قطاع غزة.

منهج الدراسة:

المنهج الوصفي التحليلي :استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لوصف أهمية التعليم اإللكتروني
في ظل جانحة كورونا ووصف السلبيات والتحديات أمام األكاديميين واإلداريين والطلبة في جامعات

قطاع غزة.
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المحور األول :التعليم ال لكتروني
مقدمة:

في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت التي يشهدها القرن الحادي والعشرون ،وانطالًقا

من أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في التنمية البشرية ،ومع توجهات العصر الحديث والذي
من أبرز مميزاته التقدم العلمي والتطور التكنولوجي السريع وثورة المعلومات الهائلة التي تزداد كل

اما إعادة النظر في أنماط التعليم التقليدية السائدة لمواجهة متطلبات العصر وفي ظل
لحظة ،كان لز ً
تفشي وباء كورونا "كوفيد_ "32أصبح من متطلبات تطبيق التباعد.

إن التعليم اإللكتروني أصبح من القضايا التي تشغل بال الكثيرين من التربويين المهتمين بمجال
التعليم ،والذي بدوره أدى إلى القيام بأبحاث ودراسات تبحث في مفاهيم التعليم اإللكتروني ،وأهميته،
وأهدافه ،وفلسفته ،ومميزاته ،وتاريخه.

نشهة التعليم ال لكتروني:

كانت بداية استخدام التعليم اإللكتروني منذ الستينات ،حيث بدأت االستعانة بالحاسب اآللي في
العملية التعليمية.

()1

إن االستخدام الفعلي للتعليم اإللكتروني بدأ من بداية الستينات وبالتحديد في عام 3222م حيث قام

كل من (رواثو اندرسون وليونيد )Rwat, Anderson, Leonid -باقتراح تطبيق استخدام الحاسوب
في تنفيذ المهام التعليمية وقاموا ببرمجة عدد من المواد التعليمية.

()2

علما بأن ركائز التعليم اإللكتروني غرست منذ زمن بعيد يرجعه كثير من التربويين إلى عام 3211
ً
()3
عندما كان الجيش األمريكي ينتج الكتب المبرمجة ويستخدمها جنوده دون أي دور للمعلم.

مقتصر على األمور اإلدارية والمالية في
ًا
إن أول استخدام التقنية في المؤسسات التربوية كان
الجامعات األمريكية الكبيرة ،ثم استخدام المشروعات البحثية ،ثم برمجة المواد التعليمية ،وعلى

الجامعات حتى أوائل السبعينات ومن القرن العشرين بدأ استخدامه على مستوى المدارس ،وفي عام

()1
()2
()3

اليماني9112 ،م ،ص.319
الفار9112 ،م ،ص.32
النملة9111 ،م ،ص.2
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3224م ازداد انتشار استخدام الحاسب في التعليم ،وذلك نتيجة لتطور الحواسيب وادخال التحسينات
على خصائص هذه األجهزة ،ورافق ذلك انخفاض مستمر في أسعار تكلفة الحصول على األجهزة.

()1

ويعقب الباحثون :إنها مهما اختلفت اآلراء حول تاريخ التعليم اإللكتروني ونشأته بكل

األحوال وعليه يجب على و ازرة التربية والتعليم االلتحاق بركب الحضارة والتقدم وتطبيق هذا النظام
بالجامعات من أجل التغلب على كل المعوقات التي تعترضها باستخدامها نظام التعليم التقليدي وفق

متطلبات العصر ،السيما وأنه أصبح ُم ِلزًما وفق ق اررات التعليم في ظل تفشي وباء كورونا.
مفهوم التعليم ال لكتروني:

هو "نظام يمكن الطالب من الدراسة والبحث واالتصال والتفاعل مع أقرانه ومعلميه داخل
المدرسة وخارجها متى شاء وكيف شاء وذلك إلحداث التعلم المطلوب ،بحث يشمل هذا النظام تلك

المقررات والدروس التعليمية التفاعلية وامكانية الوصول إليها من خالل موقع للتعلم اإللكتروني على
شبكة المعلومات"(.)2

وهناك تعريف آخر وهو "نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية /تعلمية تفاعلية متعددة المصادر باالعتماد

فضال عن إمكانية إدارة هذا التعليم ومحتواه إلكترونيا مما أدى
على الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت ً

إلى تجاوز مفهوم عملية التعليم والتعلم جدران الفصول الدراسية وأتاح للمعلم دعم المتعلم ومساندته

في أي وقت سواء بشكل متزامن أو غير متزامن"(.)3

ويعرفه الباحثون بأنه" :تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات وتمارين

وتفاعل ومتابعة عن بعد بواسطة برامج متقدمة عبر شبكة اإلنترنت".

ومع تعدد التعريفات والنظرات إلى التعليم اإللكتروني يمكن بلورة النظرة إليه على أنه(:)4
أ .نمط لتقديم المقررات أو المعلومات.

ب .طريقة للتعلم.

ويستنتج الباحثون مما سبق أن التعريفات تنوعت وتعددت بحسب اختالف النظرة من زاوية

االهتمام أو التخصص.

()1
()2
()3
()4

سعادة والسرطاوي9111 ،م ،ص .94
سليمان9119 ،م ،ص.23
الحربي9114 ،م ،ص.34

عبد الحميد9114 ،م ،ص.32
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أهداف التعليم ال لكتروني:
يسعى التعليم اإللكتروني إلى تحقيق مجموعة من األهداف ،كما حددها كثير من الباحثين

في التالي(:)1

 .3توفير بيئة تعليمية غنية تفاعلية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها.
 .9إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع مستجدات
الفكر التربوي.

 .1إيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية ،كالتواصل بين البيت
والمدرسة ،وبين المدرسة والبيئة المحيطة.

إعدادا جيًدا يتناسب مع المتطلبات المستقبلية باستخدام
 .2تنمية مهارات الطالب ،واعدادها
ً
تقنية المعلومات في التعليم واالستفادة منها.
 .2رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقنية المعلومات في األنشطة التعليمية كافة.

 .6نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية ،فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات
التعليمية المتميزة.

 .4تطوير دور المعلم والطالب في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية
والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة.

 .9تطوير دور المعلم والطالب في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية
والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة.

أنواع التعليم ال لكتروني:

يعتبر التعليم اإللكتروني من االتجاهات الجديدة في منظومة التعليم ،ويمكن تصنيف التعليم

اإللكتروني إلى نوعين هما(:)2

()1

سالم9112 ،م ،ص ،922-921وعيادات9112 ،م ،ص  ،931والدالي وسالمة9112 ،م ،ص ،319والتودري،

()2

الحلفاوي9116 ،م ،ص 62والموسى والمبارك9112 ،م ،ص ،332-332وسالم9112 ،م ،ص ،992-992والشهري،

9112م ،ص ،42-29وعامر9114 ،م ،ص  ،29-92والراشد9111 ،م ،ص.14
9119م ،ص.21
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 .3التعليم المتزامن (:)Synchronous E-Learning
وهو التعليم المباشر الذي يقوم فيه الطالب المسجلين في المقرر بالدخول مع
أستاذهم إلى الموقع المخصص له على اإلنترنت في نفس الوقت ،إلجراء النقاش،
والمحادثة الفورية ،بين الطالب أنفسهم وبينهم وبين المعلم عبر غرف المحادثة الفورية
( ،)Real-time chatأو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية.
 .9التعليم اإللكتروني غير المتزامن (:)Asynchronous E-Learning

وهو التعليم غير المباشر الذي ال يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت أو

في نفس المكان ،وفيه يدرس المقرر وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه األوقات
واألماكن التي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض تقنيات التعليم اإللكتروني
مثل البريد اإللكتروني ،وأشرطة الفيديو ،ولوحات النقاش اإللكترونية ( Threaded
.)discussion
عناصر التعليم ال لكتروني:
إن للتعليم اإللكتروني مجموع ًة من العناصر المتفاعلة والتي ينبغي توفرها جميعها أو توفر
معظمها حتى تتحقق فلسفة التعليم اإللكتروني ،ومن هذه العناصر ما يلي:

المعلم اإللكتروني :هو الذي يشرف على عملية التعليم اإللكتروني ويتفاعل مع المتعلمين ويوجه
تعلمهم ويقوم أداءهم.

المتعلم اإللكتروني :هو الطالب الذي يتعلم من خالل أسلوب التعليم والتعلم اإللكتروني.
الفصل اإللكتروني :هو القاعات الدراسية التي تم تجهيزها ببعض األجهزة والوسائل التي تخدم عملية
التعليم والتعلم اإللكتروني.

الكتاب اإللكتروني :هو المقرر التعليمي المشابه للكتاب المدرسي أو الجامعي المعروف ،إال أنه

يختلف في شكله ويتفوق عليه في محتواه ،إذ يشتمل على نصوص مكتوبة وصور ومقاطع فيديو

تجعل المحتوى التعليمي أكثر متعة وأوضح للطالب.

بعضا من المعايير لتحقيق فعالية التعليم اإللكتروني على النحو
ويعقب الباحثون إنه البد من توافر ً

التالي:

 .3توافر مواد تعليمية حديثة ومستمرة التحديث.

 .9التفاعل النشط بين أطراف العملية التعليمية.
 .1تقبل هذه الطريقة.
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 .2توافرها في أوقات متعددة لتناسب المتعلمين بظروفهم المتنوعة.
 .2تيسير عملية استخدامها للمتعلمين.

 .6احتمالية التطوير وفق ما تمليه التطورات.

 .4االشتراك والتعاون من كافة األطراف حتى يتسنى االستفادة من خبرات اآلخرين.

ويضيف الباحثون ما تحدث به د .محمد سليمان الف ار المحاضر بالجامعة اإلسالمية ونائب
عميد فرع الجنوب عبر مقابلة شخصية بتاريخ 9191/14/32م حول التحديات التي واجهته في

تطبيق التعليم اإللكتروني ،وما ساعد التجربة على النجاح ،إذ أكد على ما سبق في تخصيص
االختبارات للطلبة على فترتين صباحية ومسائية ،كما أشار إلى اهتمام مجلس الجامعة في تنفيذ

دورة في المهارات األساسية ،إضافة إلى إنشاء قناة خاصة بالطالب للدعم الفني ،وتقييد الهيئة
التدريسية بالجامعة ببرامج معينة إضافة إلى اعتماد المودل كبرنامج رئيسي لضمان عدم تشتت

وارهاق كاهل الطلبة في معمعة عالم تكنولوجيا البرامج ،كما أشار الف ار إلى تسهيل األمر بالدعم

بالفيديوهات التعليمية ،وفتح مختبرات الجامعة لمن ال يتوفر لديه جهاز إلكتروني أو خط نفاذ.
وي ِثني الباحثون على الجهد المشكور من قبل الف ار والجامعة التي عززت فعالية األداء بالتقويم الدوري
ُ
للهيئة والتواصل على مدار الساعة مع الطلبة للتأكد من سير العملية على ما يرام.
()1

أما ما أشار إليه د .سالم أبو حسنين بتاريخ 9191/14/93م المحاضر في جامعة غزة حول ما

سبق من أن أهم عنصر غير مجد يتمحور حول عدم رغبة المحاضر في استخدام البرامج ناهيك
عن عدم الخبرة الكافية.

()2

أهال له ليتسنى
وهنا يعقب الباحثون :إن هذا سبب غير مبرر ،فإن ُوضعت في مكان البد أن تكون ً

لك توصيل الرسالة بأبهى صورة ،والعمل حثيثًا على مواكبة كل تطور وتعزيز كل ما يلزم من مهارات

في ذلك.

وهذا ما أكده د .عبد الله شراب المحاضر في جامعة غزة عبر مقابلة شخصية بتاريخ

9191/14/93م من عدم مواجهته ألدنى تحدي لما أخبرنا بمعرفته الجيدة بالبرامج والخبرة الكافية

في علوم الحاسوب واإللكترونيات ناهيك عن امتالكه مهارات االتصال والتواصل الجيدة كونه مدرًبا
في التنمية البشرية مما ساعده في األداء الفعال.

()1
()2
()3

()3

مقابلة شخصية مع د .الفرا ،بتاريخ 9191/4/32م.

مقابلة شخصية مع د .أبو حسنين ،بتاريخ 9191/4/93م.

مقابلة شخصية مع د .شراب ،بتاريخ 9191/4/93م.
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خصائص التعليم ال لكتروني:
فاعال في التعلم،
ينفرد التعليم اإللكتروني بمجموعة من الخصائص التي تجعل منه
أسلوبا ً
ً
وتساعد على انتشاره وتطبيقه من قبل المؤسسات التعليمية على النحو التالي(:)1
طا للتعاون ،والنقاش ،والحور ،والتبادل ،واالتصال الفكري.
 .3يعتبر التعليم اإللكتروني وسي ً
 .9تمركز التعليم اإللكتروني حول المتعلم ،وحيث يضع التعليم اإللكتروني المتعلمين في

موضع التحكم إذ يكون لديهم القدرة على اختيار ما يريدونه من المحتوى والوقت،
والتغذية الراجعة ،ووسائط متنوعة للتعبير عن مدى فهمهم.

 .1يوفر التعليم اإللكتروني بيئة تفاعلية من خالل دمج المتعلم بصورة هادفة في األنشطة
التعليمية عبر التفاعل مع اآلخرين وعبر مهام دراسية مجدية ،ويمكن أن يتفاعل طالب

معا ،أو مع معلميهم أو مع المصادر اإللكترونية.
التعليم اإللكتروني ً
 .2تعدد مصادر المعرفة نتيجة االتصال بالمواقع المختلفة على الشبكة العالمية للمعلومات.
 .2تميز التعليم اإللكتروني بالمرونة في المكان والزمان ،حيث يستطيع المتعلم أن يحصل

عليه من أي مكان وفي أي وقت ،باإلضافة إلى سهولة تعديل المحتوى التعليمي

وتحديثه.

دائما بدون انقطاع وبجودة عالية.
 .6االستم اررية حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة ً
 .4تغيير دور المعلم من الملقي والملقن والمصدر الوحيد للمعلومات إلى دور الموجه
والمشرف.

 .9تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.

 .2إكساب المتعلم مهارات إدارة النقاش مع زمالئه ومعلميه ويحوله من مجرد متلقي
للمعلومة إلى باحث عنها.

()1

سالم9112 ،م ،ص ،942-322و الهادي9112 ،م ،ص 312-22و الخان9112 ،م ،ص 99-96و عوض،

9112م ،ص.21
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مبررات استخدام التعليم ال لكتروني:
هناك عوامل أسهمت في ضرورة التعليم اإللكتروني في المؤسسات التعليمية بما يلي(:)1

 .3االنفجار المعرفي والمعلوماتي المستمر وعدم قدرة مناهجنا الدراسية على مالحقة
التطورات والتغيرات المتسارعة في المعرفة والمعلومات المعاصرة.

 .9ضعف نظام التعليم الحالي عن تلبية الطلب االجتماعي المتزايد على التعليم وايصاله
إلى مستحقيه.

 .1عجز التعليم الصفي التقليدي عن تحقيق معايير الجودة في التعليم.

 .2صعوبة تطبيق مبادئ التعلم الفاعلة في التعليم الصفي التقليدي مثل التعلم وفق

االحتياجات والقدرات والميول ،والنشاط ،وحل المشكالت ،واعطاء الوقت الكافي للتعلم.

 .2نمو الطلب على المعرفة ،وتنمية مهارات اإلنسان كونه أساس االستثمار.

 .6ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التعليم والزاميته إلى سن معين في معظم دول العالم.

ويضيف الباحثون :إن متطلبات العصر وتفشي الوباء العالمي "فايروس كورونا –كوفيد-

 "32ألزم و ازرات التربية والتعليم بإقرار التطبيق الفعلي للتعليم اإللكتروني لمناسبته للظروف الملحة؛

لضمان السالمة والحد من انتشار الوباء في ظل الحاجة الماسة إلى استم اررية عجلة التعليم ،كونه

أساس المهن وباالجتهاد والبحث في علومه يتم القضاء على أي بالء بمشيئة رب األرض والسماء.

كما أن حصر الوقت الزمني للحصة والمحاضرة وعبء المتطلب المنهجي يحيل دون الوصول

للكفاءة كما ينبغي ويحد من االستخدام األمثل للطرق والوسائل واألساليب المتنوعة إليصال الرسالة

متاحا في التعليم
بأفضل صورة ،كما يقيد التنوع في عرض المعلومة بصور شتى وهذا ما يكون ً
اإللكتروني وبسالسة تامة وفي أي وقت وحين بما يناسب الطالب وبطرق وأساليب متنوعة تؤهله
للتمكن مما يتعلمه ويكون أدعى لبقاء أثر التعلم.
معوقات التعليم ال لكتروني:

()1

الموسى والمبارك9112 ،م ،ص ،336-332والنملة ،9111 ،ص ،91و زيتون9112 ،م ،ص ،29-22والتودري،

9112م ،ص ،41-49واسماعيل9112 ،م ،ص.393
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هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون بلوغ التعليم اإللكتروني ألهدافه على أكمل وجه،
منها ما يعود لحداثته ،أو ارتباطه بعوامل متعددة بشرية "معلمين ،ومتعلمين "... ،ومادية "أجهزة،

ومعامل" وبرمجيات وبنية تحتية من اتصاالت وغيرها في التالي(:)1

 .3المعوقات المادية :مثل قلة انتشار األجهزة اإللكترونية وصعوبة تغطية اإلنترنت ،ناهيك عن
محدودية اشتراط خد النفاذ ،وبطئه في بعض المناطق ،وارتفاع تكلفته لدى بعض األفراد.

 .9المعوقات البشرية :تتمخض في شح المعلم الذي يجيد فن التعليم اإللكتروني ،كما من الخطأ

التفكير بأن جميع األساتذة في المدارس والجامعات يستطيعون أن يسهموا في هذا النوع من

التعليم.

ويضيف د .موسى سامي أبو جليدان منسق كلية اآلداب ،والمحاضر بالجامعة اإلسالمية حول
معوقات التعليم اإللكتروني في المقابلة الشخصية بتاريخ 9191/14/32م بأن التجربة جديدة،
والوقت مداهم ،كما أن عدم جودة التواصل والضعف الواضح لدى األساتذة وكذلك الطلبة في التعامل

مع البرامج واألجهزة.

()2

وهذا ما أكده د .محمد صالح الغلبان مدير أوقاف خان يونس والمحاضر في كلية الدعوة

اإلسالمية في مقابلة شخصية بتاريخ 9191/14/99م ،أن المعوقات كانت تكمن في عدم معرفة

الطالب التكنولوجية ،إضافة إلى عدم وجود خطة بديلة للكلية ،عالوة على عدم وضوح التعليمات

الرسمية بتفعيل التعليم اإللكتروني من مطالبتهم بذلك ،وأكد على ما قاله الجميع بضعف المعلم قبل

الطالب في التعامل األمثل مع البرامج ،كما لم يكن أي تقييم دوري أو متابعة من الشؤون األكاديمية

بالكلية كعدم جدية األمر.

()3

ويذكر أ .د .عادل عوض الله المحاضر في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة اإلسالمية

ورئيس سابق للجامعة عبر محادثة فيس بوك بتاريخ 9191/14/92م أن أهم المعوقات بل ما

أسماها التحديات كانت في مشاكل الكهرباء والنت وكثرة االحتجاجات الطالبية ،إذ كل منهم يريد
نقل مشاكله للمدرس ،وآخرها بل ما اعتبرها األيسر هي صعوبة التعامل مع البرامج إذ أحيلت للدعم
الفني وتم تجاوزها حسب قوله بمساعدة األخوة في تكنولوجيا المعلومات.

()4

()1
()2
()3
()4

المحيسن 9119 ،م ،ص ،4-6والتودري9112 ،م ،ص.332
مقابلة شخصية مع د .أبو جليدان ،بتاريخ 9191/4/32م.
مقابلة شخصية مع د .الغلبان ،بتاريخ 9191/4/99م.

مقابلة عبر الفيس بوك مع أ.د .عوض الله ،بتاريخ 9191/4/92م.
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أما ما قاله د .إبراهيم خليل شاهين رئيس قسم القبول والتسجيل والمحاضر في كلية فلسطين
التقنية بدير البلح عبر محادثة فيس بوك بتاريخ 919/14/92م أن أهم المعوقات تكمن في ضعف
البنية التحتية ،عالوة على ضعف التدريب لبعض المحاضرين ،ناهيك عن ضعف خبرة الطالب في

المجال ،ومشاكل انقطاع التيار الكهربائي وعدم توصيل اإلنترنت عند بعضهم ،والحسابات المستعارة

أخير عدم وجود محتوى
للطلبة ،إضافة إلى عدم وجود منصة تعليمية موحدة لجميع المحاضرين و ًا
()1
محوسب عند بعض المحاضرين مما أدى لبطء التفاعل واألداء ومضاعفة الجهد المبذول من قبلهم.

ويعرج الباحثون على ما سبق ومن واقع خبرة التطبيق في الفصل الماضي من العام الدراسي

9193/9191م بأن الكثير من الطلبة ال يملك أجهزة لوحية رقمية للتواصل األمثل ومواصلة متطلبات
مساقاتهم ،وضعفهم الواضح في التعامل مع البرامج المتعددة واألنظمة التي تقرها الجامعة ،ناهيك

عن إيصال ملفات التكاليف والواجبات والتفاعل مع المحاضرات في حينها أو االلتزام بفترات تسليمها
والتزامن مع التجاوب في االختبارات المنعقدة ،كما أن الواقع االقتصادي السيء الذي يخيم على

قطاع غزة خاصة حال دون توصيل خط النفاذ للعديد من األُسر ،إذ ال يتناسب هذا التعليم مع حزم
الشبكات الضعيفة عبر أجهزة الهاتف المحمول وضمان وصول المواد والمعلومات بتنوع طرقها

وأساليبها في عرض المعلومة ،كما الحال في المساقات العملية والتي ال يفي هذا التعليم غرضه

غالبا فيه من جهة المعلم وقليل من المتعلم وفقط في حلقات النقاش المحدودة وهو
فيها ،فاالتصال ً
األولى بالتطبيق للتمكن األمثل الذي يسعى الطالب لتحقيقه في مساقاته المقررة.

سلبيات التعليم ال لكتروني:

رغم مزايا التعليم اإللكتروني فإن هناك بعض السلبيات المصاحبة لتطبيقه على النحو التالي(:)2

استعدادا لهذا
مكثفا لتدريب المعلمين والطالب بشكل خاص
جهدا ً
ً
 .3تطلب التعليم اإللكتروني ً
النوع من التعليم.
 .9تأدية التعليم اإللكتروني إلى إضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم.

دور
 .1تأدية التعليم اإللكتروني إلى إضعاف مؤسسة المدرسة والجامعة كنظام اجتماعي يؤدي ًا
مهما في التنشئة االجتماعية.
ً
 .2التركيز على الجزء المعرفي في العملية التعليمية أكثر من الجانب المهاري والوجداني.
بعضا وبينهم وبين المعلم.
 .2صعوبة التفاعل الجماعي بين الطالب بعضهم ً
()1
()2

مقابلة عبر الفيس بوك مع د .شاهين ،بتاريخ 9191/4/92م.

سالم ،ص ،922-929والشهري9119 ،م ،ص ،23وعامر9114 ،م9112 ،م ص .344
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 .6تنمية اآلثار االنطوائية لدى الطالب لعدم تواجدهم في موقف تعليمي حقيقي تحدث فيه

المواجهة الفعلية بل تكون من خالل أماكن متعددة حيث يوجد الطالب بمفردة في منزله أو

محل عمله.

وفي مقابلة شخصية مع أ .إياد أبو مصطفى مستشار محافظة خان يونس والمحاضر في جامعة
غزة بتاريخ 9191/14/93م ،بأن القرار المفاجئ باعتماده في وقت انتشار الوباء كان ذريعة للحكم
عليه بالفشل ،فلم يكن يمتلك أدنى مقومات النجاح لفعاليته ناهيك عن عدم مصداقية الطلبة في حل

مكرورا ،إضافة إلى كشف بنك األسئلة لدى الكثير وعدم مصداقيته في
تكاليفهم إذا كان أغلبها
ً
توصيل الرسالة وضمان استيعاب الطالب وحضوره( ،)1وهذا ما يؤكده الباحثون واألساتذة ممن
قابلناهم حوله ،إضافة إلى عدم حرمة وقت المحاضر وخصوصية رقمه الشخصي عالوة عن عدم
المصداقية في المراقبة ودقة الدرجات ،كما التفاعل القليل من قبل الطلبة ألسباب متعددة سابقة

الذكر ،مما أدى بالمحاضرين وادارة الجامعة لفتح مدة تسليم الواجبات دون تحديد سقف زمني ،فقدان

الثقة في النظام لعدم المصداقية من الطلبة.
مقدمة:

المحور الثاني :تحديات التعليم ال لكتروني " إداريا _ أكاديميا _ طالبيا"

ألقت أزمة فيروس كورونا بظاللها على قطاع التعليم؛ إذ دفعت المدارس والجامعات
والمؤسسات التعليمية إلغالق أبوابها تقليال من فرص انتشاره .وهو ما أثار قلقا كبي ار لدى المنتسبين

لهذا القطاع ،وخاصة الطالب المتأهبين لتقديم امتحانات يعدونها مصيرية مثل التوجيهي وكامبردج

وغيرها؛ في ظل أزمة قد تطول .كل هذا دفع بالمؤسسات التعليمية للتحول إلى التعلم اإللكتروني

ومعظم الجامعات تستخدم اليوم ما يسمى "أنظمة إدارة التعلم" .وفي ظل "أزمة كورونا" التي يعيشها

العالم؛ توجهت غالبية المؤسسات التعليمية نحو التعليم اإللكتروني كبديل أنسب لضمان استمرار

العملية التعليمية .وزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر اإلنترنت مثل "زوم"

و"غوغل" و"ميتينغ" و"ويب إكس ميت" وغيرها .وبشكل عام يمكن القول أن هناك العديد من التحديات

والمعوقات التي قد تأسهم في الحد من انتشار التعليم اإللكتروني واالستفادة منه في مجال التعليم
على وجه الخصوص.

()2

()1

مقابلة شخصية مع أ .أبو مصطفى ،بتاريخ 9191/4/93م.

()2الخطيب9191 ،م ،تحديات التعلم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا وما بعده
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كبير يواجه التعليم الجامعي سواء من قبل اإلداريين أو
تحديا ًا
إن التعليم اإللكتروني يقل
ً
األكاديميين أو الطلبة اآلن وخاصة في ظل جائحة كورونا الحالية التي داهمت العالم منذ شهور
وفرضت عليه قلة التحرك وفي بعض المناطق حظر التجول ،مما فرض على الجامعات التوجه

للتعليم عن بعد " التعليم اإللكتروني ،لعدم انقطاع التعليم وخاصة أن هذه الجائحة وسوف تستمر

لفترة طويلة ال يعلم أحد متى تنتهي.

وسوف يتم دراسة هذا المحور من خالل دراسة التحديات التي تواجه التعليم اإللكتروني " إداريًا _

أكاديميًا _ طالبيًا".

أوًال :تحديات التعليم ال لكتروني إداريا:

واجهت الجامعات الفلسطينية تحديات كثيرة اهمها قلة مختبرات الحاسوب الخاصة بالتعليم

اإللكتروني سواء الخاصة باستخدام الطلبة أو هيئة التدريس ،ونقص عدد مراكز التعليم بالتكنولوجيا
التي تشجع األساتذة وتساعدهم على التحول في أنماط التعليم وأساليه واستراتيجياته ،قلة من اإلداريين

ومساعديهم قد اندمجوا في تدريس مقرراتهم إلكترونيا بنمط التعليم المدمج(.)1

وقد بدأـت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة باستخدام العديد من البرامج التدريبية وطرحت

ثالثة برامج تدريبية وهي :مهارات أساسية في بيئة التعليم اإللكتروني والمدمج وأساليب توظيفها_
الدبلوم المهني "التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي" المعتمد من قبل و ازرة
التربية والتعليم

(.)2

وفي سؤال تم توجيهه لعدد من اإلداريين في الجامعات الفلسطينية وهو:

ما هي التحديات اإلدارية التي واجهتك كإداري في التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا؟

أجاب د .سعيد النمروطي األستاذ المساعد في كلية االقتصاد والعلوم االدارية ومدير العالقات

العامة ومركز المؤتمرات في الجامعة اإلسالمية بمقابلة معه تمت عبر الجوال بتاريخ 9191/4/94

بما يلي" :بعد إعالن حالة الطوارئ في  9191/1/2من قبل السلطة الفلسطينية بدأ ظهور حاالت اشتباه

ونظر لتوقف الدراسة الطبيعية قررت الجامعة اإلسالمية تكوين عدة لجان إلعداد الخطط
ًا
بجائحة كورونا

للتعليم اإللكتروني وكانت أول خطوة بتدريب عدد كبير من المدرسين على برنامج مودل للتعليم

اإللكتروني ،ومن أهم تحدي هو العدد الكبير للطلبة في الجامعة البالغ  39111طالب وطالبة ووجود

اكثر من  3911مساق في الجامع تحتاج إلى ترتيب وتصوير ورفع والى آليات تسويق مع الطالب،

()1
()2

العووادة ،9139 ،ص.22-24
العووادة ،9139 ،ص.21
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باإلضافة لمشاكل الكهرباء واإلنترنت ومشاكل التعامل مه برنامج المودل لدى األساتذة والطلبة .حيث
نجحت التجربة وكانت هذه تجربة رائدة وهذه التجربة تحتاج إلى التقوية ومزيد من التدريب من قبل
اإلداريين واألكاديميين والطلبة مزيد من تخطي العقبات ومن أهم التحديات أمام الطالب احتياجه الجلوس
لساعات طويلة أمام الجوال أو الالب توب لتلقي المحاضرات من المدرسين واالجابة على الوجبات

أيضا غلى المدرسين.
واالمتحانات وعمل التقارير وهذا ينطبق ً
أما م .محمد علي أحمد منصور مدير دائرة الشؤون المالية قسم الهندسة في جامعة غزة
()1

بمقابلة شخصية معه بتاريخ  9191/4/99بما يلي" :بالنسبة للتحديات للموضوع اإللكتروني في

قطاع غزة وفي جامعة غزة بالتحديد كان تحدي كبير جدا سأتناول الموضوع من الجانب اإلداري
والتجهيزات اللوجستية للتعليم اإللكتروني ،جامعة غزة كغيرها من أغلب الجامعات في قطاع غزة

تعاني من ضعف البنية التكنولوجية وهذا أثر على موضوع التعليم اإللكتروني ألن الجامعة ال

تملك  Softwareمخصص أو مودل للتعليم اإللكتروني  SOFTWAREفاضطرت الجامعة

الستخدام برنامج  google class roomالذي يتناول  Virtsual Learningوهذا البرنامج غير

مناسب كثي ار لطلبة الجامعة كونه يملك قيود وموضوع الخصوصية غير مؤمنة والتواصل ال يكون

فعال بين المدرس والطلبة لكن كانت خطوة رائدة وخطوة ناجحة نحو أن الجامعة يكون عندها تهيئة
ويكون هناك برنامج مخصص للتعليم اإللكتروني وحاليا الجامعة تعكف على تطوير وبناء نظام

إلكتروني أسوة ببعض الجامعات حيث أن هناك بعض الجامعات في غزة كان لها تجربة ناجحة في

موضوع التعليم اإللكتروني ونحن نحاول أن تكون الجامعة لها نظامها البرمجي الخاص في التعليم

اإللكتروني ألنه حتى عندما تكون الظروف مهيأة كان لدينا فكرة أن التعليم اإللكتروني يكون عندما
ال يكون دوام إداري للطلبة وهذا مفهوم خطأ؛ حيث إن التعليم اإللكتروني في المفهوم التربوي يجب

إدراجه مع التعليم الوجاهي أو التعليم التقليدي حتى يكون هناك التعليم المدمج الذي يشمل التعليم

الوجاهي والتعليم اإللكتروني؛ ألن أحيانا المدرس من الممكن أن يغيب عن المحاضرات والطالب
يأتي بعذر قاهر فمن الممكن أن يكون تواصل بينه وبين الطلبة باستخدام التعليم اإللكتروني(.)2

ومن خالل استعراض المقابالت السابقة الحظ الباحثون أن من أهم التحديات التي تواجه

أعضاء الهيئة اإلدارية في التعلم اإللكتروني في الجامعات هو العدد الكبير للطلبة في والمساقات في

()1

مقابلة مع أ.د .النمروطي ،عبر الجوال بتاريخ .9191/4/94

()2

مقابلة مع م .منصور ،مقابلة شخصية بتاريخ .9191/4/99
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الجامعات التي تحتاج إلى ترتيب وتصوير ورفع والى آليات تسويق مع الطالب ،باإلضافة لمشاكل
الكهرباء واإلنترنت.

ثانيا :تحديات التعليم ال لكتروني أكاديميا:
ً
هناك تحديات للتعليم اإللكتروني عديدة تواجه األكاديميين ومن أبرز تحديات التعلم

اإللكتروني التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات التي كشفت عنها الدراسات السابقة

العبء التدريسي الثقيل الذي يسند إلى عضو هيئة التدريس وعدم تقديم مكافآت مادية ألعضاء هيئة
التدريس الذين يطبقون نظام التعليم اإللكتروني في الجامعات (القضاة ،خالد يوسف ومقابلة ،بسام

(9131م) :تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية
الخاصة ،المنارة ،العدد 9131م ،ص.)2

يلجأ كثير من المعلمين إلى ما يسمى "التصميم التعليمي" ،إلعداد مادة تعليمية تحقق

األهداف بكفاءة عالية .ويقوم هذا التصميم عموما على دراسة االحتياجات التعليمية للطالب ،وتحديد
األهداف والوسائل المناسبة لتحقيقها ،وأدوات لقياس مدى التعلم والتغذية الراجعة .ومن النماذج

المستخدمة في التصميم التعليمي  ADDIEو ASSUREوغيرها ،والتعلم اإللكتروني ليس استثناء

في هذا الجانب.

ويتمثل التحدي هنا باختيار الوسائل التعليمية التي تشكل تحدًيا أساسًيا في التصميم التعليمي

التقليدي واإللكتروني ،إال أنه في هذا األخير أكبر ،السيما مع الحاجة الماسة لتوظيف التعلم التفاعلي
الذي يزيد انتباه الطلبة بإشراكهم المباشر كمسهمين ال كمتلقين.

()1

ويواجه جهاز التعليم الجامعي في غزة تحديات كبيرة.

وفي هذا السياق يرى األستاذ الجامعي ،د .باسم عايش ،من غزة ،أن هناك معيقات كثيرة تقف

أمام التعليم الجامعي رغم التعاطي مع نظام التعليم عن بعد ،ودعا إلجراء إصالحات في المؤسسات
والنظام التعليمي.

وتحدث د .عايش ،في حديثه لـ"عرب  42عن االشكاليات التي يواجهها جهاز التعليم في ظل وباء

عاما على قطاع غزة ،وقال إنه "في ظل االنتشار الوبائي
كورونا والحصار المفروض منذ نحو ً 32
()1

الخطيب ،9191 ،ومعين ،تحديات التعلم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا وما بعدها.

https://www.aljazeera.net/opinions
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لفيروس كورونا المستجد (كوفيد )32-في مختلف أرجاء العالم وما رافق ذلك من أضرار بالغة في
جوانب الحياة المختلفة ،فظهرت الحاجة لوضع حلول خالقة في مجال ا التعليم الجامعي .وقد كان
تعطيل الدراسة بمختلف مراحلها أول اإلجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة في جميع بلدان العالم،
بما في ذلك فلسطين ،للحد من الحركة واالختالط بين الطلبة .وفي هذا السياق ،برز خيار التعليم

اإللكتروني عن بعد كبديل واعد للجمع بين وقف الدراسة من جهة ،واستمرار العملية التعليمية من

جهة أخرى مع الحاجة للتصدي للعديد من المعيقات والتحديات التي لم تؤخذ سابقا بالحسبان كون
التعليم الجامعي قد ارتكز بشكل أساسي على التعليم الوجاهي التقليدي ،بينما اعتبر التعليم اإللكتروني

رفاهية سعت الجامعات لتحقيقها ،ولكنها لم تكن في عجلة من أمرها".

()1

وفي سؤال تم توجيهه لعدد من األكاديميين في الجامعات الفلسطينية وهو:

ما التحديات التي واجهتك كأكاديمي في التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا؟

أجاب أ.د .أسامة محمد أبو نحل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة األزهر عبر الفيس بوك

بتاريخ 9191/4/91م على السؤال السابق فقال " :بالنسبة للتحديات التي واجهتني فبيانها كالتالي :أوًال:

ثانيا :المحاضرة اإللكترونية تكلف المحاضر
عامل السن له دور كبير إلمكانية فهم برنامج المودلً .
أضعاًفا مضاعفة من الوقت والجهد .ثالثًا :تعارض الق اررات الصادرة عن الشؤون األكاديمية بخصوص

ابعا :عدم التزام الطالب بالمحاضرات
الواجبات البيتية وانعكاس هذا كله على نفسية المحاضر .ر ً
()2
دوما للخلل والضغط ،مما يسبب أرًقا للمحاضرين والطلبة".
اإللكترونية.
خامسا :تعرض برنامج المودل ً
ً
أما د .زهير المصري .عميد كلية اآلداب العلوم االنسانية جامعة األزهر عبر الفيس بوك
قائال" :التحديات تمثلت في عدم الخبرة الكافية
بتاريخ 9191/4/91م فأجاب عن السؤال السابق ً
ألعضاء هيئة التدريس في استخدام الوسائط اإللكترونية ،وانقطاع التيار الكهربائي ،كما ال يمتلك

كل الطالب أجهزة حاسوب وأن التدريس عبر المودل تجربة جديدةـ ،وعدم االستعداد المسبق من

الجامعة للعمل اإللكتروني".

( )3

أما د .نفوذ أبو سعدة وهي محاضرة جامعية واستشارية الصحة النفسية عبر الفيس بوك بتاريخ

معتبر لتحديد الوسائل التفاعلية
ًا
جهدا
9191/4/91م على السؤال السابق حيث قالت" :يبذل المعلم ً
المناسبة لكل هدف؛ فعملية إشراك الطلبة الموجودين في أماكن مختلفة ،والمحافظة على انتباههم

()1عبد الفتاح9191 ،م ،غزة :تداعيات كورونا على التعليم في ظل الحصارhttps://www.arab48.com .
()2
()3

مقابلة مع أ.د .أبو نحل ،عبر الفيس بوك بتاريخ 9191/4/91م.
مقابلة مع د .المصري ،عبر الفيس بوك بتاريخ 9191/4/91م.
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مستحيال .وينطبق نفس األمر على عملية
عبر األجهزة ،ليست باألمر اليسير ولكنها بالتأكيد ليست
ً

ال تقييم وبالذات الحتساب العالمات ،وعدم تجاوب الطالب بشكل كافي مع عدم القدرة على التقييم
بشكل عادل".

()1

وأجاب د .عصام سالم وهو محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية عبر الفيس بوك بتاريخ

9191/4/93م على السؤال السابق فقال :تحديات إدارية كعدم توفر األجهزة اإللكترونية الكافية.

ضغط تسجيل المحاضرات إلكترونيا أسبوعًيا لكثرة المساقات األكاديمية التي تحتاج تسجيالت كثيرة.

التحديات األكاديمية الضعف العام في المستوى التعليمي لمثل هذه التسجيالت .الضغط بالمحتوى

خصوصا إن المساقات كبيرة الحجم .كثرة الضغط على المحاضر عبر األنشطة
التعليمي للمساق
ً
وأوراق العمل المطلوبة إلى جانب التسجيالت .أما عن التحديات الطالبية فتتمثل في االستهتار وعدم
المباالة بتفريغ التسجيالت لمحاصرات ورقية عدم تدوين مالحظات او تساؤالت من الطالب لمناقشتها

في المحاضرات الوجاهية .عدم انتظام الطالب لمتابعة التسجيالت لمعيقات انقطاع الكهرباء
واإلنترنت وعدم توفر أجهزة حواسيب لكل طالب".

()2

وأجاب د .حالم أنور عاشور الدلو محاضر في قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري بجامعة

األزهر عن السؤال السابق فقال" :إن أهم التحديات هي عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة واستعانة
الطلبة بذلك من زمالئهم ،ضعف اإلنترنت كوسيلة اتصالية عند بعض الطلبة األمر الذي أخر وصول
بعض المحاضرات ومشاهدتها على المودل ،الضعف عند بعض الطلبة واألساتذة في كيفية التعامل مع

برامج التعليم اإللكتروني مما أخر مسيرة التعلم عند البعض ،إتاحة المناقشة للطالب في التغذية الراجعة

والرد على االستفسارات مما يتيح المجال للطلبة التواصل مع بعضهم وتحقيق فرصة أكبر لالستيعاب

والفهم.

عدم توفر اإلنترنت عند بعض الطلبة واستعانة الطلبة بذلك من زمالئهم ،عدم توفر جهاز

حاسوب عند البعض من الطلبة وكان يستعين الطلبة ببعض الطلبة ،هذه أهم الصعوبات لكن هناك
ايجابيات على النحو التالي" :االتجاه نحو التعليم والتعلم اإللكتروني بالرغم من ضعف االيمان به كوسيلة
تعليمية ،توثيق المحاضرات التعليمية للطلبة مما يمكن للطالب العودة متى شاء للمحاضرات المسجلة،

()1
()2

مقابلة عبر الفيس بوك مع د .أبو سعدة ،بتاريخ 9191/4/91م.
مقابلة عبر الفيس بوك مع سالم ،بتاريخ 9191/4/93م.
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إتاحة المناقشة للطالب في التغذية الراجعة والرد على االستفسارات مما يتيح المجال للطلبة التواصل مع
بعضهم وتحقيق فرصة أكبر لالستيعاب والفهم".

()1

أما أ .أحمد يونس األغا محاضر ومساعد مدير فرع جامعة غزة للشؤون األكاديمية في مقابلة

قائال" :الجامعة غير مهيأة للتعليم اإللكتروني ،عدم معرفة
شخصية معه بتاريخ  9191/14/92اجاب ً

الطالب بآلية التعامل مع التعليم اإللكتروني ،لم تكن هناك رؤية واضحة من قبل الجامعة ،كانت هناك
ق اررات سريعة وارتجالية أصابها كثير من الخلل حول "عملية التقييم ،آلية االختبارات ،وقت المحاضر،

الطالب لم يحصل على المادة العلمية المطلوبة كثرة الشكاوي من قبل الطلبة "سرعة اإلنترنت ،مدة

المحاضرة ،الوضع االقتصادي الصعب الذي حال الكثير عن المتابعة لعدم تمكنهم من دخول صفحاتهم
الجامعية لعدم إيفاء استحقاقاتهم المالية".

()2

ومن خالل استعراض المقابالت السابقة الحظ الباحثون أن من أهم التحديات التي تواجه

أعضاء الهيئة التدريسية في التعلم اإللكتروني في الجامعات الوقت اإلضافي الذي يتطلبه نظام التعلم

اإللكتروني من أعضاء هيئة التدريس للتحضير والتدريس ،مما يؤثر سلبًيا في عدم توفير الوقت الكافي
لعضو هيئة التدريس إلجراء البحوث الالزمة ألجل الترقية.

طالبيا
ثال ًثا :تحديات التعليم ال لكتروني
ً

ومن أهم التحديات التي تواجه الطلبة خالل التعليم اإللكتروني:

 -3صعوبة التحول من طريقة التعليم التقليدية إلى طريقة تعلم حديثة ومقاومة الطالب لهذا
النمط الجديد للتعلم وعدم تفاعلهم معه.

 -9صعوبة الحصول على أجهزة حاسب آلي لدى بعض الطالب.

()3

وفي سؤال تم توجيهه لعدد من الطالب في الجامعات الفلسطينية ،وهو:
ما هي التحديات التي واجهتك كطالب/كطالبة في التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا؟

أجاب الطالب إياد أشرف أكرم حجاج وهو من كلية العلوم اإلدارية والمالية قسم محاسبة بجامعة غزة
قائال" :انقطاع الكهرباء ،وعدم القدرة
عن السؤال السابق عبر الواتس آب بتاريخ 9191/4/94م ً

على التكيف ،وصعوبة إدارة الوقت ،والدافع الذاتي".

()1

مقابلة عبر الواتس آب مع د .الدلو ،بتاريخ 9191/4/99م.

()3

العتيبي ،جامعة الملك خالد ،السعودية ،ص.2

()4

()2مقابلة شخصية مع األغا ،بتاريخ 9191/14/92م.
()4

مقابلة عبر الواتس آب مع حجاج ،بتاريخ 9191/4/94م.
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أما الطالب رأفت سمير حسن أبو فنونة من جامعة غزة -كليه الدراسات المتوسطة /دبلوم .فقد
قائال" :أول شيء كان الخبر كان
أجاب عن السؤال السابق عبر الواتس آب بتاريخ 9191/4/94م ً

طا ألنني أمتلك جوال ولكن مش حديث كان يصعب عليه تنزيل البرامج والملفات
بالنسبة لي ليس بسي ً

وحتى في إرسالها إلى الدكاترة ولذا لم أستطع التجاوب معهم في العديد من المنصات مثل (زووم )

وغيره ،باإلضافة إلى سوء اإلنترنت ألنني كنت أشتري بطاقة إنترنت بشيكل واحد ،وعدم الفهم الكافي
من الدكاترة ألن شرح المادة يتم عن بعد ووجود مواد صعبه يجب أن يتم شرحها عن قرب ،واختيار

الوقت الغير مناسب في تنزيل المواد من بعض الدكاترة".

()1

أما الطالبة رؤى مدحت سليم اشنيورة من كلية علوم االتصال واللغات قسم الترجمة اإلنجليزية

بجامعة غزة فقد أجابت عن السؤال السابق عبر الواتس آب بتاريخ 9191/4/94م قائلة " :من أهم

التحديات بالنسبة لي كانت ضعف التعامل المباشر بين المعلمين والمتعلمين والتركيز بالدرجة األولى

على الجانب المعرفي ،فقدان الحوار مما قد يؤثر على ذكاء الطالب المنطقي ،فمن خالل الحوار والتعامل
المباشر يتعلم الطالب أدب النقاش واالستماع وكيفية طرح األسئلة واحترام الطرف اآلخر وانتقاء األلفاظ

والمصطلحات  ،وهذا ما ال يتوافر مع التعليم اإللكتروني ،حيث يواجه بعض المتعلمين من خالل التعليم

كتابيا ،حيث إن العديد من المتعلمين يفضلون التعبير
اإللكتروني صعوبة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ً
عن أفكارهم شفوًيا وهي الطريقة التي اعتاد عليها لسنوات طويلة من خالل دراستهم األكاديمية  ،بينما
يحتاج مستخدمو التعليم اإللكتروني إلى التمكن من المهارات الكتابية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم المختلفة،

وقد يؤدي استخدام التعليم اإللكتروني إلى ضعف الدافعية نحو التعلم والشعور بالملل.

()2

أما الطالبة روزان حازم مصطفى ماضي من كلية القانون جامعة غزة فقد أجابت عن السؤال

السابق عبر الواتس آب بتاريخ 9191/4/94م قائلة " :التحديات الي واجهتني في مجالي في التعليم

اإللكتروني هو عدم توافر في جميع األوقات إنترنت لسماع محاضراتي بشكل جيد وانقطاع التيار

جدا في المنهج كونها هذه الجزئيات تحتوي على مسائل حسابية
الكهربائي ،وعدم فهم جزئيات كبيرة ً
وتتطلب أن يكون الطالب وجاهي مع الدكتور لكي يتفهمها ،و كوني أدرس قانون التعليم اإللكتروني لم
جدا في تخصصي وممارسة هذه المهنة وكانت مادة تطبيقات قضائية
يعطيني الفرصة ألمارس مادة مهمة ً
يضا التعليم اإللكتروني كان
وهذه المادة كانت تركز على الجانب العملي اكتر من التعليم اإللكتروني ،وأ ً

()1
()2

مقابلة عبر الواتس آب مع أبو فنونة ،بتاريخ 9191/4/94م.

مقابلة عبر الواتس آب مع اشنيورة ،بتاريخ 9191/4/94م.
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يحتاج ألجهزة حديثة لتنزيل برامج التعليم اإللكتروني والتفاعل معها ولم يكن باستطاعة كل طالب امتالكه
هذ األجهزة وبالرغم من ذلك فقد استطعت شراء جهاز حديث مكنني من التفاعل مع تلك برامج".

()1

ومن خالل استعراض المقابالت السابقة الحظ الباحثون أن من أهم التحديات التي تواجه

الطلبة في التعلم اإللكتروني في الجامعات هو الوقت اإلضافي الذي يحتاجه نظام التعلم اإللكتروني

سلبا في عدم توفير الوقت الكافي لحل الواجبات واالمتحانات.
من الطلبة للتعلم مما يؤثر ً
وقد رأى الخبير التربوي الدكتور شفيق علقم أنه في حال وجود المعلم المتدرب ،واإلدارة

المرنة واألجهزة التكنولوجية ،واقتناع األسرة بل واقتناع جميع أطراف العملية التعليمية ،وايجاد بيئة
مناسبة ،فإنه من الممكن االستفادة من ذلك األمر في تحقيق الهدف المنشود ،مبينا أن هذا النوع من

طا إذا ما وضعت له خطة طوارئ حكيمة في هذه المرحلة الصعبة.
اغا بسي ً
التعليم يمكن أن يسد فر ً

()2

ومن هنا يرى الباحثون أن هناك تحديات عديدة في ظل جائحة كورونا واجهت الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة عند تطبيق التعليم اإللكتروني سواء كانت هذه التحديات إدارية أو أكاديمية

أو طالبية ،حيث قامت كل الجامعات بالتحول إلى التعليم اإللكتروني حتى ال تتوقف مسيرتها التعليمية

النتائج والتوصيات:

أوالً :النتائج:
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
 -3عدم توفر الوقت الكافي لدى أعضاء هيئة التدريس للتحضير واستخدام التقنيات الحديثة ،وعدم
توفر الحوافز المادية التي تشجع عضو هيئة التدريس على تطوير نفسه.

 -9التعلم اإللكتروني يتطلب مهارات جديدة يجب أن يكتسبها أعضاء هيئة التدريس والطلبة على
السواء .وتتضمن هذه المهارات نقل التعليم القائم على المعلم إلى التعليم القائم على المتعلم ،حيث

تحديا ألعضاء هيئة التدريس
يصبح المدرس ميسًار للعملية التعليمية ،وهذا التغير المطلوب يشكل ً
ويسبب ضيًقا وقلًقا لهم.

 -1أهم معيقات التعلم اإللكتروني قلة الدعم الفني ،والعبء التدريسي ،وتدني الرواتب ،وضعف
الخلفية التكنولوجية ،وقلة الدعم المادي لشراء المواد ،وقلة التدريب الذي يتطلبه التعلم اإللكتروني

()1
()2

مقابلة عبر الواتس آب مع حجاج ،بتاريخ 9191/4/94م.

خبراء ومعنيون :التعلم عن بعد فرصة لتطويره واستغالله بعد أزمة كورونا ،بتاريخ 9191/2/33م.

.https://www.addustour.com
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والوقت اإلضافي الذي يحتاجه المدرسون الذي يحتاجه هذا النوع من التعلم والذي يشكل بدوره
معيقا للترقية.

 -2إن التعليم اإللكتروني بق ارره المفاجئ دون خطة مسبقة لم يكن مجدي بالشكل المطلوب.
 -2إن الجهد المبذول من المحاضرين والطلبة في التعليم اإللكتروني أضعاف ما يبذل في الوجاهي.
 -6كشف التعليم اإللكتروني عن الضعف الكبير لدى المحاضرين والطلبة في التعامل مع البرامج
المختلفة سواء " برامج الحاسوب أو وسائل التواصل االجتماعي".

 -4أخفق التعليم اإللكتروني في اإليفاء بمتطلبات المساقات العملية.

 -9الضعف الواضح في مهارات االتصال والتواصل بين الطلبة والمحاضرين.
 -2فشل في التعامل معه بعض المحاضرين لكبر سنهم وضعف بصرهم وغيرهم من فاقد البصر
إذ يتركز بشكل أساسي على حاسة البصر في المتابعة والتجاوب مع الطلبة.

 -31تحويل المحنة إلى منحة بالتغلب على الصعوبات بعد انتهاء تجربة الفصل المنصرم.

 -33مساواة مستويات الطلبة ،حيث تساوى من كان تحصيله مرتفع مع متدني التحصيل وهذا
إخفاق واجحاف.

 -39عدم ضبط للمسيرة التعليمية في االختبارات والتقييم.

 -31االستحقاق المالي للمحاضر في التعليم اإللكتروني نصف التعليم الوجاهي.
ثانياً :التوصيات:

توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها:

 -3تفعيل تكنولوجيا التعلم عن بعد في الجامعات الفلسطينية في التواصل بين الطلبة والمحاضرين.

 -9تزويد الجامعات الفلسطينية بكافة المصادر اإللكترونية الالزمة لخدمة تكنولوجيا التعلم عن بعد.
 -1توفير البنية التحتية للتعليم اإللكتروني يشمل( :استديوهات ،أجهزة ،إنترنت ،أساتذة مدربين،
دعم فني للطلبة والمحاضرين ،كهرباء).

 -2أن يكون التعليم اإللكتروني تفاعلي (غرف صفية).

 -2أال يكون
ومساندا.
معزز
ًا
بديال عن الوجاهي بل
تعليما ً
ً
ً
 -6اعتماد سعر ساعات التعليم اإللكتروني بنفس سعر الوجاهي للمحاضرين.
 -4توفير استديوهات لتسجيل المحاضرات وارسالها للطلبة بجودة عالية.
 -9التعليم المدمج البد أن يكون ضمن رسالة وفلسفة الجامعة.
 -2تطوير الهيئة اإلدارية واألكاديمية.

 -31عمل ورشات عمل لألكاديميين لتطوير مهاراتهم اإللكترونية.
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المراجع:
المقابالت الشخصية:

 -3أ .أحمد يونس األغا ،محاضر ومساعد مدير فرع جامعة غزة للشؤون األكاديمية ،بتاريخ
9191/14/92م( ،مقابلة شخصية).

 -9د .إبراهيم خليل شاهين ،رئيس قسم القبول والتسجيل في كلية فلسطين التقنية بدير البلح،
9191/14/92م( ،محادثة فيس بوك).

 -1د .نفوذ أبو سعدة ،محاضرة جامعية واستشارية الصحة النفسية ،بتاريخ 9191/4/91م،
(فيس بوك).

 -2رأفت سمير حسن أبو فنونة ،طالب بكلية الدراسات المتوسطة ،جامعة غزة ،بتاريخ
9191/4/94م( ،عبر الواتس آب).

 -2أ.د .أسامة أبو نحل ،أستاذ العلوم السياسة بجامعة األزهر ،بتاريخ 9191/4/91م( ،فيس
بوك).

 -6رؤى مدحت سليم اشنيورة ،طالبة بكلية علوم االتصال واللغات .الترجمة اإلنجليزية ،جامعة
غزة ،بتاريخ 9191/4/94م( ،عبر الواتس آب).

 -4د .المصري ،زهير .عميد كلية اآلداب العلوم االنسانية بجامعة االزهر ،بتاريخ /4/91
9191م( ،فيس بوك).

 -9أ .إياد أبو مصطفى ،مستشار محافظة خان يونس والمحاضر بجامعة غزة،
9191/14/93م( ،مقابلة شخصية).

 -2أشرف أكرم حجاج ،طالب بكلية العلوم اإلدارية والمالية قسم محاسبة ،جامعة غزة ،بتاريخ
9191/4/94م( ،عبر الواتس آب).

 -31روزان حازم مصطفى ماضي حجاج ،طالبة بكلية القانون ،جامعة غزة ،بتاريخ
9191/4/94م( ،عبر الواتس آب).

 -33د .حالم أنور عاشور الدلو ،محاضر في قسم اإلعالم واالتصال الجماهيري ،جامعة
األزهر ،بتاريخ 9191/4/99م( ،عبر الواتس آب).

 -39د .عصام سالم ،محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية ،بتاريخ 9191/4/93م،
(فيس بوك).
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 -31د .سالم أبو حسنين ،المحاضر في جامعة غزة ،بتاريخ 9191/14/93م( ،مقابلة
شخصية).

 -32أ .د .عادل عوض الله ،المحاضر في قسم الكيمياء العضوية بالجامعة اإلسالمية ورئيس
سابق للجامعة ،بتاريخ 9191/14/92م( ،محادثة فيس بوك).

 -32د .عبد الله شراب ،المحاضر في جامعة غزة ،بتاريخ 9191/14/93م( ،مقابلة شخصية).
 -36د .محمد سليمان الفرا ،المحاضر بالجامعة اإلسالمية ونائب عميد فرع الجنوب ،بتاريخ
9191/14/32م( ،مقابلة شخصية).

 -34د .محمد صالح الغلبان ،مدير أوقاف خان يونس والمحاضر في كلية الدعوة اإلسالمية،
بتاريخ 9191/14/99م( ،مقابلة شخصية).

 -39م .محمد علي أحمد منصور ،مدير دائرة الشؤون المالية قسم الهندسة في جامعة غزة،
بتاريخ ( 9191/4/99مقابلة شخصية).

 -32د .موسى سامي أبو جليدان ،منسق كلية اآلداب والمحاضر بالجامعة اإلسالمية ،بتاريخ
9191/14/32م( ،مقابلة شخصية).

 -91د .سعيد النمروطي ،األستاذ المساعد في كلية االقتصاد والعلوم االدارية ومدير العالقات
الكتب

العامة ومركز المؤتمرات في الجامعة اإلسالمية ،بتاريخ 9191/4/94م( ،عبر الجوال).

 -3وليد ابن سالم الحلفاوي" ،مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات" ،األردن ،دار
الفكر ،الطبعة األولى(9116م).

 -9بدر الخان" ،استراتيجيات التعليم اإللكتروني"( ،ترجمة علي الموسوي ،سالم الوائلي ،ومنى
التويجي) ،حلب :شعاع للنشر والعلوم(9112م).

 -1حسن حسين زيتون" ،التعليم اإللكتروني المفهوم ،القضايا ،التخطيط ،التطبيق ،التقييم"،
الرياض :الدار الصوتية للتربية(9112م).

 -2أحمد سالم" ،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني" ،الرياض :مكتبة الراشد(9112م).
 -2أحمد سالم" ،وسائل وتكنولوجيا التعليم" ،الرياض ،مكتبة الراشد(9131م).

 -6جودت سعادة ،فايز السرطاوي" ،استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين التربية والتعليم"،
عمان :دار الشروق(9111م).

 -4فايز عبد الله الشهري" ،التعليم اإللكتروني في المدارس السعودية قبل أن نشتري القطار
هل وضعنا القضبان" ،الرياض :دار المعرفة(9119م).
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 -9طارق عبد الرؤوف عامر" ،التعليم عن بعد والتعليم المفتوح" ،دار اليازوري العلمية ،عمان،
األردن ،الطبعة العربية (9114م).

 -2طارق عبد الرؤوف عامر" ،التعليم والمدرسة واإللكترونية" ،القاهرة :دار السحاب للنشر
والتوزيع9114( .م)

 -31عوض حسين التودري" ،المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة للمعلم" ،مكتبة الراشد،
الرياض9112( ،م) ط.3

الرسائل العلمية
 -3محمد ابن صنت الحربي" ،مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة
الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم

القرى ،المملكة العربية السعودية(9114م).

 -9محمد السيد سليمان" ،فعالية برنامج مقترح للوسائط الفائقة المتصلة باإلنترنت في إكساب
مهارات إعداد وتصميم الدروس اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة
األزهر" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر(9119م).

 -1طارق العووادة ،حسسين فرحان" .صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات
الفلسطينية في غزة كما يراها األساتذة والطلبة" ،رسالة ماجستير منشورة .جامعة األزهر.

غزة ،فلسطين (.)9139

المجالت والدوريات

 -3محمد فؤاد الحوامدة" ،معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجعة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية" .مجلة جامعة دمشق9133( )9،3( 94 :م)

 -9فارس إبراهيم الراشد" ،التعليم اإللكتروني واقع وطموح" ،مجلة التدريب والتقنية9111( ،م)
.24

 -1محمد زيدان عبد الحميد" ،التعليم اإللكتروني" ،مجلة مركز البحوث في اآلداب والعلوم
التربوية ،العدد الثاني ،كلية المعلمين بالباحة(9114م).

 -2ضرار العتيبي ،عبد الحميد التوم" .المعوقات اإلدارية والتنظيمية للتعلم اإللكتروني :دراسة
تطبيقيه" .جامعة الملك خالد.

 -2خالد يوسف القضاة ،بسام مقابلة" ،تحديات التعلم اإللكتروني التي تواجه أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعات األردنية الخاصة"( .م )9131المنارة.
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ال نترنت
 -3معن الخطيب" ،تحديات التعلم اإللكتروني في ظل أزمة كورونا وما بعدها"(9191م).
https://www.aljazeera.net/opinions

 -9توفيق عبد الفتاح" ،غزة :تداعيات كورونا على التعليم في ظل الحصار"(9191م).
https://www.arab48.com

" -1خبراء ومعنيون :التعلم عن بعد فرصة لتطويره واستغالله بعد أزمة كورونا(9191م)،
https://www.addustour.com
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"اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم ال لكتروني في ظل جائحة
كوفيد"19-
The Palestinian University Students' Attitudes Towards ELearning During Covid-19 Pandemic
د.رنا أحمد زيادة

ماجستير مناهج وطرق تدريس – الجامعة السالمية
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
Rana_math@hotmail.com

الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم
اإللكتروني واتجاهاتهم نحوها في فلسطين في ظل جائحة كورونا وأثر بعض المتغيرات في درجة
التفاعل واالتجاهات ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،اتبعت الباحثة المنهج الوصفي ،وتم اختيار عينة
طالبا وطالبة من الجامعات (اإلسالمية ،األزهر ،فلسطين) ،وتمثلت أداة
عشوائية مكونة من (ً )916

الدراسة في استبانة مكونة من ( )12فقرة .وبينت نتائج الدراسة أن درجة تفاعل طلبة الجامعات مع

منظومة التعليم اإللكتروني متوسطة ،كما جاءت اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة
التعليم اإللكتروني سلبية ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس
في درجة تفاعل طلبة الجامعات مع منظومة التعليم اإللكتروني وقد جاءت الفروق لصالح الذكور،
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة في درجة تفاعل طلبة
الجامعات مع منظومة التعليم اإللكتروني ولصالح جامعة فلسطين ،وكذلك أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص في درجة تفاعل الطلبة ولصالح طلبة كليات
العلوم اإلنسانية .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الجنس في
اتجاهات طلبة الجامعات نحو منظومة التعليم اإللكتروني وقد جاءت الفروق لصالح الذكور ،كما
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة في اتجاه طلبة الجامعات
نحو منظومة التعليم اإللكتروني ،وكذلك أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغير التخصص في اتجاهات الطلبة ولصالح طلبة كليات العلوم اإلنسانية ،وأوصت الدراسة
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بضرورة تدريب الطلبة على مهارات التقنية وبضرورة طرح آلية تسمح للطلبة بالمشاركة الفاعلة خالل
.32- وتغيير النمط الذي تم اتباعه خالل جائحة كوفيد،المساقات اإللكترونية
. طلبة الجامعات الفلسطينية، الجامعات الفلسطينية، منظومة التعليم اإللكتروني:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The study aimed to identify the degree of Palestinian University Students
Interaction with the E-Learning and their Attitudes Towards it in light of the
Corona pandemic and the impact of some variables in the degree of
interaction and attitudes. And to achieve the objectives of the study, the
researcher followed the descriptive approach, and a random sample of (236)
students from universities was selected. (Islamic, Al-Azhar, Palestine). The
study tool was a questionnaire consisting of (35) items. The results of the
study showed that the degree of university students ’interaction with the elearning system is moderate, and the attitudes of Palestinian university
students towards the e-learning system were negative, and the results
showed statistically significant differences attributed to the gender variable
in the degree of university students’ interaction with the e-learning system.
In favor of males, the results also showed that there are statistically
significant differences attributed to the university variable in the degree of
university students ’interaction with the e-learning system and in favor of
the University of Palestine. The results also showed the existence of
statistically significant differences attributed to the variable of specialization
in the degree of student interaction and in favor of students of faculties of
humanities. The results showed that there are statistically significant
differences attributed to the gender variable in the attitudes of university
students towards the e-learning system, and the differences came in favor of
males, and the results also showed no existence of statistically significant
differences attributed to the university variable in the direction of university
students towards the e-learning system. The results: There are statistically
significant differences attributed to the variable of specialization in the
attitudes of students and in favor of students of faculties of humanities, and
the study recommended the necessity of training students in technical skills
and the necessity of introducing a mechanism that allows students to actively
participate during electronic courses, and change the pattern that was
followed during the Covid-19 pandemic.
Key words: e-learning system, Palestinian universities, Palestinian student's
universities.
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المقدمة:
إن عصر المعلوماتية الذي نعيشه اليوم ،وما تبعه من تطورات تكنولوجية متالحقة وسريعة،
كتطور الحاسوب واألجهزة الذكية ،والبرامج والتطبيقات المتنوعة ،كان له أثره البالغ على كافة مجاالت
الحياة وعلى التعليم خصوصاً ،فظهر التعليم المعتمد على التقنية أو ما يسمى بالتعليم اإللكتروني.
ولم يظهر التعلم اإللكتروني بمحض الصدفة بل جاء كما يرى العريني 1حصيلة جهود تربوية
وتقنية على مدى نصف قرن ،في حين يرى الفار 2بأن االستخدام الفعلي للتعليم اإللكتروني بدأ مع
بداية الستينيات وبالتحديد في عام  1959حيث قام كل من (روات واندرسون وأيونيدRwat, ،
 )Anderson & Ieonidباقتراح تطبيق استخدام الحاسوب في المهام التعليمية وقاموا بالفعل ببرمجة
عدد من المواد التعليمية.
ويعد التعليم اإللكتروني ( )E-Learningمن أهم التوجهات الحديثة في منظومة التعليم
يخل هذا المصطلح كغيره من المصطلحات من اختالف الباحثين على تعريف محدد
والتعلم ،ولم ُ
له ،ال سيما مع وجود مصطلحات أخرى بينها وبينه تداخل ،مثل :التعليم عن بعد ،والتعليم المرن،
ويعد التعليم اإللكتروني نوعاً من أنواع الثورات الحديثة في أساليب وتقنيات
والتعليم االفتراضيُ .

التعليم التي تسخر بها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من أجهزة وبرامج في عمليات التعليم.3

وترى الباحثة أن تداخل مصطلح التعليم اإللكتروني مع مصطلحات أخرى كالتعليم عن بعد
والتعليم االفتراضي راجع لتشابه خصائص هذه األنواع من التعليم من حيث استخدام الحاسوب
واإلنترنت واألجهزة الذكية وعدم التقيد بالزمان والمكان ،غير أن ما يميز التعليم اإللكتروني هو كونه
منظومة تعتمد على بيئة متكاملة فيما بينها.

1العريني ،عبد الرحمن ( .)9119من التعليم المبرمج إلى التعليم اإللكتروني" .مجلة المعرفة ،العدد واحد وتسعون ،ديسمبر.

ص .92-99

2الفار ،إبراهيم ( .)9112تربويات الحاسوب وتحديات القرن الحادي والعشرين ،القاهرة :دار الفكر ،ص .32

3

الغـراب ،إيمـان محمـد (".) 9111التعلـيم اإللكتروني مـدخل إلى التـدريب غيـر التقليدي "  ،القاهرة  :المنظمة العربية للتنمية

اإلدارية ،ص .13 - 99
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وقد أحدثت أنظمة التعلم اإللكتروني تغييرات ملحوظة في التعليم والتدريب ،خصوصاً تطور
أنظمة التعلم القائم على شبكة اإلنترنت التي منحت المتعلم قد اًر أكبر من التحكم بإدارة تعلمه والسيطرة
على مجرياتها ،وهي ميزة أساسية من المزايا التي يحققها التعلم القائم على التكنولوجيا والتي لها
تأثير إيجابي في فعالية التعلم اإللكتروني.1
ونتيجة للتوجهات الدولية في مؤسسات التعليم الجامعي العالي تم االعتماد على مصادر تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت في التعلم عند بعد ،كجامعة فيرن األلمانية وجامعة فونكس األمريكية وجامعة
هويكنز األمريكية.2
ومرور بتحويل
وقد تنوعت الجهود لدمج التكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي بدءاً بعمليات اإلدارة
اً
التعلم عن بعد التقليدي إلى تعلم عن بعد إلكتروني ،وفي ضوء ذلك برزت الجامعات اإللكترونية في
كوريا الجنوبية والصين والواليات المتحدة األمريكية بحيث قدر عدد المقررات التي تدرس عبر التعلم
عن بعد في أكثر من ( )130دولة بأكثر من ( )50000مقرر.3
مشكلة الدراسة:
شهد التعليم اإللكتروني في السنوات السابقة الكثير من التطورات على الصعيد العالمي والمحلي،
وتحول من مجرد فكرة في خيال التربويين إلى واقع عملي يلعب دو اًر كبي اًر في تحقيق التنمية البشرية

وتطوير العملية التعليمية في الكثير من دول العالم ،وجاء تطور التعليم اإللكتروني في صور وأشكال

مختلفة من خالل توظيف وسائل االتصال ووسائل اإلعالم الحديث مما جعل من عملية التعليم

والتعلم عملية ميسورة ،وهذا ما سهل من عملية التنسيب مع الجامعات ومتابعة الدراسة لجميع فئات

المتعلمين فلم تعد العملية التعليمية قاصرة على فئة الطلبة العاديين بل شملت الجميع ،وهذا ما حدا
بالجامعات الفلسطينية أن توظف التعليم اإللكتروني لتحقيق أهداف العملية التربوية في ظل ما تعاني

Sorgenfrei. C & Smolnic. S.(2016).”The Effectiveness of E-Learning Systems: A Review of the

1

Empirical Literature Control”. Decision Sciences Journal of Innovation Education, 14(2).154-184.

2دحالن ،عثمان( .)9139فاعلية برنامج معزز بنظام MOODLE

إلكساب طلبة التعليم األساسي بجامعة األزهر

مهارات التخطيط اليومي للدروس واتجاهاتهم نحوه .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة األزهر ،ص.2:
3

الصالح ،بدر(.)9116التعلم عن بعد :اشكالية النموذج ،المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد .مسقط ،سلطنة عمان ،ص.9:
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من ممارسات االحتالل ،وتقطيع أرجاء الوطن سواء الجامعات التي تعتمد على التعليم التقليدي ،أو
تعتمد على التعليم المفتوح. 1
وقد بدأت مشاريع التعليم اإللكتروني في الظهور في العالم العربي بسرعة متزايدة لمحاولة اللحاق

بركب التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال.2

ويواجه التعليم العالي تحوالت وتحديات عديدة نتيجة التحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتصادية

والعلمية والتكنولوجيا التي طرأت على المستوى الدولي بشكل عام وعلى المستوى العربي بشكل

خاص األمر الذي يجعله بحاجة إلى مواكبة هذه التحوالت والتغيرات التي طرأت على المجتمعات
المعاصرة بهدف االستجابة لها ومواجهتها .3إن التحدي األكبر الذي يواجه الطلبة هو االتصال

باإلنترنت وفهم المحتوى  ،كما يجب أن تستثمر الحكومة وشركات االتصاالت والجامعات في تطوير
البنية التحتية لإلنترنت في جميع أنحاء البالد ألن التعلم عبر اإلنترنت سيكون المعيار الجديد في

أيضا إلى توفير مزيد من التدريب لتعزيز مهارات التدريس
المستقبل المنظور .كما تحتاج الجامعات ً
عبر اإلنترنت لألكاديميين لضمان تقديم الدروس بشكل أكثر فاعلية في ظل التغييرات غير المسبوقة
نتيجة لوباء Covid-19

4

أما على مستوى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية فقد خاضت العديد من الجامعات الفلسطينية

تجربة تطبيق التعلم اإللكتروني بتفاوت ملحوظ مثل تجربة الجامعة اإلسالمية وجامعة القدس المفتوحة
وجامعة النجاح الوطنية.5

1

سليمان المزين "،معوقات تطبيق التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية وسبل الحد منها من وجهة نظر الطلبة في

9

محمد المالح ،األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع )9131( ،ص.91:

ضوء بعض المتغيرات" .المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح ،م ( ،)2ع ( )9132( ،)31ص.2 :
3

الدباسي ،صالح(" .)9119أثر استخدام التعلم عن بعد على تحصيل الطالبات" .مجلة جامعة الملك سعود )9(32.ص

.422-441
4

شانغ وآخرون ( ".)9191االستعداد للتعلم عبر اإلنترنت بين طالب الجامعات في ماليزيا خالل جائحة ." Covid-19

المجلة اآلسيوية للتعليم الجامعي.22:)9(36 .

5حنتولي ،تغريد ( ".)9136واقع التعلم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من
وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئة التدريسية" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

النجاح ،ص.2:
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وعمدت جامعة النجاح الوطنية مع بداية العام الجامعي  9131 – 9112على تنفيذ مشروع
التعلم اإللكتروني فيها ،وقد شمل المساقات الجامعية في مختلف كليات الجامعة العلمية واإلنسانية،

ويهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمة والفائدة لطلبة الجامعة ،واعطاء الطلبة فرصة للحضور

واالستماع إلى محاضراتهم مرة أخرى ،باإلضافة إلى نشر الفائدة لمن يرغب من غير الملتحقين

بالجامعة.1

وأما جامعة القدس المفتوحة فقد تم إنشاء مركز التعلم المفتوح عند بعد كأحد مراكز الجامعة

األكاديمية عام( )9119ويسعى إلى رفع كفايات العاملين في التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني بما
يتوافق مع التطورات المستمرة في مجال التربية عن بعد ونشر وتعميم فلسفة وممارسات التربية

المفتوحة عن بعد والتعليم اإللكتروني والمدمج وتطوير بيئات التعليم اإللكتروني بالتعاون مع مراكز
ودوائر الجامعة المختلفة وتطبيق الممارسات التعليمية الجيدة وفق معايير الجودة الخاصة بالتربية

المفتوحة عن بعد ومعايير التعليم اإللكتروني والمدمج الفعال. 2
وترى الباحثة أن التحول المفاجئ إلى التعليم اإللكتروني الذي فرضته جائحة كوفيد ،19-شكل
صدمة كبيرة للجامعات الفلسطينية كغيرها من جامعات العالم ،أساسها عدم الجهوزية لالنتقال الكلي

واإللزامي للتعليم اإللكتروني في ظل تحول غير مسبوق ،حيث اضطر طلبة الجامعات الفلسطينية
للتعامل مع منظومة متكاملة تبدأ بالمحاضرات اإللكترونية وتنتهي باالختبارات اإللكترونية في ظل

مقومات تقنية ضعيفة وضبابية الرؤية حول مصير المساقات اإللكترونية وطريقة تقييمها ،كما أن
العديد من الدراسات السابقة بينت أن هناك صعوبات جمة تواجه توظيف التعليم اإللكتروني في

الجامعات كدراسة العواودة( ،)2012ودراسة ياسين وملحم ( )2011ودراسة الحوامدة (،)2011

وبفرض أزمة كوفيد 19-بظاللها على العملية التعليمية ُبرمتها ،جاءت هذه الدراسة للتعرف إلى
درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد،19-

واتجاهاتهم نحوها.

))1

تغريد حنتولي ".،واقع التعلم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر

طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئة التدريسية" .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح)9136( ،

ص.92:
)(2

رجاء العسيلي" ،واقع التعليم اإللكتروني وتحدياته في تجربة جامعة القدس المفتوحة في منطقة الخليل التعليمية " ،مجلة

العلوم التربوية والنفسية .مج ،31 .ع )9139( ،3 .ص.2:
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أسئلة الدراسة:
تحاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
ما درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني (في ظل جائحة كوفيد-
 ،(19واتجاهاتهم نحوها؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 -3ما درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة
كورونا ()COVID-19؟
 -9ما اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة
كورونا ()COVID-19؟
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05≤αفي درجة تفاعل طلبة
الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل كورونا (، )COVID-19
تُعزى إلى الجامعة وجنس الطالب والتخصص؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05≤αبين اتجاهات طلبة
الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني في ظل كورونا (، )COVID-19
تُعزى إلى الجامعة وجنس الطالب والتخصص ؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
 -3تُبين الدراسة أهمية التعليم اإللكتروني.
 -9تقديم بيانات للقائمين على مؤسسات التعليم العالي حول درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية
مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد.19-
 -1تقييم منظومة التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة.
 -2الكشف عن اتجاه طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني في ضوء متغيرات
(الجامعة ،الجنس ،التخصص).
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التعريفات الجرائية:
منظومة التعليم اإللكتروني :وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها منظومة تعليمية متكاملة يكتسب المتعلم
من خاللها عدداً من المهارات والمعارف عبر توظيف التقنية والتكنولوجيا بطريقة متزامنة أو غير
متزامنة.
االتجاه :يعرفه عماشة 1بأنه استجابة الفرد أو استعداده نحو قبول أو رفض موضوع أو شخص أو
فكرة أو رأي معين.
وقد تبنت الباحثة التعريف السابق ،ويقاس االتجاه في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها
الطلبة في استجابتهم للفقرات التي تم تحديدها في مقياس االتجاه.
كوفيد :)COVID-19( 32-مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا،
بدأ تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون األول /ديسمبر  .9132وقد تحول كوفيد 32-اآلن
إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم ،ومن أهم القطاعات تضر اًر من هذه الجائحة هو قطاع
التعليم حيث اضطرت العديد من األنظمة التعليمية االنتقال إلى بدائل لضمان استمرار العملية
التعليمية.
الدراسات السابقة

أجري في هذا اإلطار العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت التعليم اإللكتروني في الجامعات

واتجاهات الطلبة نحوها ،وفيما يلي عرض موجز لبعض البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة
بالموضوع.

أجرى صبيح والجنابي( )2019دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات طلبة كلية التربية (ابن رشد

للعلوم االنسانية) في جامعة بغداد نحو استخدام الحاسوب في التعليم (التعليم اإللكتروني) .تكونت

عينة الدراسة من( )379طالباً وطالبة ،طبق عليهم مقياس مكون من( )219فقرة ،وأهم ما توصل

إليه البحث بعد التحقق من صدق وثبات المقياس أن هناك اتجاهات إيجابي ًة نحو استخدام الحاسوب

))1

محمد عماشة ،تصميم برنامج تدريبي قائم على التكامل بين تكنولوجيا بث الوسائط (البورط كاستينج) وشبكات الخدمة

االجتماعية وفاعليته في تنمية بعض مهارات استخدام التطبيقات التعليمية للويب لدى معلمي التعليم العام واتجاهاهم نحوها.
الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية ،دراسات وبحوث )9132( .ص .222 -221
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في التعليم ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاُ لمتغير الجنس،
واقترحت الدراسة تطوير اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب في التعليم.

أما دراسة المحمادي ( )2018هدفت الدراسة للتعرف إلى درجة استفادة الطالب بجامعة الملك عبد
العزيز بمدينة جدة من استخدام نظام التعليم اإللكتروني والتحديات التي تواجه الطالب خالل استخدام
نظام التعليم اإللكتروني من وجهة نظرهم .ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي،
واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات ،وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من ( )570طالباً،
و ( )115عضوا من أعضاء هيئة التدريس وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :بلغ المتوسط العام
لدرجة استفادة الطالب من استخدام نظام التعليم اإللكتروني ( )3.86بدرجة متوسطة .بلغ المتوسط
العام لدرجة التحديات التي يواجهها الطالب من استخدام نظام التعليم اإللكتروني ( )1.04بدرجة
معوق محتمل .بلغ أعلى بند بنسبة ( )%25.4حول تحسين تجربة جامعة الملل عبد العزيز في
استخدامها نظام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الطالب ،حيث جاءت في تطوير التعليم
اإللكتروني وفق ما يتماشى مع تطورات العصر ،واقترحت الدراسة إجراء دراسات تقويمية لنظام
التعليم اإللكتروني ( )EMESفي ضوء المعايير العالمية وفي ضوء معايير الجودة الشاملة.
أما دراسة الشريف ( )2016فقد هدفت إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة شقراء نحو
التعليم اإللكتروني ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )366من طلبة الجامعة يدرسون في برامج
البكالوريوس ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،كما استخدم مقياسا
لقياس االتجاه نحو التعليم اإللكتروني مكون من ( )28فقرة .وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
 )1اتجاهات الطلبة نحو التعليم اإللكتروني كانت إيجابية )2 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في استجابات الطلبة نحو التعليم اإللكتروني تبعا لمتغير التخصص (علمي ،أدبي) )1 .توجد فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )%5في استجابات الطلبة نحو التعليم اإللكتروني تبعا لمتغير
الجنس (ذكر ،أنثى) لصالح اإلناث .وقد أوصى الباحث بضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة
التدريس في مجال تصميم المقررات اإللكترونية ،وكذلك ضرورة تفعيل تقنيات التعليم اإللكتروني في
مجال تدريس المقررات الجامعية.
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وهدفت دراسة عوض وحلس( ،)2015إلى التعرف على االتجاه نحو تكنولوجيا التعليم عن بعد
وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )91طالباً وطالبة يدرسون ببرامج الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية،
وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :اتجاه طلبة
الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية كان إيجابياً على مستوى األداة ككل ،ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية في استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو التعلم عن بعد ،تبعاً
لمتغير الجنس والمستوى التعليمي والتقدير العام على مستوى األداة ككل ،توجد فروق ذات داللة
إحصائية في استجابات طلبة الدراسات العليا بالجامعات الفلسطينية نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد
تبعاً لمتغير الجامعة ولصالح الجامعة اإلسالمية.
أما دراسة كابلي( ،)2013بدراسة هدفت إلى الكشف عن آراء المتعلمين في التعليم اإللكتروني
البنائي االجتماعي عبر المنتديات التعليمية لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن بعد ،وقد تكونت
عينة الدراسة من ( )151طالباً من طالب جامعة طيب للتعرف على آراء المتعلمين في التعليم
اإللكتروني عبر المنتديات اإللكترونية المدمجة في المنظومة اإللكترونية ،وقام الباحث بتجميع
البيانات باالعتماد على استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها ،وقد أثبتت النتائج التي تم تجميعها
والمعتمدة على آراء الطلبة أن البحث عن المعلومة يعتبر سهالً عبر التعلم الجماعي ،كما أظهرت
النتائج أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على سهولة التعلم القائم على التعلم اإللكتروني ،باإلضافة
إلى وضوح المحتوى التعليمي للمتعلمين عبر التعلم القائم على التفاعالت االجتماعية بين المتعلمين
للحصول على المعلومات الالزمة للعملية التعليمية.
وأجرى فرواني( ،)2012دراسة هدفت إلى معرفة اتجاهات الطلبة نحو استخدام التواصل الفوري
المتزامن وغير المتزامن في بيئة التعلم اإللكتروني في منطقة(سلفيت) التعليمية في جامعة القدس
المفتوحة ،ولتحقيق أهداف الدراسة ،استخدم الباحث األساليب اإلحصائية الوصفية التحليلية .حيث
توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها :إن اتجاهات الدارسين نحو استخدام التواصل المتزامن وغير
المتزامن في بيئة التعليم اإللكتروني في منطقة(سلفيت) التعليمية كانت متوسطة ،عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى استخدام التواصل المتزامن وغير المتزامن في بيئة التعليم اإللكتروني
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في منطقة(سلفيت) التعليمية تُعزى لكل من متغيرات (العمر ،الجنس ،الحالة االجتماعية ،مهنة

الطالب) .وعدم فروق ذات دالل إحصائية عند مستوى استخدام التواصل المتزامن وغير المتزامن
في بيئة التعليم اإللكتروني في منطقة(سلفيت) التعليمية تُعزى لكل من متغيرات (مستوى السنة

الدراسية وا لبرنامج األكاديمي) .وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فقد أوصت بضرورة
تدعيم بيئة التعليم اإللكتروني في منطقة (سلفيت) التعليمية مراعاة ضعف البنية التحتية لخدمات
اإلنترنت في محافظة(سلفيت) والحث على المزيد من الدراسات في منطقة(سلفيت) التعليمية.
واستقصت دراسة ليم وفريك ( )Lim &Frick,2011العوامل التي تثير دافعية الطلبة في التعلم
المباشر الذاتي ،واستقصاء مستوى الدافعية لدى المتعلم وكيف يتغير هذا المستوى خالل المساقات
اإللكترونية ،وتحديد العوامل المرتبطة بتغير الدافعية لديهم .وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك أربعة
عوامل أساسية تؤثر في دافعية المتعلم هي :االهتمام ،إدراك أهمية التعلم ،والثقة بالنفس ،والرضى،
وارتباط هذه العوامل بشكل جيد مع التعلم الذاتي المباشر سيمكن المتعلم من تحقيق أهداف التعلم
بنجاح ،كما خلصت الدراسة إلى أن دافعية الطلبة تزداد لديهم وكذلك الرضى في التعليم الذاتي
المباشر عندما يكون المحتوى التعليمي ذا عالقة بحياة المتعلم وكذلك سهولة تعامل الطالب مع
التكنولوجيا ورغبة الطلبة في التعلم الذاتي المستمر وايمانهم بأنه حق لهم ،وكذلك تقديم التعزيز
والدعم في بداية وخالل المادة التعليمية.
وقام أندروسون ( ،)Anderson,2008بدراسة هدفت إلى تحديد أكثر التحديات برو اًز في مساق
التعلم اإللكتروني في سيريالنكا ،واشتملت عينة الدراسة على ( )1878شخصاً ،وتم جمع المعلومات
من عام ( )2007-2004وتغطي هذه الدراسة آراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،وتم استخدام
الطريقة الكمية لتحديد أكثر العوامل أهمية ،وتبعها تحليل نوعي لشرح سبب أهمية هذه العوامل،
حددت الدراسة سبعة تحديات رئيسة في المجاالت التالية :مساعدة الطلبة ،المرونة ،فعاليات التعليم
والتعلم ،المدخالت(البنية التحتية والربط مع شبكات الحاسوب) ،الثقة األكاديمية (نوعية الطلبة،
والمواضيع التي تدرس) ،المحلية( اللغة) ،واالتجاهات .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود العديد من
التحديات التي تواجه كل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في استخدامهم للتعلم اإللكتروني ،كما
أظهرت أن الطلبة يواجهون تحديات أكثر من أعضاء هيئة التدريس.
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الطريقة والجراءات:
منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة ،التي هدفت إلى الكشف عن اتجاهات
طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني ظل جائحة كورونا(.)COVID-19
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة الكلي من جميع طلبة الجامعات في فلسطين للعام الدراسي .2020/2019
تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية مكونة من ( )236طالب وطالبة من :الجامعة اإلسالمية،
وجامعة األزهر ،وجامعة فلسطين وهي التي مثلت المجتمع الحقيقي للدراسة ،حيث تم اختيار هذه
الجامعات بطريقة قصدية/عمدية نظ اًر لكبر حجمهم وتأثيرهم الكبير في منظومة التعليم بقطاع غزة،
حيث تعذر الوصول إلى باقي الجامعات الفلسطينية في المحافظات الشمالية من الوطن نظ اًر لوجود
االحتالل اإلسرائيلي وحالة اإلغالق المفروضة على قطاع غزة .وتم إرسال أداة الدراسة وهي االستبانة
ألفراد العينة إلكترونياً بعد تعذر إيصالها يدوياً بسبب وباء كورونا الذي أعاق االتصال المباشر
العادي بين الباحثة وطلبة الجامعات ،والجدول ( )1يوضح ذلك.
الجدول( -)1توزيع عينة الدراسة على متغيرات الدراسة
المتغير
الجنس

الجامعة

مجال الدراسة

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

42

13.2

أنثى

369

69.6

المجموع

916

311

الجامعة اإلسالمية

21

12.2

جامعة األزهر

44

19.6

جامعة فلسطين

66

99

المجموع

916

311

كليات العلوم اإلنسانية

49

11.2

الكليات العلمية

362

62.6

المجموع

916

311
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أداة الدراسة:

أعدت الباحثة استبانة مكونة من ( )12فقرة ،ولهذا الغرض قامت الباحثة بمراجعة األدب التربوي

والدراسات السابقة المشابهة المتعلقة بالتعلم اإللكتروني ،مثل دراسة المحمادي ( ،)9139ودراسة
الشريف( ،)9136ودراسة عوض وحلس ،)9132(1حيث تم االعتماد على مقياس ليكرت الخماسي
كالتالي:
جدا ،درجة( :)9قليلة ،درجة( :)1متوسطة ،درجة( :)2كبيرة ،درجة( :)2كبيرة جداً.
درجة( :)3قليلة ً
واعتمدت الباحثة المقياس التالي لدرجة التفاعل والوارد في دراسة حمادنة:)2018(2

( )9.11-3درجة قليلة )1.64-9.12( ،درجة متوسطة )2-1.69( ،درجة كبيرة.
واعتمدت الباحثة مقياس االتجاه الوارد في دراسة عوض وحلس( )2015لقياس اتجاه طلبة الجامعات
الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني:
 1فأكثر اتجاه إيجابي ،أقل من  1اتجاه سلبي.
صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صدق االستبانة تم عرضها على عدد من المختصين في تكنولوجيا التعليم والمناهج
وطرق التدريس وعددهم ( ،)2بهدف تحديد مدى صالحية األداة وقدرتها على تمثيل الغرض الذي
بنيت من أجله وطلبت الباحثة من المحكمين إبداء رأيهم حول انتماء أداة الدراسة للمحاور المراد
قياسها .وقد تركزت المالحظات على تعديل الصياغة اللغوية ،ودمج بعض الفقرات.
وبعد األخذ باإلجراءات التي اتبعت للتأكد من صدق األداة فقد استقرت بصورتها النهائية على ()12
فقرة موزعة على مجالين أساسيين وهما :تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم
اإللكتروني ( )32فقرة ،ومجال اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعلم اإللكتروني
( )92فقرة ،موزعة في ثالث محاور وهي :منظومة التعليم اإللكتروني كأداة تعلم ( )31فقرات ،دور

))1

منير عوض ،حلس موسى ،االتجاه نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الدراسات العليا في

)) 2

مؤنس حمادنة ".،اتجاهات معلمي الرياضيات نحو التعلم اإللكتروني في مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية" .مجلة

الجامعات الفلسطينية .مجلة جامعة األقصى)9132( ،)3(32،ص .926-932
الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية243-224 :)2(94 )9139( .
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منظومة التعليم اإللكتروني في تنمية قدرات طلبة الجامعات( )2فقرات ،دور منظومة التعليم
اإللكتروني في صقل شخصية الطالب الجامعي خالل جائحة كوفيد )2(32 -فقرات.
ثبات األداة:
تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من ( )91طالباً
وطالبة من خارج عينة الدراسة ،واستخراج معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
فكان معامل الثبات الكلي لألداة  1.92مما يعني أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات لغرض
تطبيقها ،وجاءت معامالت الثبات لكل مجال كالتالي:
جدول( -)8معامل ثبات أداة الدراسة
الرقم

المجال

معامل الثبات

-3

تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني

1.94

-9

اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعلم اإللكتروني

1.49

المحور األول :منظومة التعليم اإللكتروني كأداة تعلم

1.49

المحور الثاني :دور منظومة التعليم اإللكتروني في تنمية قدرات طلبة الجامعات

1.21

المحور الثالث :دور منظومة التعليم اإللكتروني في الدعم النفسي خالل جائحة كوفيد32 -
األداة ككل:

1.49
1.92

المعالجة الحصائية :استخدمت الدراسة األساليب والمعالجات اإلحصائية التالية:
 -3معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) للتحقق من ثبات أداة الدراسة.
-9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة لإلجابة عن السؤال األول بدرجة تفاعل

طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا (.)COVID-19

-1تحليل التباين األحادي لإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق بمتغيرات الدراسة وهي الجنس (ذكر،

أنثى) ،الجامعة (اإلسالمية ،واألزهر ،وفلسطين) ،والتخصص (كليات العلوم اإلنسانية ،الكليات

العلمية).

-2اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لبيان مصدر الفروق بين المجموعات.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
فيما يأتي النتائج التي خلصت إليها الباحثة ،ومناقشتها:
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الجابة عن السؤال األول ونصه :ما درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم
اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ()COVID-19؟ قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة لفقرات المجال األول في أداة الدراسة
والذي ينص على درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل
جائحة كورونا ،وجدول( )1يوضح ذلك.
جدول( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لفقرات مجال تفاعل
طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كورونا.
الترتيب
1

المتوسط

الفقرة
أقوم بتسليم جميع الواجبات والتكاليف في

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

4.18

1.09

83

الدرجة
كبيرة

وقتها المحدد.
2

أعاني من الخلل التقني بموقع الجامعة خالل

3.59

1.40

71.8

كبيرة

المحاضرات وخالل تقديم االختبارات.
3

اضطررت لالنتقال للتعليم اإللكتروني الجتياز

3.47

1.44

69.4

متوسطة

4

يوجد موقع خاص بكل مساق من المساقات

3.17

1.36

63.4

متوسطة

المساق بنجاح.

التي قمت بتسجيلها.
5
6

أنفذ جميع األنشطة التقويمية بسهولة.
ِ
المحاضر فيديوهات بجودة عالية
يستخدم

2.91

1.07

58.2

متوسطة

2.71

1.21

54.2

متوسطة

لشرح المحاضرات.
7

أشعر بالرضى عن نتائج هذا الفصل بالرغم

2.63

1.34

52.6

متوسطة

من النظرة السلبية لظروف النتائج ممن حولي.
8

التعلم اإللكتروني هو بيئة تعليمية حقيقية.

2.52

1.10

50.4

متوسطة

9

يغطى التعليم اإللكتروني كافة جوانب المنهاج.

2.44

1.15

48.8

متوسطة

10

لدي فرصة كافية للمشاركة والحوار في جميع

2.37

1.20

47.4

متوسطة

المناقشات.
11

صممت بشكل يراعي
االختبارات اإللكترونية ُ
الوقت والفروق الفردية.
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2.36

1.19

47.2

متوسطة

12

ِ
المحاضر
أحصل على التغذية الراجعة من

2.22

1.07

44.4

ضعيفة

13

أحصل على الدعم والتحفيز باستمرار من
ِ
المحاضر.

2.20

1.19

44

ضعيفة

14

أقوم بتقديم عروض تقديمية كجزء من

2.02

1.16

40.4

ضعيفة

باستمرار وبسرعة.

مشاركتي في فعاليات المساق.
15

تلقيت تدريباً حول التعليم اإللكتروني قبل البدء
بالمساقات إلكترونياً.
األداة ككل

1.71
2.70

1.09

34.2

ضعيفة

0.67

54

متوسطة

يظهر من جدول ( )2أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مجال درجة تفاعل طلبة
الجامعات مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد 32-جاءت بدرجة متوسطة بحسب
المعيار المستخدم ،بمتوسط حسابي بلغ( )2.70وبنسبة مئوية ( )%54للمجال ككل ،وقد تراوحت
متوسطات االستجابات على الفقرات بين ( )4.18-1.71وبنسبة مئوية بين ( .)%91-%34وقد
حصلت الفقرتان" :أقوم بتسليم جميع الواجبات والتكاليف في وقتها المحدد" و" أعاني من الخلل التقني
بموقع الجامعة خالل المحاضرات وخالل تقديم االختبارات" على درجة تفاعل كبيرة بمتوسط حسابي
( )3.59 ،2.39وبنسبة مئوية ( )%71.8 ،%83على الترتيب.
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى التزام طلبة الجامعات الفلسطينية بتسليم جميع الواجبات
والتكاليف في وقتها ،كون االلتزام بالتسليم متطلب أساسي للحصول على الدرجات أو استيفاء
متطلبات النجاح في المساق ،أما الخلل التقني الذي عانى منه طلبة الجامعات باختالف جامعاتهم
فيعزى إلى االنتقال المفاجئ للتعليم اإللكتروني بسبب جائحة كورونا ،باإلضافة إلى حداثة منظومة
التعليم اإللكتروني بشكل عام والضغط الشديد على مواقع الجامعات والمودل في تلك الفترة.
وجاءت العديد من الفقرات بدرجة تفاعل ضعيفة وهذه الفقرات هي" :االختبارات اإللكترونية
صممت بشكل يراعي الوقت والفروق الفردية" ،و"أحصل على التغذية الراجعة من المحاضر باستمرار
ُ
وبسرعة"" ،أحصل على الدعم والتحفيز باستمرار من المحاضر"" ،أقوم بتقديم عروض تقديمية كجزء

من مشاركتي في فعاليات المساق" " ،تلقيت تدريباً حول التعليم اإللكتروني قبل البدء بالمساقات
إلكترونياً" .وترى الباحثة أن تركيز المحاضرين على اتمام تصوير المحاضرات واعداد التقييمات
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المناسبة وما يتطلبه من جهد ووقت ،كان معيقاً لمتابعة الطلبة وتحفيزهم وتقديم التغذية الراجعة لهم
باستمرار ،كما أن ضعف شبكات اإلنترنت لم يخدم الطلبة في فترة المحاضرات وحتى في فترة
تقديمهم لالختبارات اإللكترونية .كما تفسر الباحثة عدم تلقي طلبة الجامعات تدر ًيبا حول التعليم

اإللكتروني قبل االنتقال الفعلي للمساقات إلكترونياً ،للفترة الحرجة التي تم خاللها إقرار العمل وفق
هذه المنظومة ،والتي لم تُمكن الجامعات من تدريب الطالب بسبب ضيق الوقت والتركيز على
ضمان إتمام الفصل الدراسي ،إضافة لعدم وجود وقت كاف للتدريب ومواد ُمعدة مسبقاً يسهل
استخدامها لهذا الغرض.
الجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على "ما اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة
التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ()COVID-19؟".
قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة لفقرات المجال

الثاني والذي ينص على اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني،

وجدول ( )2يوضح ذلك:

جدول( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحاور مجال اتجاهات
طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كورونا.
المحور

الترتيب
1

منظومة التعليم اإللكتروني كأداة تعلم.

2

دور منظومة التعليم اإللكتروني في تنمية قدرات طلبة
الجامعات.

3

دور منظومة التعليم اإللكتروني في صقل شخصية
الطالب الجامعي
المجال ككل

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

2.78

0.60

55.6

2.77

1.02

55.4

1.88

0.63

2.47

0.57

37.6
49.4

يظهر من نتائج الجدول( )3أن اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني

جاءت سلبية بحسب المعيار المعتمد في هذه الدراسة ،فبلغ المتوسط حسابي( )2.47والوزن نسبي(

 ، )% 49.4حيث حصل كل من محوري "منظومة التعليم اإللكتروني كأداة تعلم" و" دور منظومة
التعليم اإللكتروني في تنمية قدرات طلبة الجامعات" على متوسطات متقاربة بلغت ( ،)2.78وبنسبة
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مئوية ( ،)%55.6أما محور" دور منظومة التعليم اإللكتروني في صقل شخصية الطالب الجامعي:
فقد حصل على أدنى متوسط حسابي ،فقد بلغ( )1.88بنسبة مئوية (.)%37.6

وتعزو الباحثة االتجاهات السلبية لطلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني في
ظل جائحة كورونا ،لعدم ممارستهم هذا النمط من التعليم من قبل ولعدم وجود مساقات محوسبة

مسبقاً تتماشى مع متطلبات االنتقال للتعليم اإللكتروني ،والسبب األكثر أهمية عدم تلقيهم دعماً أو
تشجيعاً من المحاضرين.

كما قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية الستجابات

أفراد العينة في الدراسة عن كل محور من محاور المجال الثاني بالتفصيل ،والجداول ()4 -2

توضح ذلك.
جدول( :).المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمحور منظومة التعليم
ال لكتروني كهداة تعلم في ظل جائحة كورونا مرتبة تنازلياً.
المتوسط

الترتيب

الفقرة

1

أدوات التعلم اإللكتروني مهمة للطلبة بنفس أهمية الكتب

3.14

2

أواجه مشكلة عدم التركيز في تعلم المادة العلمية بسبب

3.13

المطبوعة.

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

1.35

83

1.40

71.8

انشغالي في التعامل مع الحاسوب.
3

التعليم اإللكتروني مضيعة للجهد والمال.

3.13

1.38

69.4

4

التعلم اإللكتروني يحسن من مهارات التعلم الذاتي.

3.11

1.32

63.4

5

التعلم اإللكتروني يحد من التفكير.

3.11

1.26

58.2

6

التعلم اإللكتروني يزيد من القدرة على التقويم الذاتي.

2.88

1.15

54.2

7

التعليم اإللكتروني يجعل التعليم أكثر مرونة.

2.57

1.21

52.6

8

التعلم اإللكتروني يلبي احتياجات الطلبة.

التعليم اإللكتروني يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.

2.30

1.09

50.4

2.28

1.07

48.8

التعليم اإللكتروني يغني عن من المحاضرة.

2.18

1.17

47.4

2.78

0.60

55.6

9
10

المحور ككل

تظهر نتائج الجدول ( ،)2اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني

في ظل جائحة كورونا ،حيث أن أكثر الفقرات إيجابية االتجاه هي الفقرة التي تنص على أن ":أدوات
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التعلم اإللكتروني مهمة للطلبة بنفس أهمية الكتب المطبوعة" بمتوسط حسابي ( )3.14ووزن نسبي
( ،)% 83وتُفسر الباحثة هذه النتيجة بأن التعليم اإللكتروني في فترة الجائحة كان الخيار الوحيد
للطلبة لضمان استم اررية التعلم وانهاء المساق بنجاح ،كما أن أدوات التعليم اإللكتروني تغطي ما
تغطيه المادة المطبوعة من مهارات ومعارف ويمكن الحصول عليها بسهولة ،أما الفقرتان اللتان

تنصان على أن ":التعليم اإللكتروني يراعي الفروق الفردية" ،و "التعليم اإللكتروني يغني عن

المحاضرة" فقد كانتا سلبيتي االتجاه بمتوسطين ( )2.18 ،2.28على الترتيب ،وتعزى هذه النتيجة

إلى تصميم التعليم اإللكتروني الذي يتعامل مع جميع المستقبلين على أنهم بنفس المستوى ،كما أن

انقطاع التعليم الوجاهي قد ذوب الفروق الفردية بين الطلبة حيث انحصر الهدف العام في ضرورة
إنهاء المقررات ،والدليل على ذلك اتجاه الجامعات الفلسطينية العتماد نظام ( ناجح /راسب).

جدول( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور دور منظومة
التعليم ال لكتروني في تنمية قدرات طلبة الجامعات في ظل جائحة كورونا مرتبة تنازلياً.
الترتيب
1

المتوسط

الفقرة
التعلم اإللكتروني يحث الطالب على البحث عن

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

3.41

1.26

83

المعلومة
2

للتعلم اإللكتروني دور مهم في التطور التقني.

3.02

1.30

71.8

3

يزيد التعلم اإللكتروني من قدرتي على التفكير العلمي.

2.61

1.19

69.4

4

التعلم اإللكتروني يساعدني في تنظيم وقتي بشكل فعال.

2.42

1.23

63.4

5

التعلم اإللكتروني أسهم في زيادة الرصيد المعرفي في

2.37

1.25

58.2

تخصصي واثرائه.

يظهر الجدول ( )5أن الفقرة إيجابية االتجاه هي الفقرة التي تنص على أن ":التعلم اإللكتروني يحث

الطالب على البحث عن المعلومة" وجاءت بمتوسط حسابي بلغ( )3.41بوزن نسبي ( ،(%83وتعزى

هذه النتيجة إلى أن التعليم اإللكتروني يركز على المهارات األساسية ،كما أن المحاضرات المسجلة
مسبقاً ال توفر فرصة للنقاش والحوار اللحظي ،مما يدفع بالطالب للبحث الذاتي عن المعلومة
لالستزادة والتوسع في خبرة معينة .أما الفقرة التي تنص على أن ":التعلم اإللكتروني أسهم في زيادة

الرصيد المعرفي في تخصص الطالب واثرائه" فقد كانت أكثر الفقرات سلبية االتجاه بمتوسط حسابي

( ،)2.37وتُفسر هذه النتيجة بأن طلبة الجامعات ال يمتلكون مهارة البحث الكافية عبر المواقع ،كما
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أن منظومات التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية ركزت على المقرر فقط ولم ترشد الطلبة
إلى المواقع التي يمكن من خاللها إثراء الخبرات التعليمية.

جدول( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور دور منظومة
التعليم ال لكتروني في الدعم النفسي لطلبة الجامعات في ظل جائحة كورونا مرتبة تنازلياً.
الترتيب

المتوسط

الفقرة

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

1

يقلل التعلم اإللكتروني من خوف وقلق الطلبة.

2.59

1.24

63.4

2

التعلم اإللكتروني أسهم في زيادة الرصيد المعرفي في

2.34

1.15

58.2

تخصصي واثرائه.
3

أتلق تشجيعاً من المحاضرين على التفاعل مع التعلم

1.57

1.31

31.4

اإللكتروني.
4

التعلم اإللكتروني ال يسبب العزلة االجتماعية بين

1.53

1.27

30.6

5

التعلم اإللكتروني يزيد العالقة التفاعلية بين الطلبة

1.23

1.26

24.6

الطلبة.

والمحاضر.

من نتائج الجدول( )6ظهر أن جميع الفقرات كانت سلبية االتجاه ،حيث تراوحت المتوسطات
بين( ،)2.59-1.23والفقرة التي كانت أكثر سلبية هي التي تنص على أن ":التعلم اإللكتروني يزيد
العالقة التفاعلية بين الطلبة والمحاضر" ،وتُفسر الباحثة هذه النتيجة لطبيعة التعليم اإللكتروني الذي

تم االنتقال إليه بصورة مفاجئة دون إعداد مسبق ،حيث كان عدد المجموعات الحوارية التفاعلية لكل

مساق قليل جدا ،مما أضعف العالقة بين الطلبة والمحاضرين ،إضافة النشغال المحاضرين بتصوير
المحاضرات واعداد األنشطة واالختبارات وعدم قدرتهم على متابعة جميع الطلبة ،أما الفقرة ":يقلل
التعلم اإللكتروني من خوف وقلق الطلبة" فقد جاءت سلبية االتجاه أيضا ولكن بمتوسط أعلى من
باقي فقرات المحور ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها( ،)2.59وتعزى هذه النتيجة لعدم وضوح معالم
منظومة التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية ،من حيث الطريقة المعتمدة لشرح المساقات،
واألنشطة ،واالختبارات مما زاد من قلق وخوف الطلبة خالل فترة جائحة كورونا.
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الجابة عن السؤال الثالث والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
في درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني تعزى إلى متغيرات

الجنس ،والجامعة ،والتخصص"

قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الجامعات

ودرجة تفاعلهم نحو منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ( )COVID-19بحسب

متغيرات الجنس ،والجامعة ،والتخصص ،وجدول ( )9يوضح ذلك:

جدول( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مجال درجة

تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كورونا بحسب
متغيرات الجنس والجامعة والتخصص.
المتغير

الفئات
ذكر

الجنس
أنثى
السالمية
الجامعة

األزهر
فلسطين

التخصص

كليات العلوم النسانية
الكليات العلمية

س= المتوسط الحسابي

المجال /درجة تفاعل الطلبة مع منظومة التعليم ال لكتروني
س

2.05

ع

0.93

س

1.83

ع

0.76

س

2.75

ع

0.65

س

2.50

ع

0.67

س

2.84

ع

0.66

س

2.91

ع

0.71

س

2.61

ع

0.63

ع= االنحراف المعياري

يكشف جدول ( )9تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة تفاعل

طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ()COVID-19

بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس ،والجامعة ،والتخصص ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين
المتوسطات الحسابية بدقة ،تم استخدام تحليل التباين األحادي والجدول ( )2يوضح النتائج.
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جدول( :)9نتائج تحليل التباين األحادي لدرجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة
التعليم ال لكتروني في ضوء متغيرات الجنس والجامعة والتخصص.
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

6.68

1

6.68

داخل المجموعات

100.47

234

0.42

المجموع

107.15

235

-

بين المجموعات

4.43

2

2.219

داخل المجموعات

102.71

233

0.44

المجموع

107.15

235

-

داخل المجموعات

4.49

1

4.49

بين المجموعات

102.65

234

0.43

المجموع

107.15

235

-

مصدر التباين

المتغير
الجنس

الجامعة

التخصص

قيمة ف

15.56

5.03

10.24

مستوى
الداللة
0.000

0.007

0.002

يظهر من جدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )1.12≤αلدرجة تفاعل

طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ،تُعزى ألثر متغير

الجنس ولمعرفة لصالح من تلك الفروق استخدمت الباحثة اختبار شيفيه Scheffeويوضح جدول

( )31النتائج.

جدول ( -)01نتائج اختبار شيفيه  Scheffeللكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير الجنس.

المجال

الجنس

المتوسطات

الفرق بين

درجة تفاعل طلبة الجامعات

ذكر

2.05

0.22

الفلسطينية مع منظومة التعليم

أنثى

1.83

اإللكتروني

الحسابية

المتوسطات

قيمة FS
*6.25

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي المعالجتين لصالح الطلبة

الذكور وتُفسر هذه النتيجة لتمكن الطلبة الذكور من االتصال بموقع الجامعة من أي مكان وكونهم
أكثر قدرة على إيجاد حلول لضعف شبكة اإلنترنت ،كما أن عدد الطلبة الذكور الذين يمتلكون أجهزة

ذكية يفوق عدد الطالبات اإلناث مما يجعل درجة تفاعلهم أكبر.
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وفي ضوء نتائج جدول( )2أيضاً يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في درجة تفاعل طلبة الجامعات

الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير الجامعة.

ولمعرفة لصالح من تلك الفروق استخدمت الباحثة اختبار شيفيه  Scheffeويوضح جدول ()33

النتائج.

جدول (- )00نتائج اختبار شيفيه  Scheffeللكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير الجامعة.

المجال

الجامعة 0

الجامعة 8

الفرق بين

درجة تفاعل طلبة الجامعات

اإلسالمية

فلسطين

0.09

0.35

الفلسطينية مع منظومة

األزهر

اإلسالمية

0.25

3.28

فلسطين

األزهر

0.34

*4.87

التعليم اإللكتروني

المتوسطات

قيمة FS

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المعالجات ولصالح

جامعة فلسطين ،وترجع هذه النتيجة التباع جامعة فلسطين نظام التعليم اإللكتروني قبل جائحة
كورونا ،من حيث تسجيل المحاضرات وقدرة الطلبة الرجوع إليها متى احتاجوا لذلك.

كما أظهرت نتائج االستجابات أيضاً في الجدول( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
تفاعل الطلبة ترجع ألثر متغير التخصص ،ولمعرفة لصالح من تلك الفروق استخدمت الباحثة

اختبار شيفيه  Scheffeويوضح جدول ( )39النتائج.

جدول ( -)08نتائج اختبار شيفيه  Scheffeللكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة في ضوء متغير التخصص.

المجال

التخصص

المتوسطات

الفرق بين

درجة تفاعل طلبة الجامعات

العلوم

2.05

0.30

الفلسطينية مع منظومة التعليم

اإلنسانية

اإللكتروني

الحسابية

الكليات

المتوسطات

قيمة FS
*5.625

1.83

العلمية

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المعالجات ولصالح

تخصصات العلوم اإلنسانية ،وتُعزى هذه النتيجة إلى طبيعة مساقات هذه الكليات التي ال تحتاج إلى
معامل ورسومات بيانية وتفصيالت تقنية ،إضافة لقدرة الطلبة في هذه الكليات الحصول على

المهارات والمعارف والخبرات المطلوبة من المحاضرة المصورة ،بعكس طلبة الكليات العلمية الذين
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هم بحاجة للتوسع واإلثراء ،والبرمجيات التعليمية مما يجعل تفاعلهم مع منظومة الجامعة محدود
واستعانتهم بمواقع أخرى ،كاليوتيوب ومواقع الجامعات المختلفة.

الجابة عن السؤال الرابع والفرض الخاص به والذي ينص على "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطات استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية حول اتجاهاتهم نحو منظومة التعليم اإللكتروني

تعزى إلى متغيرات الجنس ،والجامعة ،والتخصص"

قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات طلبة الجامعات

واتجاهاتهم نحو منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا ( )COVID-19بحسب متغيرات
الجنس ،والجامعة ،والتخصص ،وجدول ( )31يوضح ذلك:

جدول( :)02المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مجال اتجاهات
طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كورونا بحسب
متغيرات الجنس والجامعة والتخصص.

المتغير

الفئات
ذكر

الجنس
أنثى
السالمية
الجامعة

األزهر
فلسطين

التخص
ص

كليات العلوم النسانية
الكليات العلمية

المجال /اتجاهات الطلبة نحو منظومة التعليم ال لكتروني
س

3.07

ع

0.45

س

2.77

ع

0.60

س

2.95

ع

0.56

س

2.74

ع

0.60

س

2.88

ع

0.54

س

3.03

ع

0.71

س

2.70

ع

0.67

يكشف جدول ( )31تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات

طلبة الجامعات الفلسطينية حول اتجاهاتهم نحو منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا
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( )COVID-19بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس ،والجامعة ،والتخصص ،ولبيان داللة الفروق
اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية بدقة ،تم استخدام تحليل التباين األحادي والجدول ( )32يوضح

النتائج.

جدول( :)04نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات طلبة الجامعات الفلسطينية على مجال
اتجاهات الطلبة نحو منظومة التعليم ال لكتروني في ضوء متغيرات الجنس ،الجامعة،
والتخصص.

المجال
الجنس

الجامعة

التخصص

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

مستوى

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

ف

الداللة

بين المجموعات

4.763

1

4.763

15.201

0.000

داخل المجموعات

73.321

234

0.313

المجموع

78.084

235

-

بين المجموعات

1.826

2

0.913

داخل المجموعات

76.258

233

0.327

المجموع

78.084

235

-

داخل المجموعات

2.763

1

2.763

بين المجموعات

75.321

234

0.322

المجموع

78.084

235

-

مصدر

2.789

8.584

0.064

0.004

تظهر نتائج الجدول( )32وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة( )0.05≤αبين
متوسطات استجابات طلبة الجامعات الفلسطينية حول اتجاهاتهم نحو منظومة التعليم اإللكتروني

في ظل جائحة كوفيد 19-تُعزى ألثر متغير الجنس ولمعرفة لصالح من تلك الفروق استخدمت
الباحثة اختبار شيفيه  Scheffeويوضح جدول ( )32النتائج.
جدول ( -)0.نتائج اختبار شيفيه  Scheffeللكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات

أفراد عينة الدراسة على مجال اتجاهات الطلبة نحو منظومة التعليم ال لكتروني في ضوء متغير
الجنس.

المجال

الجنس

المتوسطات

الفرق بين

ذكر

3.07

0.3

الحسابية

229

المتوسطات

قيمة FS
*16.071

اتجاهات الطلبة نحو منظومة

2.77

أنثى

التعليم ال لكتروني

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المعالجات ولصالح
الطالب الذكور ،وتٌفسر الباحثة هذه النتيجة لالختالف في االهتمامات بين الجنسين ،فنجد شغف
الذكور بكل ما له عالقة بالبرامج واإللكترونيات واإلنترنت والحاسوب أكبر بكثير منه عند الطالبات
اإلناث مما يجعل االتجاه نحو منظومة التعليم اإللكتروني لدى الطالب الذكور أكثر إيجابية منه
عند اإلناث اللواتي يفضلن التعليم الوجاهي كما أظهرت نتائج جدول(.)32

كما أظهرت نتائج جدول( )14عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة()0.05≤α

على درجة مجال اتجاهات الطلبة نحو منظومة التعليم اإللكتروني الكلية تُعزى ألثر متغير الجامعة،

وتعزى هذه النتيجة لخوض جميع الجامعات تجربة االنتقال المفاجئ للتعليم اإللكتروني في ظل نفس
الظروف ،وفي نفس التوقيت ،وتركيز الجامعات على إنهاء المقررات ،وقوع الطلبة تحت ضغط

متابعة جميع المساقات إلكترونياً في أوقات متزامنة ،تسليم التكاليف والواجبات المتعددة في أوقات
متقاربة أعاق تطوير قدرات الطلبة وصقل شخصياتهم وتفاعلهم.

أيضا نتائج تظهر نتائج جدول( )14وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
وأظهرت ً
داللة( )0.05≤αعلى درجة مجال اتجاهات الطلبة نحو منظومة التعليم اإللكتروني الكلية تُعزى
ألثر متغير التخصص ،ولمعرفة لصالح من تلك الفروق استخدمت الباحثة اختبار شيفيه Scheffe
ويوضح جدول ( )36النتائج.

جدول ( -)02نتائج اختبار شيفيه  Scheffeللكشف عن الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة على اتجاهات الطلبة نحو منظومة التعليم ال لكتروني في ضوء متغير
التخصص.

المجال

التخصص

اتجاهات الطلبة نحو منظومة

العلوم

التعليم اإللكتروني في ضوء متغير

اإلنسانية

التخصص.

الكليات

المتوسطات

الفرق بين

الحسابية

المتوسطات

3.03

0.33

قيمة FS
*15.782

2.70

العلمية

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المعالجات ولصالح
طلبة كليات العلوم اإلنسانية ،وجاءت االتجاهات نحو منظومة التعليم اإللكتروني إيجابية حسب

المعيار المعتمد في هذه الدراسة ،وتفسر الباحثة هذه النتائج لطبيعة مساقات كليات العلوم اإلنسانية
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والمعتمدة على المحاضرات والتي يمكن من خاللها أن يحصل الطلبة على المطلوب من خبرات
ومعارف ،إضافة إلى أن فترة االنتقال للتعليم اإللكتروني كانت فرصة جيدة لطلبة هذه الكليات للبحث
والتطوير على قدراتهم وخاصة في مجال التكنولوجيا والحاسوب مما طور مهاراتهم المختلفة.

وتجمل الباحثة نتائج الدراسة في التالي:
 .3درجة تفاعل طلبة الجامعات مع منظومة التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كوفيد32-
جاءت بدرجة متوسطة بحسب المعيار المستخدم ،بمتوسط حسابي بلغ( )9.41وبنسبة مئوية

(.)%22

 .9اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة التعليم اإللكتروني جاءت سلبية.

 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تفاعل طلبة الجامعات الفلسطينية مع منظومة
التعليم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس (لصالح الطلبة الذكور) ،ولمتغير الجامعة (لصالح
جامعة فلسطين) ،ولمتغير التخصص (لصالح كليات العلوم اإلنسانية).

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية نحو منظومة
التعليم اإللكتروني تعزى لمتغير الجنس (لصالح الطلبة الذكور) ،ولمتغير التخصص (لصالح
كليات العلوم اإلنسانية) ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة.

التوصيات والمقترحات:
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

 -3ضرورة عقد دورات تدريبية تركز على إكساب طلبة الجامعات مهارات التعليم اإللكتروني.

 -9التركيز على اآلليات الفاعلة إلشراك الطلبة في التعليم اإللكترونية لما لها من أهمية في تحسين
مخرجات التعلم.

 -1بحث الصعوبات التي يواجهها طلبة الجامعات الفلسطينية في التفاعل مع التعليم اإللكتروني.
 -2ضرورة تركيز المحاضرين على دعم الطلبة من خالل فتح مجال الحوار والمناقشة والعمل على
تشجيعهم وتحفيزهم.

المراجع:

 .3إيمان الجنابي ،وهند صبيح ،اتجاهات طلبة الجامعة نحو استخدام شبكة الكمبيوتر في
التعليم .المجلة العربية لآلداب والدراسات االنسانية()9132( )4
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 .9محمد فؤاد الحوامدة " ،معوقات استخدام التعلم اإللكتروني مـن وجهـة نظـر أعضـاء الهيئة
التدريسية فـي جامعـة البلقـاء التطبيقيـة " ،مجلـة جامعـة دمشـق ،المجلـد  ،94العـدد األول
والثاني (.)9133

 .1صالح الدباسي" ،أثر استخدام التعلم عن بعد على تحصيل الطالبات" .مجلة جامعة الملك
سعود.)9119( )9(32.
 .2دحالن ،مازن( .)9139فاعلية برنامج معزز بنظام  MOODLEإلكساب طلبة التعليم
األساسي بجامعة األزهر مهارات التخطيط اليومي للدروس واتجاهاتهم نحوه .رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة األزهر.
 .2محمد الشريف ،اتجاهات طلبة جامعة الشقراء نحو التعليم اإللكتروني ،مجلة كلية التربية-
جامعة األزهر.)369(12 )9132( .

 .6بدر الصالح ،التعلم عن بعد :اشكالية النموذج ،المؤتمر الدولي للتعلم عن بعد .مسقط،
سلطنة عمان(.)9116
 .4إبراهيم الفار ،تربويات الحاسوب وتحديات القرن الحادي والعشرين ،القاهرة :دار الفكر.
()9112

 .9خالد فرواني ،اتجاهات الطلبة نحو استخدام التواصل الفوري المتزامن وغير المتزامن في
بيئة التعلم اإللكتروني في منطقة سلفيت التعليمية .مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث
والدراسات التربوية والنفسية.)9(3 )9139(،
 .2عبد الرحمن العريني ،من التعليم المبرمج إلى التعليم اإللكتروني" .مجلة المعرفة ،العدد واحد
وتسعون ،ديسمبر(.)9119

 .31محمد عماشة ،تصميم برنامج تدريبي قائم على التكامل بين تكنولوجيا بث الوسائط (البورط
كاستينج) وشبكات الخدمة االجتماعية وفاعليته في تنمية بعض مهارات استخدام التطبيقات
التعليمية للويب لدى معلمي التعليم العام واتجاهاهم نحوها .الجمعية العربية لتكنولوجيا
التربية ،دراسات وبحوث.)9132( .
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 االتجاه نحو تكنولوجيا التعلم عن بعد وعالقته ببعض المتغيرات، حلس موسى، منير عوض.33
،)3(32، مجلة جامعة األقصى.لدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية
.)9132(
: القاهرة،"  التعلـيم اإللكتروني مـدخل إلى التـدريب غيـر التقليدي:" ، إيمـان محمـد الغـراب.39
)9111(المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

 آراء النتعليمين في التعليم اإللكتروني البنائي االجتماعي عبر المنتديات، طالل كابلي.31
مجلة دراسات عربية في التربي وعلم،التعليمية لتدريس المقررات بأسلوب التعلم عن بعد
.)9131( ،)3( 12 .النفس
 دار الثقافة للنشر: عمان. األسس التربوية لتقنيات التعليم اإللكتروني، محمد المالح.32
.)9131(والتوزيع
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الملخص
هدفت الد ارسـ ـ ـ ـ ــة إلى التعرف على واقع التعليم اإللكتروني في جامعة اإلس ـ ـ ـ ـ ـراء بغزة من وجهة

نظر الهيئة االكاديمية والطالب وو ازرة التعليم والبحث العلمي؛ ومعرفة أثر طبيعة المساق الدراسي

(نظري ،عملي) ،والجنس ،لكل من الهيئة األكاديمية ،والطلبة.

تم اسـ ـ ـ ـ ــتخدام المنهج الوصـ ـ ـ ـ ــفي التحليلي ،وتكونت عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ــة من  992طالب وطالبة و33

أكاديمي من جامعة اإلســ ـ ـ ـ ـ ـراء تم االعتماد على االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبانة اإللكترونية كأداة للد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة والمقابلة
للحصول على المعلومات األولية.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
-

تعتمد جامعة اإلسراء نظام التعليم اإللكتروني في نظامها التعليمي قبل الجائحة.

رفض الفرضــية الصــفرية بالنســبة لمتغير المنهج الد ارســي (النظري التطبيقي) من وجهة نظر
الهيئة االكاديمية والطلبة.

-

قبول الفروض الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفريــة بــالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة لمتغيرات الجنس (ذكر وانثي) من وجهــة نظر الهيئــة

-

تمتلك الجامعة رؤية اس ــتراتيجية بقراءة واقعية للمســـتقبل من خالل توظيف التكنولوجيا ألغراض

-

تمتلك الجامعة كافة المقومات األس ـ ــاس ـ ــية من بنية تحتية وخبرة بشـ ـ ـرية وموارد مالية وتكنولوجيا

االكاديمية والطلبة.
التعليم.

لتطبيق التعليم اإللكتروني.

وقد خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات التي من أهمها:
-

تعزيز الوعي بأهمية التعليم اإللكتروني لدي جميع الفئات المجتمعية.

-

تطوير البوابة اإللكترونية وتعزيز حضورها لدى جميع الفئات ذات العالقة.
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.تطوير أنظمة جودة متخصصة إلدارة وضبط عملية التعليم اإللكتروني

-

تــدريــب الطالب والطــاقم األكــاديمي واإلداري على عمليــة التعليم اإللكتروني من خالل البوابـ ـة

-

.مواكبة أخر التطورات في مجال التعليم اإللكتروني

-

.اإللكترونية

.التوجه نحو إعداد خارطة طريق لتطبيق التعليم اإللكتروني

-

Abstract
The study aimed to identify the reality of e-learning in Al-Israa University
in Gaza from the point of view of the academic body, students and the
Ministry of Education and Scientific Research. And knowing the effect of
the nature of the academic course (theoretical, practical), and gender, for
both the academic staff and students. A descriptive and analytical approach
was used, and the study sample consisted of 225 students and 11 academics
from
Israa University. The electronic questionnaire was used as a tool
for studying and interviewing to obtain preliminary information.
Among the most important findings of the study:
-

Israa University adopts the e-learning system in its educational system
before the pandemic.
- Rejecting the null hypothesis regarding the curriculum variable
(theoretical and applied) from the viewpoint of the academic staff and
students.
- Accepting null hypotheses regarding gender variables (male and female)
from the viewpoint of the academic staff and students.
- The university has a strategic vision with a realistic reading of the future
by employing technology for educational purposes.
- The university possesses all the basic components of infrastructure,
human expertise, financial resources and technology to implement elearning.
The most important recommendations:
-

Enhancing awareness of the importance of e-learning among all
societal groups.
Developing the online portal and enhancing its presence among all
relevant groups.
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Developing specialized quality systems to manage and control the elearning process.
Training students, academic and administrative staff on the e-learning
process through the online portal.
Keep up with the latest developments in the field of e-learning.
Moving towards preparing a roadmap for implementing e-learning.

-

المقدمة:
في الوقــت الــذي يعــاني فيــه قطــاع غزة أزمــات متعــددة ،جــاءت جــائحــة كورنــا لتفــاقم هــذه
األزمــات فمع فرض اإلغالق واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أنقطع أكثر من نصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف مليون طــالــب وطــالبــة
عن الذهاب للمؤسسات التعليمية الملتحقين بها.
رغم التفاؤل الذي أبدته و ازرة التعليم العالي وبعض المؤسسات التعليمية بنتائج تجربة التعلم
اإللكتروني التي فرضتها عليهم الجائحة ،لكن ما تزال التجربة بحاجة لمزيد من التطوير والتحسين؛
إذ كشفت التجربة عن عدد من المشكالت الواجب معالجتها بهدف زيادة فاعلية التعليم اإللكتروني

1

إن التغيرات التي أح ــدته ــا التعليم اإللكتروني تفرض الع ــدي ــد من التح ــدي ــات والتغيرات في
منظومة التعليم العالي بفلس ـ ــطين وقطاع غزة ومنها :قواعد االلتحاق بالجامعات ،والوظائف الجديدة
التي أوجدتها الجائحة ،والبرامج والتخص ـ ـ ـصـ ـ ــات الجديدة ،وتنقل الموظفين ،ومسـ ـ ــتوى المهارات في
التعامل مع التكنولوجيا الحديثة س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء من قبل المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــين أو الطالب ،والبنية التحتية ،والمعدات
والبرامج الفنية المتخصصة ،إلخ.)...
تظل رســالة المعلم هي األســمى بغض النظر عن الوســيلة المســتخدمة ،وتبقي مهمة الو ازرة
وكافة مؤس ـ ـسـ ــات التعليم العالي الحفاظ على المسـ ــيرة التعليمية والعمل على التقليل من أثارها على
العملية التعليمية والعمل على التصدي لهذه الجائحة بتخريج متعلمين مؤهلين.

1

موقع و ازرة التربية والتعليم العالي.
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مصطلحات الدراسة:
التعاريف االصطالحية:
-

حوســبة التعليم :هي عملية يتم فيها حوس ــبة المناهج واالعتماد على التعليم اإللكتروني بدال
من األساليب التقليدية في التعليم والتي اثبتت عدم فاعليتها خالل السنوات األخيرة

-

1

التعليم ال لكتروني :هو نطـاق تعليمي يقوم على التكنولوجيا الحديثة في عالم االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
والمعلومات.
في تعليم الطلبة في نطاق العملية التعلمية ،من خالل استخدام اإلنترنت والحاسوب والبرامج
اإللكترونية

-

2

التعليم :هو عبارة عن نش ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الهدف منه الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى خبرات ومهارات ومعارف جديدة
المتعلم بنفس ــه باالعتماد على بعض المواد التعليمية المص ــممة
أو هو النش ــاط الذي ُيمارس ــه ُ
3
بشكل معين تساعده على التعلم.

-

التعليم العــالي :التعليم الع ــالي هو آخر مرحل ــة من م ارح ــل التعليم النظــامي ،وال ــذي يه ــدف
الكس ـ ـ ـ ـ ــاب الفرد معارف ،مهارات وقدرات تخدمه وتخدم المجتمع ككل .وفيما يلي س ـ ـ ـ ـ ــنتطرق
لمفهوم التعليم العالي ،االلتحاق به وأهم مكوناته واألطراف المستفيدة منه.

-

4

جامعة االسراء :هي مؤسسة أكاديمية فلسطينية أنشأت بتضافر جهود نخبة من األكاديميين،
ورجال األعمال وقد حصـ ــلت الجامعة على موافقة بإنشـ ــائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
 362لسـ ــنة  9132الصـ ــادر بتاريخ 9132/2/6م وحصـ ــلت على ترخيص من و ازرة التربية
والتعليم العالي وفقا للقانون وتمت المصادقة واالعتماد للبرامج التي قدمتها الجامعة.5

1

السيد عبد المولى ،أبو خطوة .مبادئ تصميم المقررات اإللكترونية المشتقة من نظريات التعلم وتطبيقاتها التعليمية -

2

رجاء ،العسيلي ،مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرها على الفاعلية التنظيمية لدى العاملين في المؤسسة العامة للتعليم،

3

بندر ،العتيبي ،تعريف التعليم والتعلم ،جامعة الملك سعود ،الرياض.32:9139 ،

المؤتمر الدولي الثالث حول التعليم اإللكتروني :البحرين.)9131( ،
جامعة القدس ،القدس ،فلسطين .19 ،9119
4
5

موقع و ازرة التربية والتعليم العالي.

موقع جامعة اإلسراء.
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التعريف الجرائي:
-

حوسبة التعليم :عرفها الباحثان اجرائياً ،هي طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة
من حاسـب وشـبكاته ووسـائطه المتعددة من صـوت وصـورة ورسومات وآليات بحث ومكتبات
إلكترونيـة وكـذلك بوابات اإلنترنت واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال المعلومة
للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.

مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:
ما واقع التعليم ال لكتروني في مؤسسات التعليم العالي بالمحافظات الجنوبية في ظل جائحة
كورونا؟
ويتفرع منها األسئلة الفرعية التالية:
 .3ما واقع حوسبة التعليم في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة؟
 .9ما مدى مالئمة المنهج الدراسي لدى مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة لالنتقال للتعليم
اإللكتروني؟
 .1ما اهم الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي للتحول نحو حوسبة التعليم
العالي؟
فروض الدراسة:
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ــائية بين متوسـ ـ ـ ــطات اسـ ـ ـ ــتجابات الهيئة االكاديمية في
جامعة اإلسراء تعزى للمتغير المنهج (النظري – تطبيقي).
 .9ال توجد فروق ذات داللة إحصـ ــائية بين متوسـ ــطات اسـ ــتجابات الهيئة االكاديمية تعزى
إلى متغير الجنس (ذكر – أنثى).
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحص ــائية بين متوس ــطات اس ــتجابات الطلبة تعزى إلى متغير
المنهج الدراسي (النظري – تطبيقي).
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحص ــائية بين متوس ــطات اس ــتجابات الطلبة تعزى إلى متغير
الجنس (ذكر – أنثى).
239

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة وبشكل أساسي إلى التعرف على مفهوم ومستوى التعليم اإللكتروني في
مؤسسات التعليم العالي وتحقيق األهداف التالية:

 .3التعرف على واقع التعليم اإللكتروني بمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التعليم العــالي من خالل جــامعــة
اإلسراء كنموذج.
 .9الكش ـ ــف عن توجهات و ازرة التعليم العالي نحو تبني التعليم اإللكتروني في مؤسـ ـ ـس ـ ــات
التعليم العالي.
 .1التعرف على أهم عناصـ ـ ـ ــر القوة التي تمتلكها مؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم العالي والتي تؤهلها
الستثمار الفرص المتاحة للتحول للتعليم اإللكتروني كبديل للتعليم التقليدي.
 .2التعرف على أهم نقاط الض ـ ــعف والتحديات التي تعاني منها مؤسـ ـ ـس ـ ــات التعليم العالي
والتي تحول دون حوسبة عملية التعليم.
 .2التعرف على مدى مالئمة المنهج الدراسي لتطبيق التعليم اإللكتروني.
 .6الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق ،ويمكن االستفادة منها في مؤسسات التعليم العالي.
 .4الكشف عن الفروق في وجهات نظر المبحوثين حول متغيرات الدارسة.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في شقين رئيسيين هما النظرية والتطبيقية:
 األهمية التطبيقية:
 .3نشر المعرفة بأهمية التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي.
 .9توجيه عناية مؤس ـ ـسـ ــات التعليم العالي بمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني وأهم الموارد
المادية الالزمة لتدريس المواد إلكترونياً للطلبة.
 .1يأمل الباحثان في أن تسـ ـهم النتائج التي س ــتحققها هذه الد ارس ــة وتوص ــياتها في تحقيق
التقدم النوعي بمفهوم التعليم اإللكتروني لدى مؤسسات التعليم العالي.
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 األهمية النظرية:
للمهتمين والمختصين.
 .3إضافة نتائج الدراسة للمكتبة الفلسطينية كمرجع نظري ُ
 .9جمع إطار معرفي واضــح عن متغيرات الد ارســة (التعليم اإللكتروني في مؤس ـســات التعليم
العالي).
 .1س ــتسـ ـهم هذه الد ارس ــة في إثراء معلومات الباحثين حول التعليم اإللكتروني في مؤسـ ـس ــات
التعليم العالي والعالقة بينهما ،وذلك من خالل االطالع على األدبيات السابقة في الكتب،
والدراسات ،والمراجع ،والمقاالت ذات العالقة.

حدود الدراسة:
 الحد الجغرافي :جامعة االسراء بقطاع غزة فلسطين.
 الحد الزماني :تطبيق هذه الد ارســ ـ ــة على جامعة االس ـ ـ ـ ـراء كنموذج من خالل الفصـ ـ ـ ــل
الدراسي الثاني لعام 9191م.
 الحد الموضـــوعي :اقتص ــر الباحثان في د ارس ــتهم على تناول مفهوم التعليم اإللكتروني
في مؤسسات التعليم العالي.
منهجية الدراسة:
المنهج الوصفي التحليلي.
أداة الدراسة:
 االستبانة :حيث ثم اعداد وتصميم االستبانة للتأكد من صحة فروض الدراسة.
 المقابلة :تم االعتماد على المقابلة الشخصية لجمع المعلومات األولية حول جامعة االسراء
وو ازرة التعليم والبحث العلمي كونها الجهة الناظمة للعملية التعليمية.
عينة الدراسة:
 عينة عشوائية بسيطة من طلبة جامعة االسراء من الدارسين في الفصل الدراسي .الثاني
حيث كان مجموع الطلبة ما يقارب  211طالب ،وعليه تم حساب العينة والتي قدرت
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ب  992طالب وطالبة ،حيث ثم إنشا رابط خاص باالستبيان على نماذج قوقل وتوزيعه
على الطلبة.
 كما تم نشر االستبانة عبر نماذج قوقل الستطالع اراء الهيئة األكاديمية بالجامعة حيث
شارك في االستطالع  33أكاديمي من العاملين في الجامعة من أصل  11أكاديمي
بالجامعة.
ثانياً الطار النظري للدراسة:
 .0المقدمة:
أس ـ ــهمت جائحة كورونا على تغير الكثير من الممارس ـ ــات والس ـ ــياس ـ ــات والس ـ ــلوكيات على
مستوى الدول ويمكن اعتبار التعليم هو أهم القطاعات األكثر تأث ار بهذه الجائحة حيث اضطرت
دول العالم إلى غلق جميع مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــاتها التعليمية للحد من تفشـ ـ ـ ـ ـ ــي فيروس كورونا بحكم أن
المؤسـ ـ ـس ـ ــات التربوية أكثر األماكن ازدحاماً وبالتالي األكثر عرض ـ ــت لإلص ـ ــابة بهذا الفيروس،
ولهذا سـعت مؤسـسـات التعليم في العالم بأسره إلى البحث عن حلول الستكمال المسار الدراسي
والتعليمي عبر الوسائل التكنولوجيا الحديثة.
ورغم إن التعليم اإللكتروني ال يعد نمطاً جديداً من أنماط التعلم ،إال أن الجائحة فرض ـ ـ ـ ـ ـ ـت

العديد من التغيرات العلمية والتكنولوجية التي شــهدها العالم ،فلم تعد الطرق واألســاليب التقليدية
قادرة على مســايرتها ،ولذا أصــبحت الحاجة ملحة لتبني نوعاً آخر من أنواع التعليم وهو التعليم

اإللكتروني.

 .8مفهوم التعليم ال لكتروني:
التعليم اإللكتروني يع ــد نمطـ ـاً ج ــدي ــداً من أنم ــاط التعليم ،فرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ــه التغيرات العلمي ــة
والتكنولوجية التي يشـ ــهدها العالم حتى يومنا هذا ،ولم تعد الطرق واألسـ ــاليب التقليدية قادرة
على مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايرته ــا ،ول ــذا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح ــت الح ــاج ــة ملح ــة لتبني نوعـ ـاً آخر من أنواع التعليم
وهو التعليم اإللكتروني .وعليه يمكن القول بأن "التعليم اإللكتروني أو االفتراضي هو ذلك
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النوع من التعليم الذي يعتمد على اسـتخدام الوسـائط اإللكترونية في االتصال بين المعلمين
1

والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها".
 أهمية التعليم ال لكتروني

 .3توفير التعليم اإللكتروني ثقافة جديدة هي الثقافة الرقمية تركز على معالجة المعرفة.
 .9توفير بيئة تعليمية تعلمية غنية تفاعلية ومتعددة المصادر اخدم العملية التعليمية بكافة
محاورها.
 .1االس ـ ــتفادة من مص ـ ــادر التعليم والتعلم المتاحة على ش ـ ــبكة اإلنترنت التي قد ال تتوفر
في العديد من الدول والمجتمعات وبخاصة الدولة النامية.
 .2تــدعيم طرق تــدريس جــديــدة تعتمــد على المتعلم وتركز على أهميــة قــد ارتــه وامكــانــاتــه
باإلضافة إلى الخصائص والسمات الفردية.
 .2المساعدة على تعلم اللغات األخرى.
 .6اكتس ــاب المعارف والمهارات التعليمية ،ولكن س ــيكتس ــب المهارات التعامل مع التقنيات
الحديثة في االتصـ ــال والمعلومات التي أصـ ــحبت ضـ ــرورية في هذا العصـ ــر ومقياس ـ ـاً
للتطور.2
 مميزات التعليم ال لكتروني:
 .3توفير التعليم اإللكتروني بيئة تفاعلية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وزمالئه.
 .9اعتماد التعليم اإللكتروني على مجهود المتعلم في تعليم نفسه (تعلم ذاتي).
 .1الراحة والسهولة في االستعمال :أصبحت الدروس اإللكترونية أسهل في
االستخدام من حضور المحاضرات في الدروس الحقيقية.
 .2مساعدة الطالب على االستقاللية.
 .2قلة تكلفة التعليم اإللكتروني بالمقارنة بالتعليم التقليدي.

1

المحيسن ،إبراهيم ،التعليم العالي عن بعد باستخدام شبكة المعلومات الدولية المؤتمر الثالث ألعداد المعلم ،مكة المكرمة،

جامعة أم القرى ،9114 ،ص.2

 2العتيبي ،المرجع السابق9114:34 ،
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 .6سهولة تحديث البرامج والمواقع اإللكترونية.

1

 أهداف التعليم ال لكتروني:
 .3توفير بيئة تعليمية تعلميه غنية تفاعلية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بكافة
محاورها.
 .9إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع مستجدات
الفكر التربوي.
 .1إيجاد الحوافز وتسجيع التواصل بين المنظومة التعليمة التعليمية ،كالتواصل بين المدرسة
والبيئة المحيطة.
 .2تنمية مهارات الطالب ،واعدادهم إعداداً جيداً يتناسب مع المتطلبات المستقبلية باستخدام
تقنية المعلومات في التعليم واالستفادة منها.
 .2رفع مستوى قدرات المعلمين في توظيف تقينه المعلومات في األنشطة التعليمية كافة.
 .6نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية ،فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات
التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها.
 .4تطوير دور المعلم والطالب في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات المعملية
والتكنولوجية المستمرة والمتالحقة.
 .9تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.
 .2المساعدة على نشر التقنية الحديثة في المجتمع وجعله مجتمعاً مثقفاً إلكترونياً ومواكبة
للتطورات الحديثة.
 .31إيجاد البيئة المعلوماتية بمحتواها العلمي المالئم الحتياجات الطالب والمعلمين ،واتاحة
مصادر التعلم المباشرة لهم.

1

سالم ،عبد العزيز ،معوقات التعليم اإللكتروني من وجهة الطالبات بكلية التربية للبنات بأبها ،جامعة الملك خالد ،مجلة

الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .السعودية /9132 ،ص .921-929
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 خصائص التعليم ال لكتروني:
 .3يعتبر التعليم اإللكتروني وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطـاً للتعـاون ،والنقـاش والحوار ،والتبادل ،واالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الفكري.
 .9تمركز التعليم اإللكتروني حول المتعلم ،وحيــث يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع التعليم اإللكتروني المتعلمين
في موضع التحكم إذ يكون لديهم القدرة على اختيار ما يريدونه من المحتوى والوقت،
والتغذية الراجعة ووسائط متنوعة للتعبير عن مدى فهمهم.
 .1يوفر التعليم اإللكتروني بيئة تفاعلية من خالل دمج المتعلم بصورة هادفة في األنشطة
درس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة مجــديـة ،ويمكن أن يتفــاعــل
التعليميـة عبر التفـاعــل مع اآلخرين وعبر مهــام ا
طالب التعلم اإللكتروني معاً ،مع معلميهم أو مصادر اإللكترونية.
 .2إكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب المتعلم مهــارات إدارة النقــاش مع زمالئــه ومعلميــه ويحولــه من مجر متلقي
للمعلومة إلى باحث عنها.
 .2تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم.
 .6س ـ ــهولة التقويم الذاتي والتغذية الراجعة المســ ــتمرة من خالل حلقات مغلقة في منظومة
تعليمية متطورة.
 .4تغيير دور المعلم من الملقى والملقن والمصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الوحيــد للمعلومــات إلى دور الموجــه
والمشرف.
 .9االستم اررية حيث إن وسيلة إيصال التعليم متوافرة دائماً بدون انقطاع بجودة عالية.
 .2االهتمام المتزايد بالتخطيط للتدريس في هذا النوع من التعليم.

التعليم ال لكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في ظل جائحة كورونا//
 التعليم ال لكتروني ودوره في التعليم العالي:
يأتي التعليم العالي ليجسـ ـ ـ ـ ــد نقله نوعية في معرفة المتعلم في جوانبه الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــية وتلبية
لحاجاته العصـرية ،ألن التعليم العالي يجســد قمة التعليم لكل المجتمعات ،فهو يســعى لتزويده بكافة
الخبرات والمكتســبات الضــرورية لحياة أفضــل حاضـ اًر وتكوين مهني مســتقبالً ،واســتخدام التكنولوجيا
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كتقنيــة العلم على توظيفهــا لتطوير العمليــة التعلميــة وتقــديم التعليم األنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب لكــل طــال ـب ملتحق
بالجامعات.

1

وفي مقـابلـة مع الـدكتور /خليـل حمـاد "مـدير عـام التعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم"
حول تجربــة التعليم اإللكتروني بقطــاع غزة في ظــل جــائحــة كورونــا والعالقــة بين التعليم اإللكتروني
والتعليم العـالي بقطـاع غزة أفـاد أن تجربة التعليم اإللكتروني في القطاع ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جديدة وأن الو ازرة
تعمل على إيجاد نظم وقوانين لتنظيم عملية التعليم اإللكتروني ،خاص ــة لما يشـ ــهده العالم اليوم من
تطور تكنولوجي وتبني للتكنولوجيا في ظل عالم يعتمد على السرعة.
أمــا عن التوجــه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي الــذي تتبنــاه الو ازرة لتطبيق التعليم اإللكتروني ف ـأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
(حماد ،خليل )9191 ،أن الو ازرة عقدت عدة ورش عمل وندوات مع مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التعليم العالي
بقطاع غزة وهي على تواصــل مســتمر مع الو ازرة بالضــفة الغربية لوضــع أليات عمل واســتراتيجيات
ليتم تطبيقها في مؤسـ ـس ــات التعليم العالي بقطاع غزة من خالل منظومة إلكترونية تتوافق مع البنية
التحتية المتوافرة في مؤس ـســات التعليم العالي؛ حيث عقد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ .د .محمود أبو مويس س ــلس ــلة اجتماعات للمجلس االعلى للتعليم العالي بص ــفته رئيسـ ـاً له والذي
يضم كافة الجامعات في فلسطين ،وصوالً العتماد نظام التعليم اإللكتروني إلكمال المسيرة التعليمية
وانجاح العام الدراسي .9191-9132
كما عملت الو ازرة على إصــدار قانون خاص ينظم ويوضــح طبيعة العمل وفق نظام التعليم
اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
كما أفاد بأن أهم العقبات التي تواجه التعليم اإللكتروني هي عملية التقويم وضمان نجاحها
وتحقيقها لمعايير التعليم الوجاهي ،حيث تتمثل هذه العقبات في ص ـ ـ ـ ـ ــعوبة تقييم الطلبة وعدم وجود
بيئية تكنولوجية تسمح بضبط هذه العملية باإلضافة إلى عدم معرفة/امتالك بعض الطالب لمهارات

1عاطف أبو حميد ،الشرمان ،تكنولوجيا التعليم المعاصرة وتطوير المناهج( .ط )3األردن :دار وائل للنشر ( ،)9131ص
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اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الحاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب في التعليم اإللكتروني .ناهيك عن عدم معرفة بعض األكاديميين بتطبيقات
التعليم اإللكتروني.
من جهـة أخرى أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن تجربـة التعليم اإللكتروني في ظـل جـائحـة كورونا بقطاع غزة
كش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـت عن العديد من الفرص التي يمكن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارها كدمج التكنولوجيا في عملية التعلم كونها
متطلب عصري ويتواكب مع متطلبات سوق العمل ،لذا يجب العمل على حوسبة المناهج التعليمية
وتـدريب األكاديميين والطلبة على التعامل مع تطبيقات التعليم اإللكتروني وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تطوير البنية
التحتية في و ازرة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي على حد سواء.

1

التعليم ال لكتروني في جامعة االسراء
أوالً :جامعة االسراء:
 جامعة االســـراء :مؤسـ ـس ــة أكاديمية فلس ــطينية أنشـ ـئت بتض ــافر جهود نخبة من األكاديميين،
ورجال األعمال ،وقد حصــلت الجامعة على موافقة بإنشــائها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
 362لســنة 9132م الصــادر بتاريخ 9132/2/6م وحصــلت على ترخيص من و ازرة التربية
والتعليم العالي وفقا للقانون وتمت المصادقة واالعتماد للبرامج التي قدمتها الجامعة.

2

 الرؤية :تطمح جامعة اإلسراء رائدة ومتميزة في العلم والمعرفة والبحث العلمي على المستوى
الوطني والعربي والدولي في التنمية والتقدم.
 الرســالة :تســعى جامع ُة اإلس ـراء إلى المشــاركة في تنمية المجتمع ،من خالل تشــجيع البحث
العلمي ،وتقــديم برامج أكــاديميــة ذات جودة عــالي ،تقلص الفجوة بين النظريــة والتطبيق ،من
خالل أكاديميين أكفاء بخبرات علمية متميز.
 األهداف:
 .3تعزيز منظومة التقييم أخالقية والوطنية في المجتمع الفلسطيني.
 .9تطوير البرامج األكاديمية بشكل مستمر بما يراعي معايير الجودة العالمية.
 1د .خليل حماد " و ازرة التربية والتعليم " .9191
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 .1تنمية البحث العلمي عالي الجودة ،للمأسهمة في تحقيق أهداف المجتمع.
ـركة األكاديمية مع الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمية ،من خالل االنض ــمام
 .2تدعيم الش ـ ا
التحاد الجامعات العربية والعالمية.
 .2تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات المختلفة ،لتنمية المجتمع.
اعداد خريجين متميزين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
.6
ُ

ثانيا :واقع التعليم ال لكتروني بجامعة االسراء:
ً

تميزت جامعة اإلسـ ـراء منذ نش ــأتها بتوجيه نحو اعتماد التعليم اإللكتروني ،حيث كانت منذ
العــام 9132م تعتمــد على تــدريس ( )%11من طالبهــا من خالل نظــام التعليم اإللكتروني داخــل
الحرم الجامعي ،لذلك لم يكن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغرباً أن تقدم الجامعة نموذجاً يحتذى به في التعليم اإللكتروني

في ظل جائحة كورونا.

1

كمـا اتخـذت الجـامعـة العـديـد من االجراءات الهـامـة التي وفرت كـافـة الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـل الكفيلة بالحفاظ على
العملية التعليمية مس ــتقبالً وتحت مختلف الظروف ،ومس ــاندة الطلبة والوقوف إلى جانبهم لمواصـ ــلة
مسيرتهم التعليمية عن ٌبعد واالستفادة من بوابة التعليم اإللكتروني الخاصة بالجامعة.
ولضمان جودة عملية التعليم اإللكتروني قامت الجامعة باستحداث نماذج الجودة التي تلبي
تطبيق كافة معايير الجودة األكاديمية الخاصـ ـ ـ ـ ــة بالتعليم اإللكتروني .وأصـ ـ ـ ـ ــدرت الجامعة عدد من
النشـ ـ ـ ـرات اإلرشــ ـ ــادية لتنظيم العمل عبر المنظومة اإللكترونية ،من جهة ولمس ـ ـ ــاعدة المحاض ـ ـ ـ ـرين
والطلبة على الس ـ ـ ـ ـ ـواء في التعامل مع تقنيات وأدوات التعليم اإللكتروني .ووضـ ـ ـ ـ ــعت الجامعة خطة
للتعامل مع مختلف الس ـ ــيناريوهات وخاص ـ ــة في حالة تدهور االوض ـ ــاع واس ـ ــتمرار االغالق وكيفية
التعامل مع بعض المس ـ ـ ــاقات العملية التي تتطلب حض ـ ـ ــور الطلبة للمعامل والمختبرات عبر تعزيز
برامج المختبرات والمعامل االفت ارضـية وغيرها من المنصات اإللكترونية التفاعلية المالئمة .وتحافظ
الجامعة على تواصـ ـ ـ ـ ــلها المباش ـ ـ ـ ـ ــر والمس ـ ـ ـ ـ ــتمر مع قيادة و ازرة التعليم العالي والبحث العلمية وهيئة

1
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االعتمــاد والجودة بهــدف تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيق الجهود واإلجراءات التي تهــدف إلى تجويــد العمــل وفق منظومــة
التعليم اإللكتروني المناسبة والتي ال تمس بجودة التعليم المطلوبة.
اعتمدت جامعة االسـ ـ ـ ـ ـ ـراء -ض ـ ـ ـ ـ ــمن هيكلها التنظيمي -دائرة التعليم اإللكتروني كجس ـ ـ ـ ـ ــم إداري
مسؤول عن التوجه االستراتيجي في التحول نحو االعتماد على التكنولوجيا في عملية التعلم.
 حيث كان من مهامها الرئيسية: .3تجهيز البنية التحتية الالزمة لعملية التحول نحو التعليم اإللكتروني.
 .9برمجة وتص ـ ــميم النظم اإللكترونية (البوابة اإللكترونية ،والمودل) الالزمة لعملية التعلم
اإللكتروني.
 .1وضع البرامج التدريبية الالزمة للطواقم االكاديمية واإلدارية والطلبة ،للتعامل مع النظم
اإللكترونية.
 .2تنس ـ ــيق والمش ـ ــاركة مع الجهات المختص ـ ــة في وض ـ ــع لوائح والنظم الض ـ ــابطة لعملية
التعليم اإللكتروني.
 .2اإلشراف على عملية تحويل المناهج االعتيادية إلى المناهج اإللكترونية.
 .6اإلشراف على عملية إثراء بوابة التعليم اإللكتروني بالمواد التعليمية المساندة.
-

الهيكل التنظيمي لدائرة التعليم ال لكتروني:

الهيكلية التنظيمي لدائرة التعليم اإللكتروني بالجامعة
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 الفرص والتحديات التي واجهت الجامعة خالل جائحة كورونا:
رغم التجربة السـ ـ ــابقة للجامعة في التعليم اإللكتروني للطلبة إال أن جائحة كورونا فرض ـ ـ ـت
متغيرات جديدة كسـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة التباعد االجتماعي مما شـ ـ ـ ـ ــكل حاف اًز أمام الجامعة للتوجه نحو تطوير

منظومة تعليم اإللكتروني جديدة تحت مسمى البوابة اإللكتروني لربط بين أطراف العملية التعليمية،
حيث شــكلت هذه البوابة حلقة وصــل بين األكاديميين والطلبة من خالل محاض ـرات تفاعلية مباش ـرة
كفصل دراسي وجاهي.
-

أهم الفرص:
 .3تبني و ازرة التعليم العالي عملية التعليم اإللكتروني كوس ـ ـ ـ ــيلة مس ـ ـ ـ ــاندة للتعليم الوجاهي
بمؤسسات التعليم العالي في ظل الجائحة.
 .9قبول الطلبة فكرة التعليم اإللكتروني بالجامعة.
 .1توفير مادة علمية أكاديمية من خالل البوابة اإللكترونية والمودل.
 .2تقويم وقياس الطلبة من خالل تقديم االمتحانات إلكترونياً من خالل بوابة الطالب.

-

أهم التحديات:
 .3صعوبة تحويل كافة المواد التعليمية خاص ًة العلمية منها إلى نظام تعليم إلكتروني.
 .9صعوبة ضبط الفصول االفتراضية من قبل الطاقم األكاديمي بالجامعة.
 .1تهالك البنية التحتية بقطاع غزة.
1

 .2الوضع االقتصادي المتردي لبعض الطلبة.
الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:
-

دراســــــــة ( حنتولي ،تغريد )8102 ،واقع التعليم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره
في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الد ارسـات العليا برامج كلية التربية
وأعضاء الهيئة التدريسية ،هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم واقع التعليم اإللكتروني
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في جـامعـة النجـاح الوطنيـة ودوره في تحقيق التفـاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية
الد ارسـات العليا برامج كلية التربية وأعضـاء الهيئة التدريسـية ،وبيان اثر متغيرات الدراسة حيث
اس ـ ـ ــتخدمت الباحثة المنهج الوص ـ ـ ــفي التحليلي ،وكان أهم النتائج :أن واقع التعليم اإللكتروني
في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر طلبة كلية الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العليا في برامج كلية التربية
كانت نسبته ( ،)%42.6دور التعليم اإللكتروني في تحقيق التفاعل بين المتعلمين جاء بأعلى
درجة ( ،)%49.9وكانت أهم توصــــيتها :ضـ ـ ـرورة تطوير البنية التحتية للجامعة والعمل على
تحس ـ ـ ـ ــينها لبناء أس ـ ـ ـ ــاس قوي ومتين ،زيادة اس ـ ـ ـ ــتثمار ما يطرحه التعليم اإللكتروني من أدوات
تواصل مختلفة من تحقيق زيادة أكبر للتفاعل بين المتعلمين.
-

دراســــــــة ( عفونة ،وآخرون :)810. ،تقويم تجربة جامعة النجاح الوطنية في توظيف نظام
إدارة التعليم اإللكتروني (المودل) في برنامج تأهيل المعلمين أثناء الخدمة :تهدف هذه الد ارســة
إلى تقويم تجربة جامعة النجاح الوطنية في توظيف نظام إدارة التعليم اإللكتروني (المودل) في
برنامج التأهيل المعلمين في كلية العلوم التربوية واس ـ ــتخدمت الد ارس ـ ــة التحليل الوص ـ ــفي لمدى
اندماج المعلمين ومشـ ــاركتهم بالبرنامج التدريبي اإللكتروني وتم تحليل مضـ ــمون هذه البيانات،
باإلضـافة إلى إجراء عدد من المقابالت مع أعضـاء الهيئة التدريسـية والمشرفين على التدريب،
وكانت أهم النتائج :مشاركة المعلمين جيدة بشكل عام واتضح أن هنالك وعياً ألهمية توظيف
التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم ،وهناك بعض الصعوبات التي واجهت المعملين المتدربين
من أهمها ،عدم تدريبيهم المســبق على الحاســوب وعدم توفير البنية التحتية الالزمة في بيوتهم
ومدراسهم.

-

دراسة عبد العزيز ( )8104بعنوان " واقع استخدام التعليم اإللكتروني في مدراس أهلية مختارة
من الرياض من وجهة نظر المعلمين والطالب" هدفت هذه الد ارسـة إلى معرفة استخدام التعليم
اإللكتروني في م ــدارس أهلي ــة مخت ــارة بمنطق ــة الري ــاض من وجه ــة نظر المعلمين والطالب،
وبلغت عينة الدراسة ( )311معلم و( )213طالباً ،وكانت نتائج الدراسة :أن مهارات المعلمين
في اسـ ـ ـ ـ ــتخدام الحاسـ ـ ـ ـ ــوب بين متوسـ ـ ـ ـ ــطة وعالية ،ومجال المهارات األزمة السـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليم
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اإللكتروني كـانـت مـا بين متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة وعـاليـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـابات المعلمين في مجال البنية التحتية
واألجهزة والكوادر البشرية الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروني كانت ما بين متوسطة وعالية
-

دراســـــــــــة ( الحولي :)8102 ،التعليم اإللكتروني ودوره في تعزيز مجتمع المعلومـ ــات في
فلسطين" :هدف البحث إلى التعرف على دور التعليم اإللكتروني في تعزيز مجتمع المعلومات
في فلسـ ـ ـ ـ ــطين واسـ ـ ـ ـ ــتخدم الباحث المنهج الوصـ ـ ـ ـ ــفي التحليلي ،وكانت أهم النتائج :أن مجتمع
المعلومات في فلس ـ ـ ـ ــطين يواجه ض ـ ـ ـ ــعف في البنى التحتية التكنولوجية وقلة الكوادر البشـ ـ ـ ـ ـرية
المدربة مما يقلل قدرته التنافسية في قطاع االقتصاد المعرفي نتيجة لثورة المعلومات وانعكاسها
على مجتمع المعلومات ،وكانت أهم التوصـــيات :تطوير التش ـ ـريعات الفلسـ ــطينية لمحو األمية
المعلوماتية في الجامعات والمدراس وتبني الخطط التربوية لالسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من التطورات التعليمية
العلمية ،واالهتمام بالمكتبات المتخصصة ودعمها وتزويدها بأحدث التقنيات.

-

دراســــة الحربي ( ،)8108بعنوان " واقع اســ ــتخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر طالبات
قسـ ـ ــم تقنيات التعليم بجامعة الملك سـ ـ ــعود" وهدفت هذه الد ارسـ ـ ــة إلى التعرف على مدى توفير
البنية التحتية للتعليم اإللكتروني ،ومدى معرفة أعض ـ ــاء هيئة التدريس في قس ـ ــم تقنيات التعليم
بــالجــامعــة بمتطلبــات التعليم اإللكتروني ،وتكون مجتمع الــد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من ( ،)332وكــانــت أهم
النتــائج :وجود بنيــة تحتيــة قويــة بمــا يخص التكنولوجيــا ،عــدم تلقي أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئــة التــدريس
التدريب الالزم وعدم معرفة أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس بمتطلبات اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني،
وكانت أهم التوصـــــيات :أن الكوادر البشـ ـ ـ ـرية المدربة في قس ـ ـ ــم تقنيات التعليم تس ـ ـ ــتطيع عمل
المقررات اإللكترونية.

 الدراسات األجنبية:
-

دراســة وانو ويانو ( :)WANG & Yang, 2014يتحرى هذا البحث "تصــورات طلبة شــرق
آس ــيا نحو الخص ــوص ــية الش ــخص ــية في التعليم اإللكتروني" ،تم تكرار البحث نفس ــه لمدة ثالث
سنوات للتحقق مما اذا كانت االتجاهات نحو الخصوصية في التعليم اإللكتروني تتغير بمرور
الزمن ،أجيت المســوحات في اثنتين من دول أســيا ( الصــين ،واليابان) ،شــارك ( )911طالب
في االسـتطالعات ،وكان جميع المشاركين على دراية في بيئات التعليم اإللكتروني ،كانت أهم
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النتائج :أن جميع األفراد في الصين واليابان كان لهم اتجاهات إيجابية نحو الخصوصية ألنها
تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم ألغراض التعليم .على الرغم من وجود مخاوف ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريحة حول بعض البنود مثل
الصور الشخصية والعناوين البريدية وأرقام الهواتف.
-

دراسةةةةةة مهيرا وأومديان ( " :)Mehra&Omidian,2011د ارس ـ ـ ـ ـ ــة اتجاهات الطالب في
جامعة بنجاب في الهند نحو التعليم اإللكتروني ،وقد تم جمع البيانات من خالل مس ـ ـ ـ ـ ــح عينة
من ( )211من طلبة الدراسات العليا ،كانت أهم النتائج :أن  %46من الطلبة لديهم اتجاهات
إيج ــابي ــة واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــة نحو التعليم اإللكتروني ،وأظهر  %92اتج ــاه ــات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبي ــة نحو التعليم
اإللكتروني ،وتصور  %99من الطلبة فوائد التعليم اإللكتروني ،واعتزم  %24من الطلبة على
تبني التعليم اإللكتروني في تعلمهم.

 ملخص الدراسات السابقة:
أظهرت الد ارس ـ ـ ــات الس ـ ـ ــابقة أن التعليم اإللكتروني يحتل مكانة مهمة لدى األس ـ ـ ــاتذة التربويين في
جميع أنح ــاء الع ــالم ،وذل ــك لم ــا تق ــدم ــة من أدوات ه ــذا التعليم من ق ــدرة ه ــائل ــة على االحتف ــاظ
بــالمعلومــات ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهــا ،ومــا يعطيــه من مرونــة في الوقــت والزمن للطــالــب والمعلم وولي األمر
والمجتمع في العودة إلى المقررات الدراسية والمواد الثقافية في أي وقت وزمان.
 ما ستقدمه الدراسة ،وأوجه االختالف عن الدراسات السابقة:
طبقت الدراسة على جامعة اإلسراء وهي أول دراسة تتناول موضوع التعليم اإللكتروني بجامعة
ُ
اإلسراء ،ورغم أن العديد من الدراسات تناولت موضوع التعليم اإللكتروني في بيئة التعليم بفلسطين؛
إال أن ما يميز هذه الدراسة هو أنها قيمت التجربة العملية التي اعتمدتها جامعة اإلسراء خالل الفصل
الثاني أثناء جائحة كورونا ،كما أنها تطرقت لجانب مهم في عملية التعليم اإللكتروني وهو طبيعة
المنهج الدراسي (نظري ،عملي) ووجهة نظر الهيئة األكاديمية والطلبة في تجربة التعليم اإللكتروني
في تعليم المواد العملية.
كما تناولت الدراسة التوجه االستراتيجي للو ازرة التعليم العالي والبحث العالي نحو تبني التعليم
اإللكتروني ،وتقييمها للتجربة التي اعتمدتها مؤسسات التعليم العالي في تلك المرحلة.
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منهجية واجراءات الدراسة:
منهجية الد ارس ــة واجراءاتها محو اًر رئيس ــياً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من الد ارس ــة ،وعن
طريقها يتم الحصــول على البيانات المطلوبة بإجراء التحليل اإلحصــائي والتوص ــل إلى النتائج التي
يتم تفسـيرها في ضـوء أدبيات الد ارسـة المتعلقة بموضوع الدراسة وبالتالي تحقق األهداف التي سعى
الباحثان إلى تحقيقها.
 .0منهجية الدراسة:
تم اسـ ــتخدام المنهج الوصـ ــفي التحليلي الذي يصـ ــف الظواهر محل الد ارسـ ــة ،وتحليل بياناتها وبيان
العالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها.
 .8مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من:
 جميع المحاضرين بالعمل في جامعة اإلسراء بالمحافظات الجنوبية خالل العام الدراسي
محاضر ومحاضرة.
ًا
 9191-9132بالفصل الدراسي الثاني والبالغ عددهم 11

 جميع طلبة جامعة اإلسـ ـراء بالمحافظات الجنوبية خالل العام الد ارس ــي 9191-9132
بالفصل الدراسي الثاني والمقدر عددهم بـ ( )211طالب وطالبة.
 .2عينة الدراسة:
 تكونت عينة الدراسة من  932طالب وطالبة ،بنسبة  %91.9حيث ثم إنشا رابط خاص
باالستبيان على نماذج قوقل ونشره بين الطلبة وتم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة.
م

الجنس

النسبة المئوية

العدد

0

طالب

392

%29.3

8

طالبة

21

%23.2

932

%311

المجموع
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توزيع الطلبة حسب الجنس (ذكر ،انثي)
الجنس

م

النسبة المئوية

العدد

0

كلية أدبية

312

%62.6

8

كلية علمية

46

%12.2

932

%311

المجموع

توزيع الطالب حسب الكلية الدراسة.
 كما تم نشر االستبانة عبر نماذج غوغل الستطالع اراء الهيئة األكاديمية بالجامعة
حيث شارك في االستطالع  33أكاديمًيا من العاملين في الجامعة من أصل 11
أكاديمًيا في الجامعة بنسبة .%11.1
 .4أداة الدراسة:
االستبانة:
تم بناء استبانة واقع التعليم اإللكتروني في جامعة اإلسراء بقطاع غزة؛ بعد االطالع على األدب
التربوي اإلداري الحديث الذي سـ ــبق وان اسـ ــتعرضـ ــناها .وفي ضـ ــوء الد ارسـ ــات السـ ــابقة المتعلقة
بمشكلة الدراسة التي تم االطالع عليها تم بناء االستبانة وفق المجاالت ملحق رقم"."3
نموذج المقابلة:
تم إعداد أسـئلة المقابلة لمعرفة التوجه االستراتيجي لدى وازرة التعليم العالي والبحث العلمي نحو
تبني التعليم اإللكتروني في ظـل الجـائحـة ،وتقييمهـا لتجربـة التعليم اإللكتروني في مرحلة كورونا
بمؤسـسـات التعليم العالي بالمحافظات الجنوبية خالل الفصل الدراسي الثاني عن العام الجامعي
 9191-9132ملحق رقم ""9

نتائج الدراسة:
 توجد فروق ذات داللة إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابات الهيئة االكاديمية والطالب حول طبيعة
المنهج الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي (النظري التطبيقي) خالل تجربـة التعليم اإللكتروني ،حيث بلغت نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
الموافقة على أن هناك اختالف في األسـ ـ ـ ـ ـ ــلوب والمنهجية واألدوات المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في التعليم
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اإللكتروني لصـ ـ ـ ـ ــالح المنهج التطبيقي من وجهة نظر الهيئة األكاديمية بنسـ ـ ـ ـ ــبة ،%44.99
كذلك فيما يتعلق بالطلبة حيث بلغت نسبة موافقتهم .%94.29
 ال توجد فروق ذات داللة إحص ـ ــائية بين متوس ـ ــطات اس ـ ــتجابات الهيئة األكاديمية تعزى إلى
متغير الجنس (ذكر– أنثى).
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات الطلبة تعزى إلى متغير الجنس
(ذكر– أنثى).

ثانياً :توصيات الدراسة:
بناء على النتائج التي توصل إليها الباحثان من خالل بيانات الدراسة تم التوصل مجموعة من
ً
التوصيات اآلتية:
 تعزيز ونشر ثقافة التعليم اإللكتروني.
 تطوير البنية التحتية التكنولوجية.
 تعزيز المنظومات اإللكترونية.
 العمل على وضع معايير جودة موحدة من قبل و ازرة التعليم العالي.
 وضع معايير موحدة لضبط عملية التقويم بين مؤسسات التعليم العالي.
 تعزيز تطبيقات واستخدامات ألدوات وتقنيات حديثة تعزز من التوجه نحو اعتماد التعليم
اإللكتروني كبديل للتعليم الوجاهي.
بدال من الرؤية الضيقة قصيرة األجل.
 اعتماد رؤية شاملة طويلة األمد ً

المراجع:
-

الس ــيد عبد المولى أبو خطوة ،مبادئ تص ــميم المقررات اإللكترونية المش ــتقة من نظريات التعلم
وتطبيقاتها التعليمية -المؤتمر الدولي الثالث حول التعليم اإللكتروني :البحرين)9131( .

-

بندر العتيبي ،تعريف التعليم والتعلم ،جامعة الملك سعود ،الرياض(.)9139

-

إبراهيم بن عبد الله المحيسن ،التعليم اإللكتروني ترف أم ضرورة ،ورقة عمل مقدمة إلى ندوة:
مدرسة المستقبل ،جامعة الملك سعود(.)9136
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-

إبراهيم المحيس ـ ــن ،وخديجة هاش ـ ــم ،التعليم العالي عن بعد باس ـ ــتخدام ش ـ ــبكة المعلومات الدولية
المؤتمر الثالث ألعداد المعلم ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى.9114 ،

-

تغريد حنتولي ،واقع التعليم اإللكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين
المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الد ارسـ ـ ـ ــات العليا ،د ارسـ ـ ـ ــة غير منشـ ـ ـ ــورة ،جامعة النجاح،
فلسطين(.)9136

-

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــدة عفونــة ،وآخرون .تقويم تجربــة جــامعــة النجــاح الوطنيــة في توظيف نظــام إدارة التعليم
اإللكتروني (المودل) في برنـ ــامج تـ ــأهيـ ــل المعلمين اثنـ ــاء الخـ ــدمـ ــة ،مجلـ ــة جـ ــامعـ ــة الخليـ ــل،
فلسطين(.)9132

-

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم عبـد العزيز ،معوقات التعليم اإللكتروني من وجهة الطالبات بكلية التربية للبنات بأبها،
جامعة الملك خالد ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية .السعودية(.)9132

-

علي ـ ــان الحولي ،ف ـ ــادي الحولي ،التعليم اإللكتروني ودوره في تعزيز مجتمع المعلوم ـ ــات في
فلسطين ،مؤتمر العربي الدولي الثاني ،فلسطين(.)9131

-

عاطف أبو حميد الشـ ـ ــرمان ،تكنولوجيا التعليم المعاص ـ ـ ـرة وتطوير المناهج( .ط )3األردن :دار
وائل للنشر(.)9131

-

باس ـ ـ ــل الحربي ،واقع اس ـ ـ ــتخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر طالبات قس ـ ـ ــم تقنيات التعليم
بجامعة الملك سعود ،رسالة ماجستير ،جامعة الملك سعود الرياض ،السعودية(.)9139

-

رجاء العس ـ ـ ـ ـ ــيلي ،مدى توافر وظائف إدارة المعرفة وأثرها على الفاعلية التنظيمية لدى العاملين
في المؤسسة العامة للتعليم ،جامعة القدس ،القدس ،فلسطين(.)9139

-

فتحي درويش عشيبة ،دراسات في تطوير التعليم الجامعي على ضوء التحديات المعاصرة.
(ط .)3القاهرة(.)9112

1. Yang,Fang& Wang, Shudong. (2014). Students Perception Toward
Personal Information and Privacy disclosure in E-Learning. The
Turkish Online Journal of Education Technology.
2. Mehra,Vandana & Omidian, .Faranak Ezamining. (2011). Students
Attitudes Toward E-Learning: ACase from India.MalaysianJouranal
of Education Technology.
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 مواقع إلكترونية:
-

الموقع اإللكتروني للو ازرة التربية والتعليم (https://www.mohe.ps/

-

الموقع اإللكتروني لجامعة اإلسراء ))https://ar.israa.edu.ps/
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)

" متطلبات تطبيق التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة
وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها "
"The requirements of application of e-Learning in light of the
Corona pandemic at Al-Quds Open University and ways to
"develop it from the perspective of its employees
أ .بهاء الدين عمر سالم

أ .أحمد عمر صافي

مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة
bahaa_omar008@hotmail.com

مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة
manofgaza@gmail.com
الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا في

جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها وتقديم الدعم الكامل للتعلم
اإللكتروني داخل الجامعات.

وتكونت عينة الدراسة من ( )41إداري وأكاديمي ،من مجموع اإلداريين واألكاديميين في جامعة

القدس المفتوحة لفرعي الشمال وغزة .وتم اختيارهم حسب الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة,

والدورات التدريبية.

واتبع الباحثان في دراستهما المنهج الوصفي التحليلي المالئم لطبيعة الظاهرة وموضوع الدراسة،

وتحقيقاً ألهداف الدراسة استخدم الباحثان استبانة مكونة من ( )32فقرة موزعة على مجاالت

االستبانة.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها :أن المجال األول لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني

في ظل جائحة كورونا حاز على وزن نسبي ) )%80.00بدرجة كبيرة .وأن المجال الثاني لمتطلبات
تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا حاز على وزن نسبي ) )%81.60بدرجة كبيرة.

كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني

في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها تعزى

إلى متغير الجنس والمؤهل العلمي عند مستوى داللة ) .(0.05كما أظهرت النتائج أنه توجد فروق
ذات داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس

المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها تعزى إلى سنوات الخبرة لصالح الفئة (أكثر من
 32سنة) ،والدورات التدريبية لصالح الفئة (أكثر من  31دورات تدريبية).
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وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتعزيز العملية التعليمية التعلمية اإللكترونية والعمل على توفير
كل ما يلزم من دعم لألكاديميين واإلداريين في استخدام التعليم اإللكتروني لتحسين نوعية التعليم

.المقدم لطلبة قطاع غزة في الجامعة من خالل النقاط التي قدمتها الدراسة
. التعليم اإللكتروني، متطلبات:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The study aimed to identify the requirements of applying e-learning in light
of the Covid-19 pandemic at Al-Quds Open University and the ways to
develop it from the perspective of its employees and provide full support for
e-learning in the universities.
Study Sample: The study sample consisted of (70) administrators and
academics, from the group of Administrators and academics at Al-Quds Open
University in the North and Gaza branches. They were chosen according to
gender, educational qualification, years of experience, and training courses.
The researchers followed in their study the descriptive analytical approach
which appropriate to the nature of the phenomenon and the subject of the study,
and to achieve the objectives of the study, the researchers used a questionnaire
consisting of (19) sections, distributed on the areas of the questionnaire.
The study reached several results, most notably are: The first field of
requirements for implementing e-learning under Covid-19 pandemic has
attained a relative weight of (80.00%) to a large degree. And that the field of
requirements for implementing e-learning under Covid-19 pandemic has
attained a relative weight of (81.60%), to a large degree. The results of the
study also showed that there are no statistically significant differences for the
requirements of applying e-learning in light of Covid-19 pandemic at Al-Quds
Open University, and the ways to develop it from the perspective of workers
in it are attributed to the gender variable, and the educational qualification at
the level of significance (0.05). The results also showed that there are
statistically significant differences for the requirements of applying e-learning
in light of Covid-19 pandemic at Al-Quds Open University and the ways to
develop it from the perspective of its employees are attributed to years of
experience in favor of the category (more than 15 years), and training courses
in favor of the category (more than 10 courses Training.
In light of these results, the study recommended to strengthening the
educational and electronic learning process and providing all necessary support
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for academics and administrators in using the electronic education to improve
the quality of education, provided to students of Gaza Strip at the university
through the points presented by the study.
Key words: requirements, e-Learning
مقدمة:
من األهداف العامة لسياسات التعليم في فلسطين ،متابعة واألخذ بآخر ما توصلت إليه التقنية

على مستوى العالم ,وترسيخا لهذه األهداف ،وتماشياً مع التطور المتسارع في مجال تقنية المعلومات

التي أصبحت أهم أدوات التنمية في الوقت الحاضر؛ جاءت فكرة مشروع المنهاج التربوي اإللكتروني
لتلبي الرغبة في تطوير الحياة العامة الفلسطينية ،ولتؤكد على الطموح المتزايد في المحافظة على

المستوى األكاديمي الذي يميز شعبنا كأحد أكثر الشعوب العربية اهتماماً بالعلم والعلماء ,و التغلب
على المشكالت الطارئة التي تواجه التعليم بشكل عام ,ونرى أن تدريس مادة الحاسب اآللي تطور

من مرحلة نظرية إلى مرحلة عملية وتطبيقية؛ ما يعني أنها ستخلق جيالً قاد اًر على اإلبداع في مجال
الحاسب اآللي يواكب ما يحدث من تطور هائل في عصر التكنولوجيا الحديثة.

وهذا التطور في معرفة ما هو الحاسب اآللي وكيف يعمل وما إلى ذلك ،جعل التفكير بالتعليم

اإللكتروني مطلباً أساسياً لرفد العملية التعليمية بمزيد من وسائل التقنية الحديثة؛ حتى أصبح مصطلح
التعليم اإللكتروني متداوًال بين الطالب والمعلمين وادارات الجامعات كركيزة من ركائز التعليم الحديث.
حيث دأبت و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية على توظيف وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

(التعليم والتعلم اإللكتروني) ،وذلك ضمن خططها لتحقيق هدفها نحو تحسين نوعية التعليم ،حيث
إن هنالك عدة دراسات علمية وتربوية أثبتت بأن توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بطريقة

فاعلة يمكن أن يأسهم بشكل فعال في تطوير العملية التعليمية وتعزيز التواصل بين أطراف العملية
التعليمية.

()1

مشكلة الدراسة:

جلال قد يهدد التعليم بأزمة هائلة ربما كانت هي األخطر في زماننا
يشهد العالم اآلن حدثًا ً
المعاصر ،فحتى اغسطس  ،9191تسببت جائحة فيروس كورونا ( )COVID-19في انقطاع أكثر
من  3.6مليار طفل وشاب عن التعليم في  363بلداً ،أي ما يقرب أكثر من  %91من الطالب
الملتحقين بالمدارس على مستوى العالم ،وجاء ذلك في وقت نعاني فيه بالفعل من أزمة تعليمية

)  (1و ازرة التربية والتعليمwww.mohe.ps ,
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عالمية ،فهناك الكثير من الطالب في الجامعات  ،لكنهم ال يتلقون فيها المهارات األساسية التي
يحتاجونها في الحياة العملية ،حيث انتشار جائحة كرونا والتي سببت في انقطاع الطالب عن التعلم،

خاصة في الجامعات ،فمن هنا بدأت المشكلة وهي توفير بديل عن التعلم التقليدي ،والذي قد يأسهم
بشكل كبير في معالجة مشكلة التعليم.

وفي دراسة أجراها باحثون من جامعة القدس المفتوحة ،وجدوا أنه تكمن مشكلة التعليم اإللكتروني

في جامعة القدس المفتوحة في هشاشة البنية التحتية للتعليم عن بعد الذي يعد حصاد ثمرة التعليم

اإللكتروني ،وهو أمر مرهون بمدى قدرة المخططين على تصميم الخطط ووضع البرامج التي تعد
األجيال للمستقبل ،فلم تعد عمليات الترميم والحذف واالضافة في المناهج التعليمية بديال عن عملية
تطوير المناهج ناهيك عن نظرة المجتمع له ،فالتعليم عن بعد ال يحظى بالكثير من االهتمام من

قبل أفراد المجتمع ويرونه ذو مكانة أقل من التعليم النظامي ،ما جعلها تحول دون بلوغه ألهدافه
على أكمل وجه ،فمنها ما يعود إلى حداثته ومنها ما يعود إلى ارتباطه بعوامل متعددة بشرية(معلمين

ومتعلمين ،)..،فهناك شحاً بالمعلمين الذين يجيدون(فن التعليم اإللكتروني) ومن الخطأ التفكير بأن
جميع المعلمين يستطيعون أن يسهموا في هذا النوع من التعليم بكفاءة ،ناهيك عن بعض الجوانب
المادية(أجهزة ومعامل) ،وبرمجيات وبنية تحتية ضعيفة في تخصيص التمويل الالزم لتوفير أجهزة

الحاسبات ومستلزماتها ،وتوفر الصيانة
بعض االحيان وبطئها.

الدائمة لإلنترنت حيث تجد صعوبة تغطية االنترنت في

( )1وبناء على ما تقدم فان مشكلة الدراسة تتحدد في الجابة عن التساؤل الرئيس اآلتي:
ما متطلبات تطبيق التعليم ال لكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل

تطويره من وجهة نظر العاملين فيها؟

ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:

 )3ما واقع التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة؟
 )9ما سبل تطوير التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة؟

 )1ما متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة؟
 )2ما مدى استفادة طلبة الجامعة من التعليم اإللكتروني؟

)  , https://www.kutubpdfbook.com/book : (1تاريخ التصفح 9191/2/31
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 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة تعزى للمتغيرات( :متغير
الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والدورات التدريبية)؟

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى:

 .3التعرف إلى واقع التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة.
 .9التعرف إلى سبل تطوير التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة.

 .1التعرف إلى متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة.

 .2التعرف إلى مدى استفادة طلبة جامعة القدس المفتوحة من التعليم اإللكتروني.

أهمية الدراسة:

تكمن األهمية لهذه الدراسة فيما يلي:

التعرف على متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة
وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها.

حدود الدراسة:

ﺍقتصﺭﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة على اآلتي:

الحدود البشرية :عينة من العاملين في جامعة القدس المفتوحة بفرعي (النصر والشمال) ،وتم اختيار
فرعي (النصر والشمال) لقرب المسافة من هذين الفرعين أوال ،والعمل بإحدى هذه الفروع من
الباحثين ،ومعرفة الكثير من المعلومات عن هذين الفرعين.

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول لعام  9193/9191م

الحدود المكانية :جامعة القدس المفتوحة فرعي (النصر والشمال).
منهج الدراسة:

في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها؛ للتعرف على متطلبات تطبيق

التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة
نظر العاملين فيها ،وبناء على األسئلة التي سعت الدراسة لإلجابة عنها ،سوف يستخدم الباحثان

المنهج الوصفي التحليلي بأسلوبه المسحي؛ لتحقيق أهداف هذه الدراسة.

مجتمع الدراسة:

طبقت الدراسة على ( )41من مجتمع الدراسة الكلي من العاملين في جامعة القدس المفتوحة
بفرعي (الشمال وغزة) والبالغ عددهم (.)321

263

مصطلحات الدراسة:

التعليم ال لكتروني:
التعليم الذي يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على الحاسب واإلنترنت
وتمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان.

وهو أسلوب حديث من أساليب التعليم ،توظف فيه آليات االتصال الحديثة سواء اكان االتصال
عن بعد أو في فصل دراسي.

()1

وهو نظام تفاعلي للتعليم من بعد ،يقدم للمتعلم وفقا للطلب ،ويعتمد على بيئة إلكترونية -رقمية-
()2

متكاملة ،تستهدف بنا المقررات وتوصيلها بواسطة الشبكات اإللكترونية.

ويعد تعليم مرن ومفتوح ويستخدم التقنية بجميع أنواعها من خالل توظيف وسائط متعددة وذلك

إليصال المعلومة للطلبة لم ا رعاة الفروق الفردية بينهم بأقصر وقت وأقل جهد.
ويعرف بأنه استخدام لتقنية الويب واإلنترنت إلحداث التعلم .

()3

()4

تعريف الباحثين الجرائي:

يعرف الباحثان التعليم اإللكتروني اجرائيا بأنه نظام تعليمي يسعى إلى توفير امكانيات التعليم

باالعتماد على االساليب التكنولوجية المتقدمة ،واستخدام تقنيات المعلومات الحاسوبية وشبكات

اإلنترنت ،إما لسد العجز أو معالجة الخلل الذي يط أر على التعليم التقليدي باستخدام الوسائل
التكنولوجية الحديثة.

الدراسات السابقة:

هدفت دراسة ( ظاهر ،) 9136 ،إلى التعرف على درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي،

وعالقته بتطوير التعليم في الجامعات الفلسطينية جامعة القدس المفتوحة "دراسة حالة" ،حيث
تكونت عينة الدراسة من ( )329موظف من أصل (  )322موظف من الموظفين في الوظائف

العليا بالجامعة ،ولتحقيق اهداف الدراسة ,قام الباحث باستبانتين ،األولى مكونة من ( )24فقرة

موزعة على ( )6مجاالت لقياس درجة التخطيط االستراتيجي جامعة القدس المفتوحة ،والثانية

()3عبد الله بن عبد العزيز الموسى ,التعلم اإللكتروني .خصائصه ،فوائده ،عوائقه ،ورقة عمل)9119( ،
()9

سعدية االحمر ،التعليم اإللكتروني (https://www.kutubpdfbook.com/book,9132

()1طارق العواودة" ،صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها االساتذة والطلبة" ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة االزهر،فلسطين9139,
-Horton, William & Horton KatherineE- Learning Tools And Technologies: A Consumer's
Guide For Trainers Teachers, Educators, and Instructional Designers, (2003).
( (4
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مكونة من ( )32فقرة لقياس درجة تطوير التعليم اإللكتروني ،وقد تمت المعالجات االحصائية
باستخدام برنامج (. (spss

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته ،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن

درجة ممارسة جامعة القدس المفتوحة للتخطيط االستراتيجي ( ،)%91.22وبدرجة تقدير عالية،
كما وبلغت درجة تطوير التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة ( )%94.92بدرجة

تقدير كبيرة .حيث اوصى الباحث بتفعيل التخطيط االستراتيجي كأسلوب اداري يسهم في تكيف
المؤسسة التربوية مع بيئتها الداخلية والخارجية.

()1

كما هدفت دراسة الحوامدة ( )8100إلى الكشف عن معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من

وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية ،والتعرف إلى أثر التخصص
في هذه المعوقات ،وبلغت عينة ( )ICDLاألكاديمي ،والحصول على الرخصة الدولية لقيادة

الحاسوب الدراسة ( )26عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية إربد الجامعية ،وكلية
الحصن الجامعية ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت أداة الدراسة من استبانة
مكونة من ( )92بنداً بعد التحقق من صدقها وثباتها .هذا وأظهرت نتائج الدراسة أن بنود األداة
ككل شكلت معوقات للتعلم اإللكتروني ،تواجه أعضاء الهيئة التدريسية ،حيث شكلت المعوقات
المتعلقة بالجوانب اإلدارية والمادية أكبر المعوقات ،تالها المعوقات المتعلقة بالتعلم اإللكتروني

نفسه ،أما المعوقات التي تتعلق بالمدرس والطالب جاءت بالمرتبة الثالثة .وأوصت الدراسة توفير

البنية التحتية للتعلم اإللكتروني ،إعداد الكوادر الفنية المدربة ،ووضع برامج لعقد دورات تدريبية،
واجراءات المزيد من الدراسات في مجال التعلم اإللكتروني.

()2

وفي السياق نفسه هدفت دراسة اللوح واللوح ( )8100للتعرف على المعوقات التي تواجه

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث
العلمي ،والكشف عن أثر متغيرات الدراسة على آراء أعضاء هيئة التد ريس في هذه المعوقات،

وبلغت عينة الدراسة ( )24عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية تم اختيارهم
بالطريقة العشوائية ،واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت أداة الدراسة من مقياس

()3رائد ظاهر" :درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بتطوير التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية" (جامعة القدس
المفتوحة" دراسة حالة) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة (( 9136

()3محمد فؤاد الحوامدة " :معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية
" ،مجلة جامعة دمشق ،م ،94 .ع )9133(9+3
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مكون من ( )69عبارة وزعت على أربع محاور :معوقات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس ،معوقات
تتعلق باإلنترنت ،معوقات تتعلق بالبحث العلمي ،ومعوقات تتعلق بالجامعة .وقد أظهرت نتائج
الدراسة أن جميع عبارات األداة شكلت معوقات ألعضاء هيئة التدريس عند استخدام شبكة

اإلنترنت ألغراض البحث العلمي بدرجة كبيرة ،باإلضافة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية في المعوقات تعزى لمتغير المؤهل العلمي والجامعة ،بينما توجد فروق دالة إحصائياً
تعزى لمتغيرات الرتبة العلمية وعدد األبحاث العلمية وسنوات الخبرة .وأوصت الدراسة بالعمل
على الحد من معوقات استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي ،وتوعية أعضاء هيئة

التدريس بأهمية شبكة اإلنترنت في البحث العلمي.

()1

وهدفت دراسة راضي وشاهين ( )8101إلى معرفة معوقات توظيف التعليم اإللكتروني في

برنامج التربية التكنولوجية وسبل التغلب عليها في كلية فلسطين التقنية دير البلح ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )92من المحاضرين في برنامج التربية التكنولوجية بكلية فلسطين التقنية (دير

البلح) بعد استثناء العينة االستطالعية البالغ عددها ( )39ليكون بذلك حجم مجتمع الدراسة
( ،)14واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من
أربعة محاور وزعت على أعضاء الهيئة التدريسية .وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من

المعوقات ،منها ما تتعلق باإلدارة تتمثل في ضعف خطط التدريب والبرامج التدريبية الموجهة

للعاملين وقصور واضح في الميزانية الخاصة بتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني .وأخرى تتعلق

بالمحاضرين تمثلت في ضعف وعي المحاضرين بثقافة التعليم اإللكتروني ومعوقات شملت
البنية التحتية والدعم الفني تمثلت في ضعف اإلمكانات المادية الالزمة لتوظيف التعليم

اإللكتروني وعدم توفير مركز إلنتاج الوسائط التعليمية .وأخي ار معوقات تتعلق بالطلبة تمثلت في

ضعف وعي الطلبة بثقافة التعليم اإللكتروني وضعف استجابتهم وتفاعلهم مع هذا وعدم إتقانهم

لمهارات استخدامه .وأوصت الدراسة بدمج التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية ،تنفيذ برامج

تدريبية ،توفير ميزانية مناسبة لتمويل متطلبات التعليم اإللكتروني ،وتوفير اإلمكانيات البشرية

()9أحمد حسن اللوح ويحيى عطوه اللوح" :المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية عند استخدام

شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي" ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي (البحث العلمي مفاهيمه ،أخالقياته ،توظيفه) ،التي

تعقده الجامعة االسالمية بغزة بالفترة من  33-31مايو .9133
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إلدارة نظام التعليم اإللكتروني.

()1

في حين قام الجريوي ( )8101بدراسة هدفت إلى تحديد أنماط استخدام أعضاء هيئة

التدريس والطالب بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني ،والكشف

عن المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس والطالب بالجامعات السعودية في استخدام نظام
عضوا من أعضاء
إدارة التعليم اإللكتروني ،وتكونت العينة التي طبقت عليها الدراسة من ()29
ً
هيئة التدريس بالجامعات السعودية و( )223طالباً وطالبة ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي ،واستخدمت الدراسة أداتين لجمع البيانات هما :االستبانة ومقياس لالتجاهات .وقد

أظهرت نتائج الدراسة أن المتوسط العام ألنماط استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
السعودية لنظام إدارة التعليم اإللكتروني (جسور) بدرجة متوسط ( ،)1.32أما المتوسط العام
للمعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في استخدامهم لنظام إدارة

التعليم اإللكتروني (جسور) بدرجة متوسطة (  ،) 1.96في حين جاء المتوسط العام ألنماط

استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية نحو استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني

(جسور) بمقدار (  ،) 9.29أما المتوسط العام ألنماط استخدام الطالب لنظام إدارة التعليم

اإللكتروني (جسور) كان بدرجة متوسطة (  ،) 1.91وأخي ار جاء المتوسط العام للمعوقات التي
تواجه الطالب في الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني (جسور) بدرجة

متوسطة (  .) 9.26وقد أوصت الدراسة عقد الدورات التدريبية المتعمقة حول نظام (جسور)
والتي تساعد عضو هيئة التدريس على االستفادة من كافة اإلمكانات والمزايا التي يتمتع بها

النظام ،وتحفيز أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية بالحوافز المادية والمعنوية

الستخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني (جسور) ،ونشر ثقافة التعليم اإللكتروني بين أعضاء
هيئة التدريس والطالب ،وما يمكن أن يقدمه التعليم اإللكتروني من دعم وتسهيل واضافة للتعليم

التقليدي.

()2

أما دراسة الجاسر ( )8119والتي هدفت إلى التعرف على التحديات التي توجه التعليم عن

بعد في مؤسسات التعليم العالي وآليات مواجهتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،وتكونت
()3ميرفت راضي و ابراهيم شاهين " :معوقات توظيف التعليم اإللكتروني في برنامج التربية التكنولوجية وسبل التغلب عليها

في كلية فلسطين التقنية دير البلح (دراسة حالة)" ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي (التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم) المنعقد

في جامعة االقصى 99-94 :،أكتوبر  - 9131جامعة األقصى ,فلسطين .9131
()3

عبد المجيد الجريوي " :تقويم تجربة الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة التعليم اإللكتروني (جسور) " ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة .9131
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عينة الدراسات من (  )% 21من مجتمع الدراسة األصلي والذي يتكون من أعضاء هيئة
التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي ،وتكونت

أداة الدراسة من استبانة مغلقة مكونة من ثالثة محاور تمثل أهداف الدراسة ،وقد أظهرت نتائج
الدراسة تميز اتجاه أفراد عينة الدراسة باإليجابية والتأييد بدرجة عالية نحو تطبيق التعليم عن

بعد في مؤسسات التعليم العالي ،يعد نقص السياسات والتعليمات الخاصة بحقوق الملكية الفردية

لمعدي المقررات  ،التحدي األكبر تأثي ار على نجاح تطبيق التعليم عن بعد من وجهة نظر أفراد
عينة الدراسة يليه في الترتيب نقص التوعية بمفهوم التعليم عن بعد بين منسوبي مؤسسات التعليم

العالي .وقد أوصت الدراسة ضرورة تبني أساليب حديثة كالتعليم عن بعد تتصف بالمرونة وتخدم

المتعلمين بشكل أكبر وتكون قادرة على فتح تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع وسوق العمل،

أهدافه ومميزات استخدام التقنية
وضرورة التوعية بمفهوم التعليم عن بعد والتعريف
بأهميته و ُ
ُ
()1
الحديثة في زيادة كفاءة مخرجات التعليم.
وقام الغديان ( )8112بدراسة هدفت إلى البحث في مدى حاجة الجامعات السعودية

لألخذ بنظام التعليم اإللكتروني ،ولتوضيح هذا األمر قام الباحث باستعراض المشكالت التي

تواجه الجامعات بالمملكة العربية السعودية ،واختيار التعليم اإللكتروني لإلسهام في تخفيف هذه
مناسبا ،ولكي يتحقق الباحث من ذلك قام باستعراض الخبرة
المشكالت وآثارها يعد اختيا ار
ً
المحلية ،والعالمية في مجال التعليم اإللكتروني للتعرف على أهم الخصائص التي تميز هذا النوع
من التعليم وكذلك المبررات التي تشجع صناع القرار لتبني التعليم اإللكتروني ،ومن ثم تم عرض

مجموعة من التجارب الناجحة لبعض الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا

لالستفادة منها ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالرجوع إلى األبحاث والدراسات
التي تناولت الموضوع والتعليق عليه .وقد أظهرت نتائج الدراسة ضرورة تقديم اقتراح مشروع

للتعليم اإللكتروني في الجامعات السعودية ،ووضع بعض التوصيات التي يأمل أن تجد صدى
لدى صناع القرار في تلك الجامعات .هذا وقد أوصت الدراسة ضرورة أن تأخذ الجامعات في

المملكة العربية السعودية باالتجاه العالمي في تطبيق أسلوب التعليم اإللكتروني ،إضاف ًة إلى
االستفادة القصوى من هذا النظام ،وامكانية استخدامه في مجال تدريب الموظفين ،كما وأوصت
بضرورة قيام الجامعة بتقديم البرامج التعليمية والتدريبية التي يحتاج إليها المجتمع بشكل كبير.
()9

غادة الجاسر" :التحديات التي تواجه التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي وآليات مواجهتها من وجهة نظر أعضاء

الهيئة التدريسية بجامعة طيبه " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة .9112
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()1

وهدفت دراسة ( )leem & lim, 2007إلى تقييم وضع التعليم اإللكتروني في الجامعات
الكورية والتي تمثلت في (  ) 913جامعة ،منها (  ) 94جامعة حكومية و(  ) 361جامعة

خاصة و(  ) 33جامعة محلية تعليمية ،حيث أوضحت الدراسة أن (  )% 92من الجامعات

الكورية تستخدم خدمة التعليم اإللكتروني بينما (  )% 64يستخدمون الخدمة فعلياً في الفصول

الدراسية ،كما وبينت الدراسة أن أقل من نصف الجامعات استطاعت أن تقدم دعماً مالياً لفنيي
المعامل ,بينما كان هناك ضعف في تقديم الحوافز ألعضاء هيئة التدريس ،وقد كان هناك

مكافئات بعدة طرق تقدم ألعضاء هيئة التدريس (  )% 21من هذه الجامعات تقدم نقاطاً
إضافية بينما (  )% 93من مجموع الجامعات تخفض العبء التدريسي على عضو هيئة

التدريس و(  )% 21من الجامعات تقدم فنيي معامل أو مساعدين ،هذا وأوضحت الدراسة أن

ثلثي مجموع الجامعات تقدم تدريساً أو محاضرات للمتعلمين على التعليم اإللكتروني ،كما
وأوصت الدراسة إلى ممارسة بعض الطرق التي تؤدي إلى رفع مستوى المنافسة بين الجامعات
الكورية وذلك عن طريق دعم أعضاء هيئة التدريس بالحوافز لدعم خدمة التعليم اإللكتروني،
وكذلك وضع المعايير لتقييم مستخدمي الخدمة من أعضاء هيئة التدريس كتقديم الحوافز

كالترقيات أو تجديد العقود وكذلك المنح اإلضافية ،وأخي ار زيادة عدد متعلمي دعم نظام التعليم

اإللكتروني من أجل إعطاء الفرصة للتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس مع بيئة التعليم
()2

اإللكتروني.

أما دراسة جوديسون ( ) Goodison,8110فأشارت إلى أن التعليم العالي في المملكة

المتحدة يمر بمرحلة تتميز بالتغيير السريع بسبب تقدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ويصاحب هذا التغيير العجيب من الفرص للتجديد والتطوير التي قد تواجه بعض العقبات

والصراعات والضغوط مما يقلل فرص تحقيق األهداف المرجوة من تطبيق التكنولوجيا .وقد

أظهرت الدراسة إلى أهمية التطبيق التعليم اإللكتروني الذي أسفر في زيادة تنوع طرائق التدريس

وكفاءة أساليبه ،وكما توصلت إلى أهم الوسائل المساعدة على تفعيل التعليم اإللكتروني هي:
توفير مرجعية خاصة للتصميم واإلعداد والتعلم ،مع العمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس

( )3عبد المحسن الغديان " :حاجة الجامعات السعودية لألخذ بنظام التعليم اإللكتروني" مشروع مقترح" ،مجلة دراسات تربوية

واجتماعية ،المجلد الثالث عشر ،العدد الرابع9114 ،
Leem, J, & lime, BThe current status of e-learning and strategies to enhance educational
competitiveness in Korean higher education. Open and distance learning, 8,18pp,mar, 2007
( (2
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في مجال وضع المناهج التعلم عن بعد ،ربط المشاركة في التعلم اإللكتروني بنظام فعال
للمكافآت والحوافز ،متابعة تقدم برامج التعليم عن بعد وتطورها في مؤسسات التعليم العالي

المختلفة وتقويمها بصورة مستمرة.

()1

مدى االستفادة من االطالع على الدراسات السابقة:
 .3االستفادة من بعض المعلومات التي تقدمها الدراسات السابقة.
 .9اختيار المنهج المناسب للدراسة.

 .1اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب لمعالجة البيانات الخاصة بالدراسة الحالية من خالل
االطالع على األساليب اإلحصائية للدراسات السابقة.

 .2اختيار عينة الدراسة المناسبة ونوعها.
 .6الفائدة من بعض المراجع والتوثيق.

الطار النظري:

التعليم ال لكتروني:
يعرف التعليم اإللكتروني بأنه "منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية في أي

وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية مثل  (:اإلنترنت ،اإلذاعة،

القنوات المحلية ،أو الفضائية للتلفاز ،االقراص الممغنطة ،التلفون ،البريد اإللكتروني ،أجهزة
الحاسوب ،المؤتمرات عن بعد )...لتوفير بيئة تعليمية/تعلمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة

متزامنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتماداً على
()2

التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم".

والتعليم اإللكتروني أكثر من ذلك ،ويأخذ شكل ومنحنى منظومي متكامل فهو "منظومة تعليمية
لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للمتعلمين أو المتدربين في أي وقت وأي مكان باستخدام

تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية لتوفير بيئة تعليمية وتعلمية تفاعلية متعددة المصادر

بطريقة متزامنة أو غير متزامنة دون االلتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفاعل

بين المعلم والمتعلم.

والتعليم اإللكتروني "هو ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط اإللكترونية

(1)Goodison, T.A. The Implementation of E-Learning in Higher Education in the United
(Kingdom: The Road Ahead. Higher Education in Europe, 26(2). pp: 247-262, (2001
(  (2أحمد سالم" :تكنولوجيا التعليم والتعلم اإللكتروني" ،مكتبة الرشد ،الرياض )9119( ,ص 992
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في تحقيق األهداف التعليمية وتوصيل المحتوى التعليمي إلى المتعلمين دون اعتبار للحواجز
الزمانية والمكانية وتتمثل هذه الوسائط في األجهزة اإللكترونية الحديثة مثل الكمبيوتر وأجهزة

االستقبال من األقمار الصناعية ،أو من خالل شبكات الحاسب المتمثلة في اإلنترنت وما أفرزته

من وسائط أخرى كالمواقع التعليمية والمكتبات اإللكترونية.

()1

ويعرف بأنه "نظام يمكن الطالب من الدراسة والبحث واالتصال والتفاعل مع أقرانه ومعلميه

داخل المدرسة وخارجها متى شاء وكيف شاء وذلك إلحداث التعلم المطلوب ،بحيث يشمل هذا

النظام تلك المقررات والدروس التعليمية المعدة في صورة إلكترونية تعتمد على الحاسوب وشبكات

المعلومات وتمثيلها بشتى الوسائط التعليمية التفاعلية وامكانية الوصول إليها من خالل موقع

للتعلم اإللكتروني على شبكة المعلومات".

()2

ويتبنى الباحثان في هذه الدراسة تعريف (الحربي )9114 ،للتعليم اإللكتروني وهو بانه

"نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة المصادر باالعتماد على الحاسب اآللي
وشبكات اإلنترنت ،فضالً عن إمكانية هذا التعلم ومحتواه إلكترونياً ،مما أدى إلى تجاوز جدران

الفصول الدراسية ،وأتاح للمعلم دعم ومساعدة المتعلم في أي وقت سواء بشكل متزامن أو غير
متزامن.

أهمية التعليم ال لكتروني:
اء المتقدمة منها أو النامية،
يعتبر التعليم اإللكتروني ضرورة حتمية لكل المجتمعات سو ً
وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة والمتالحقة ،فهذا النوع من التعليم يقدم فرصاً وخدمات تعليمية

تتعدى الصعوبات المتضمنة في التعليم المعتاد.

ويذكر (العريفي )9111 ،بأن من اسباب التي تستدعي االهتمام بالتعليم اإللكتروني هي:

• استمرار الحاجة الدائمة للتعليم والتدريب بسبب التطور في مختلف المجاالت المعرفية.
• الحاجة للتعليم والتدريب في الوقت المناسب والمكان المناسب للمتعلم.

• يعد التعليم اإللكتروني من األساليب الحديثة في مجال التعليم والتدريب في الشركات الكبيرة

مثل آرامكو السعودية وآي بي أم وسيسكو استخدمت هذه التقنية ووفرت مبالغ كبيرة من تكاليف

( (1

وليد الحلفاوي" :مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات" ،ط ،3دار الفكر ،عمان9116 ،

()9محمد السيد سليمان " :فاعلية برنامج مقترح للوسائط الفائقة المتصلة باإلنترنت في إكساب مهارات إعداد وتصميم الدروس

اإللكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة األزهر" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة
األزهر9119 ،
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التعليم والتدريب.

()1

ويرى اخرون بأن أهمية التعليم اإللكتروني تأتي لألسباب االتية:

 .3االستفادة من مصادر التعليم والتعلم المتاحة على شبكة اإلنترنت ،التي قد ال تتوفر في
العديد من الدول والمجتمعات وبخاصة الدول النامية.

 .9تدعيم طرق تدريس جديدة تعتمد على المتعلم وتركز على أهمية قدراته وامكاناته باإلضافة

إلى الخصائص والسمات الفردية.

 .1المساعدة على تعلم اللغات األجنبية.

 .2إفادة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،والغير قادرين على الحضور يوميا إلى المدرسة
بسبب ارتفاع كلفة المواصالت أو تعطل وسائل المواصالت العامة.

 .2في التعليم اإللكتروني عدم توقف المتعلم عند اكتساب المعارف والمهارات التعليمية ،ولكن

سيكتسب مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة في االتصال والمعلومات التي أصبحت ضرورية

في هذا العصر ومقياساً للتطور.

 .6اإلفادة لقطاع كبير من العاملين في المؤسسات المختلفة.
 .4اإلفادة لسكان المجتمعات النائية في مجال التعليم والتدريب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.

()2

ويرى الباحثان بهن أهمية التعليم ال لكتروني تكمن في اآلتي:

 -3مواكبة التطور في التعليم عن بعد في أي وقت.
 -9التعليم المتزامن وغير المتزامن لالستفادة قدر االمكان.

 -1عدم التقيد بالوقت في حال االنشغال ،أو الظروف التي تعيق التعليم التقليدي.
 -2التغلب على المشكالت التي قد تط أر وتعيق التعليم التقليدي (كالحروب ،واالوبئة).

 -2استفادة الكثير من طالب العلم الذين يرغبون في تعلم اشياء جديدة غير موجودة في بلدهم
أو تكون حديثة وجديدة في بالد أخرى ،وقد تكون ذات كلفة عالية.

أهداف التعليم ال لكتروني:
ترى (الكنعان )9119 ،بأن من اهداف التعليم اإللكتروني ما يلي:
()3

يوسف عبد الله العريفي " :التعليم اإللكتروني تقنية واعدة وطريقة رائدة " ،ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروني خالل

( (2

طارق عبد الرؤوف عامر " :التعليم والمدرسة اإللكترونية " ،دار السحاب للنشر والتوزيع ،القاهرة9114 ،

الفترة  93-91ابريل ،مدارس الملك فيصل ،الرياض 9111
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 .3توفير تعليم مبني على االحتياجات.
 .9توفير تعليم ذاتي ومستمر.

 .1توفير تعليم قادر على المنافسة.
 .2سد النقص في المعلمين المتخصصين.

 .2سد النقص في المعامل ،ونقص تجهيزها.

()1

 .6المساعدة على التواصل واالنفتاح على اآلخرين.
ومن اهداف التعليم اإللكتروني ما يلي:

 .3تحسين المدخالت.

 .9تحسين الجودة التعليمية.

 .1زيادة كفاءة كل من المؤسسات والطالب.

 .2تحقيق رضا العمالء (المستفيدين من الخدمة التعليمية).

()2

 .2توسيع الرقعة الجغرافية للمؤسسات التعليمية ،ووصولها إلى المناطق النائية.
ويرى الباحثان بان أهمية التعليم ال لكتروني تكمن في التالي:

 -3االستقاللية واالعتماد على النفس في البحث عن التعليم والتعلم.
 -9توفير تعليم مبني على االحتياجات.
 -1التنويع في الحصول على التعلم.
 -2توفير تعليم ذاتي وباستم اررية.

 -2سد النقص في الكادر التعليمي واإلداري وبعض التجهيزات الغير متوفرة أو عالية الكلفة.

خصائص التعليم ال لكتروني:

يرى (عبد المنعم )9111 ،بأن من خصائص التعليم اإللكتروني:

• مشاركة أهل المتعلم ،حيث يمكنهم االطالع على مستوى ابنهم في كل جزئيات التعلم وخطواته

التي يمر بها.

• األعداد الكبيرة من المتعلمين في وقت قياسي.

() 3

هدى بنت محمد الكنعان " :استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس" ،ورقة عمل مقدمة لملتقى التعليم اإللكتروني

األول9119،
John, Cadms & Alan, T.Seargen. Distance education strategy: Mental models and strategic
choices. Online journal of Distance learning Administration (Online serial) 2004.
http//www.westge.edu/distance/john & Alan, retrieved on 26/7/2020
( (2
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• السهولة والسرعة في تحديث المحتوى المعلوماتي.
• إمكانية االستعانة بالخبراء النادرين.
• إمكانية التوسع المستقبلي.

وهناك بعض الخصائص وهي:

• االهتمام المتزايد بالتخطيط للتدريس في هذا النوع من التعليم.

• زيادة التعاون بين المعلم والمتعلم.
()1

• تغير دور المعلم والمتعلم.

المحور األول :واقع التعليم ال لكتروني في جامعة القدس المفتوحة:
تعد جامعة القدس المفتوحة من الجامعات الرائدة في مجال التعليم المفتوح في الوطن العربي،
ومنذ انطالقتها عام 3223م كانت وما زالت تسعى من اجل تطوير خدماتها التكنولوجية خاصة
تلك المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت ،بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ورفع مستوى مخرجاتها

من جهة ،وتوفير قنوات عديدة لالتصال والتواصل بين طراف العملية االكاديمية واالدارية من
جهة أخرى.

كما أسست الجامعة عام 9111م مركز انتاج الوسائط التعليمية ،والذي يوفر احدث الخدمات
الفنية إلنتاج الوسائط التعليمية المساندة ،حيث قطعت مرحلة جيدة في هذا المجال ،وقد القت

نجاحا في هذه التجربة ،لكنها واجهت بعض الصعوبات والعقبات من نواحي عدة ،كجاهزية

الطواقم ،والبنية التحتية التكنولوجية والدعم الفني.

()2

مركز للتعليم المفتوح ،وأعدت خطة استراتيجية (-9112
وأنشأت جامعة القدس المفتوحة ًا
 ،)9139للتحول التدريجي نحو التعليم اإللكتروني ،وأطلقت مجموعة من المشاريع لتحقيق
الهدف الرئيسي للخطة االستراتيجية في تصميم وتدريس ( )%21من مقرراتها الدراسية بنمط

التعلم المدمج ،وتقنية الصفوف االفتراضية والبوابة األكاديمية في تدريس المقررات التدريسية.

( (1
((2

أفراح الحمايل ،وائل سكر" :نحو سياسات للتعليم عن بعد" ،بحث منشور على موقع صدى االعالم9132 ،

يوسف صباح :واقع التعلم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة ،مركز التعليم المفتوح عن بعد ،جامعة القدس المفتوحة،

رام الله ،فلسطين9131 ،
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بعض النماذج التعليمية التي تستخدمها جامعة القدس المفتوحة في مجال التعليم

ال لكتروني:

 .3الصفوف االفتراضية.
 .9نظام ادارة التعليم MOODLE .
 .1نظام ادارة المحتوى OLAT .

 .2تقنية البث التدفقي المرئي Video Streaming .

 .2بوابة الجامعة االكاديمية التي تحتضن هذه التقنيات والخدمات ،وهي أهمها.

)(Academic Portal – Web Based

ومن النماذج التعليمية المستخدمة من ضمن هذه التقنيات:

 .3نموذج التعيينات اإللكترونية.
 .9نموذج االنشطة اإللكترونية.
 .1نموذج التدفق المرئي.

 .2نموذج القالب اإللكتروني.

()1

ومن هنا ،يرى الباحثان بأن تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعليم اإللكتروني ناجحة جدا،

وهذا ما يميزها .وبهذا تكون الدراسة قامت بكامل الجابة عن السؤال األ ول والذي ينص على

ما هو واقع التعليم ال لكتروني في جامعة القدس المفتوحة.
سبل تطوير التعليم ال لكتروني:

لقد كانت التجربة الرائدة التي خطتها جامعة القدس المفتوحة في الصفوف االفتراضية التي

بدأت في الفصل األول من العام الجامعي) ، (2008حيث خطت الجامعة خطوات جادة نحو
تطبيق مفهوم التعليم اإللكتروني من خالل توظيف تقنية تعليمية تعلمية عبر اإلنترنت ،وتوفير
بيئة صفية تفاعلية من خالل طرح عدة مساقات ضمن خطة منظمة تسير وفق جدول زمني

محدد ،حيث تم تقديم نصف اللقاءات المقررة لكل مساق دراسي من خالل صفوف افتراضية،
توفر اجراء المناقشات ،وقد ولفتت هذه التجربة انتباه العديد من أساتذة الجامعة وأعضاء الهيئة

التدريسية لضرورة اكتساب العديد من المهارات التي غدت ضرورة ملحة تفرضها هذه التجربة
ومواكبة ما يوازيها من نمو مهني وما يستلزمه من التدرب على أساليب وطرائق تدريس التعليم

( (1

مرجع سابق ،يوسف صباح9131 ,
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المفتوح والتعليم اإللكتروني والصفوف االفتراضية.

()1

واعتمدت الجامعة العديد من البرامج التدريبية التي تقدم بطريقة إلكترونية وطرحت ثالثة

برامج تدريبية وهي:

• مهارات أساسية في بيئة التعلم اإللكتروني والمدمج وأساليب توظيفها في تقنية الصفوف
االفتراضية وأساليب توظيفها في عمليتي التعليم والتعلم.

• البرنامج التدريبي "التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي".
• الدبلوم المهني "التعلم عن بعد والتعلم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي" المعتمد من قبل
و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

وقامت جامعة القدس المفتوحة على غرار نموذج جامعة القدس المفتوحة في المملكة المتحدة

بتوظيف التقنيات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم ،وفي عام 9114م تم إجراء تقييم شامل

لجامعة القدس المفتوحة من قبل فريق من الخبراء الدوليين ،وبتمويل من البنك الدولي واالتحاد
األوروبي ،خرج بتوصيات أهمها :ضرورة تطوير نموذج للتعلم في بيئات التعلم المفتوح وعبر
شبكة اإلنترنت.

()2

مركز للتعليم المفتوح ،وأعدت خطة
ًا
حيث استجابت الجامعة لهذه التوصيات ،وانشأت
استراتيجية ( )9139/9112للتحول التدريجي نحو التعلم اإللكتروني ،وأطلقت مجموعة من

المشاريع لتحقيق الهدف الرئيسي للخطة وهو تصميم ( )%21من مقرراتها بنمط التعلم المدمج،
ومن هنا بدأ التطوير في استخدام التكنولوجيا في التعليم في جامعة القدس المفتوحة.

ولتطوير التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة ،يقترح الباحثان مجموعة من االقتراحات

قد تسهم في عملية التطوير وهي:

 تشكيل فريق عمل متخصص في مجال التطوير لمتابعة وتحديث كل ما يتعلق بالتعليم
اإللكتروني.

 تدريب الكادر األكاديمي والفني والطلبة على التحول التدريجي للتعليم اإللكتروني ،والعمل
على تشجيعه.



عمل محاضرات عبر المنصات اإللكترونية بجانب المحاضرات التقليدية.

 عمل اختبارات محوسبة ،ويتم إرسال الحلول من قبل الطلبة عن طريق مختبر الحاسوب
)(1
( (2

جامعة القدس المفتوحة ,دائرة العالقات العامةwww.qou,edu.ps ,

أفراح الحمايل ،وائل سكر" :نحو سياسات للتعليم عن بعد" ،بحث منشور على موقع صدى االعالم9132 ،
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الموجود بالجامعة ،أو في البيت عن طريق الكمبيوتر الخاص بالطالب.
 تزويد الطلبة بأجهزة (تابلت) بتمويل من الجامعة كما فعلت بعض الجامعات األخرى ،وهذا

يساعد الطلبة في الحصول على أجهزة إلكترونية تساعدهم على متابعة كل ما يخص التعليم

اإللكتروني.

 وضع خطط استراتيجية قريبة المدى وبعيدة المدى لتطوير التعليم اإللكتروني بكل أشكاله.
وبهذا تكون الدراسة قامت بكامل الجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على:
ما سبل تطوير التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة؟

متطلبات تطبيق التعليم ال لكتروني:

 -3بنية تحتية شاملة وسائل اتصال سريعة ومعامل حديثة للحاسب اآللي.
 -9التزام مزودي الخدمة بتحسين سرعة اإلنترنت للحصول على جودة عالية ،وذلك لتمكين
المدرس والطالب من االستخدام األمثل لنظام التعليم اإللكتروني.

 -1وجـود خطط وبرامج مدروسـة لتطبيـق التعلـيم اإللكتروني ،واالسـتفادة مـن تجـارب المؤسسات
التعليمية الرائدة في هذا المجال.

 -2تـدريب المدرس والطالـب علـى حـد سـواء علـى مهـارات التعامـل مـع تكنولوجيـا المعلومات
واالتصاالت ،وكيفية استخدام الوسائل التقنية في التعلم واالتصال والتواصل وعلى البرمجيات

التعليمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في عملية التعليم اإللكتروني.
 -2بناء مناهج ومواد تعليمية جذابة.

 -6برنامج فعال إلدارة العملية التعليمية من تسجيل الطالب ومتابعتهم وتقييمهم.
 -4توفير هذه المواد التعليمية على مدار الساعة.

 -9توفير تسهيالت تكنولوجية واسعة وشاملة لعرض المقررات عبر اإلنترنت.

ومما سبق تكون الدراسة قامت بكامل الجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على ما متطلبات
تطبيق التعليم ال لكتروني.

إجراءات ومنهجية الدراسة:

أوالًـــ مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من عينة من موظفي جامعة القدس المفتوحة حيث تم
توزيع االستبانة على ( )70عينة من موظفي الجامعة وتم استرداد ( )60استبانة بنسبة %92.7
والجداول التالية توضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
 .3توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:
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جدول ()0

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

29

41.1

أنثى

39

11.1

المجموع

61

311.1

 .9توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي:

جدول رقم ()8

توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

العدد

النسبة المئوية %

بكالوريوس

32

92.1

دراسات عليا

22

42.1

المجموع

61

311.1

 .1توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة:

جدول رقم ()2

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  2سنوات

6

31.1

من  32-2سنة

32

92.1

أكثر من  32سنة

12

62.1

المجموع

61

311.1
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 .2توزيع أفراد العينة حسب متغير الدورات التدريبية التي التحقت بها:
جدول ()4

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية التي التحقت بها
الدورات التدريبية التي التحقت بها

العدد

النسبة المئوية %

أقل من  2دورات تدريبية

39

91.1

من  2ـ ـ  31دورات تدريبية

11

21.1

أكثر من  31دورات تدريبية

39

11.1

المجموع

61

311.1

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم

(:)2

جدول رقم ().

درجات مقياس ليكرت الخماسي
االستجابة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة جدا

الدرجة

5

4

3

2

1

ثانياًـــ صدق االستبانة :يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه ،وكذلك

عن درجة تفسير القيم الناتجة جراء تطبيقها عن طريق قياس صدق االتساق الداخلي حيث يبين أن

قيم معامل االرتباط دالة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05مما يدلل على أن االستبانة تتمتع
بدرجة عالية من االتساق الداخلي والجداول التالية توضح ذلك.
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جدول رقم ()2

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة الكلية للمجال
م

0

8

معامل

الفقرة

االرتباط

أرى أن جامعة القدس المفتوحة من الجامعات الرائدة في مجال التعليم
المفتوح في الوطن العربي.
تسعى الجامعة من أجل تطوير خدماتها التكنولوجية ومنها التعليم
اإللكتروني.
تتوفر قنوات عديدة لالتصال والتواصل بين أطراف العملية االكاديمية

2

واالدارية من أجل متابعة وتحسين التعليم اإللكتروني.

4

يتوفر لدى جامعة القدس المفتوحة مراكز للتعليم المفتوح.
الجامعة تتعامل بتقنية الصفوف االفتراضية والبوابة االكاديمية في تدريس

1.222

1.2.4

القيمة
االحتمالية
((Sig.
*0.000

*0.000

1.248

*0.000

1.204

*0.000

1.242

*0.000
*0.000

.

المقررات التدريسية.

2

نظام االدارة السائد يعزز التعليم اإللكتروني.

1.2.9

2

القاء محاضرات عبر المنصات اإللكترونية بجانب المحاضرات التقليدية.

1.220

*0.000

2

الجامعة توفر مساقات تعليمية تدعم التعليم اإللكتروني.

1.2..

*0.000

9

تقوم الجامعة بتطوير مستخدمي التعليم اإللكتروني مهنيا.

1.202

*0.000

وضع خطط استراتيجية قريبة المدى وبعيدة المدى لتطوير التعليم

01

اإللكتروني بكل اشكاله.

00

اعتمدت الجامعة العديد من البرامج التدريبية التي تقدم بطريقة إلكترونية.

08

تشكيل فريق عمل متخصص في مجال التطوير لمتابعة وتحديث كل ما
يتعلق بالتعليم اإللكتروني.

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.05
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1.244

*0.000

1.2.4

*0.000

1.224

*0.000

جدول رقم ()7
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني والدرجة الكلية للمجال
م
0
8
2
4
.

2

2

الفقرة
الطلبة لديهم وعي بأهمية التعليم اإللكتروني.
الجامعة تقوم بعقد دورات إلكترونية تناسب الطلبة التعلم اإللكتروني.
وجود مقررات للتعليم اإللكتروني في بداية الفصل الدراسي.
يدعم التعليم اإللكتروني التفاعل االنساني والعالقات االجتماعية.
مهارات الطلبة باستخدام الحاسوب واإلنترنت متفاوتة من طالب آلخر مما يعمل
على بطئ التعلم اإللكتروني.
الطلبة لديهم القدرة للتعامل مع االختبارات المحوسبة من خالل نظام التعليم
اإللكتروني.
بطء وانقطاع اإلنترنت يسبب االزعاج للطلبة اثناء التعليم اإللكتروني وتواصلهم مع
األكاديميين.

معامل
االرتباط

القيمة
االحتمالية
((Sig.

1.922

*0.000

1.233

*0.000

1.694

*0.000

1.939

*0.000

1.423

1.422

1.932

*0.000

*0.000

*0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.05

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد
األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة

والجدول رقم ( )8يوضح ذلك.

جدول رقم ()2

معامل االرتباط بين كل درجة لكل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.
م

المجال

معامل االرتباط

القيمة االحتمالية ((Sig.

0

األول

1.220

*0.000

8

الثاني

1.292

*0.000

*االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة .α =0.05
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يبين جدول رقم ( )9أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة إحصائياً
عند مستوى الداللة  α=0.05وبذلك تعتبر جميع مجاالت االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.
بناء على نتائج اختبارات صدق أداة الدراسة ،يخلص الباحث إلى الحكم بصالحية االستبانة لدراسة

"متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره
من وجهة نظر العاملين فيها".

ثالثاًـــ ثبات االستبانة :يعتبر ثبات األداة أحد أهم خصائص أدوات الدراسة ،ويقصد بثبات االستبانة

أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت نفس الظروف
والشروط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغييرها بشكل

كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.

وقد تحقق الباحثان من ثبات استبانة الد ارسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما

يلي:

رابعاًـــ معامل ألفا كرونباخ.Cronbach's Alpha Coefficient :

يقيس معامل كرونباخ مدى ارتباط مجموعة من الفقرات لتشكل مقياساً متسق داخلياً ،ويعتبر من

أكثر معامالت قياس االتساق الداخلي استخداماً في الدراسات التربوية .وتشير ارتفاع قيمة كرونباخ

ألفا )أكثر من  )0.7إلى ثبات المقياس .لذلك استخدم الباحثون طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات
االستبانة ،وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول (.)2

جدول رقم ()9

نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
م

المجال

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

0

األول

08

1.900

8

الثاني

2

1.299

09

1.982

جميع مجاالت االستبانة

يتضح من النتائج الموضحة في جدول ( )9أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مقبولة لكل

مجال وتتراوح بين ( )0.911, 0.899في مجاالت االستبانة .كذلك كانت قيمة معامل ألفا لجميع
مجاالت االستبانة ( )0.923وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع.
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خامساًـــ المعالجات الحصائية:

قام الباحثان بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ) ،(SPSSوتم استخدام

االختبارات اإلحصائية المعملية ،وذلك ألن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وقد تم استخدام األدوات

اإلحصائية التالية:

1ـــ النسب المئوية  Percentagesوالتك اررات  Frequencyوالمتوسط الحسابي  Meauوالوزن

النسبي :يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في
وصف عينة الدراسة.

2ـــ معامل ألفا كرونباخ  :Cronbach's Alpha Coefficientلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.

3ـــ معامل االرتباط لقياس درجة االرتباط :ويستخدم لدراسة العالقة بين المتغيرات في حالة البيانات
المعلمية.

4ـــ اختبار "ت" لعينة واحدة  :One sample T testبهدف معرفة ما إذا كانت متوسط درجة
االستجابة قد وصلت إلى الدرجة المتوسطة وهي  3أم ال.

5ـــ استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين  :Independent samples T testلمعرفة هل

يوجد فروق ذات داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة
القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها.

6ـــ استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  :One way ANOVAلمعرفة هل يوجد فروق ذات
داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة
وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها ،تعزى إلى فئة سنوات الخبرة ،والدورات التدريبية.
نتائج الدراسة وتفسيرها:

يتناول الباحثان عرض وتحليل ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من تطبيق الدراسة

الميدانية على مجتمع الدراسة المكون من أكاديميي واداري الجامعة ،وذلك من خالل اإلجابة عن
أسئلة الدراسة بعد معالجتها باألساليب اإلحصائية المناسبة ومن ثم تفسيرها ومناقشتها في ضوء
اإلطار النظري ،ولغرض اإلجابة على أسئلة الدراسة ،قام الباحثان بإتمام اإلجراءات التالية:
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جدول رقم ()01

المحك المعتمد في الدراسة
طول الخلية

الوزن النسبي

الدرجة

من 0.29 - 0

من  81إلى %2..99

من 8..9 - 0.21

من  22إلى %.0.99

قليلة جداً
قليلة

من 2.29 - 8.21

من  .8إلى %22.99

متوسطة

من 4.09 -2.41

من  22إلى %22.99

كبيرة

من . - 4.81

من  24إلى %011

كبيرة جدًا

الجابة عن أسئلة الدراسة:
من خالل عرض األطر النظرية ذات العالقة بموضوع الدراسة فقد قام الباحثان باإلجابة

عن السؤال األول في الشق النظري والذي ينص على "ما هو واقع التعليم اإللكتروني في جامعة
القدس المفتوحة"؟ ،باإلضافة إلى اإلجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على "ما سبل تطوير التعليم

اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة"؟ ،وكذلك تم االجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على "ما

متطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة"؟ ولإلجابة عن السؤال الرابع والذي
ينص على :ما مدى استفادة طلبة الجامعة من التعليم اإللكتروني؟ قام الباحثان بحساب المتوسط

الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع فقرات مجال االستبانة وذلك كما هو
موضح في الجدول التالي:

جدول ()00

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل مجال ولجميع مجاالت
االستبانة

م

المجال

المتوسط

االنحراف

الوزن

الحسابي

المعياري

النسبي

القيمة
الترتيب

االحتمالية
()Sig.

0

األول

4.11

1.92

80.00%

8

*0.000

8

الثاني

4.08

0.94

81.60%

0

*0.000

4.03

1.9.

80.60%

----

*0.000

جميع مجاالت االستبانة
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*االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة .α =0.05

من جدول ( )00يتضح ما يلي:

تظهر النتائج أن متوسط درجة االستجابة لجميع المجاالت بلغت ( ،)2.11وبلغ الوزن
النسبي ( .)%91.61بدرجة كبيرة.
جدول رقم ()08

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمجال األول.
م

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

أرى أن جامعة القدس المفتوحة من
0

8

الجامعات الرائدة في مجال التعليم
المفتوح في الوطن العربي.
تسعى الجامعة من أجل تطوير خدماتها
التكنولوجية ومنها التعليم اإللكتروني.

1.29

1.99

2.91

1.46

الوزن
النسبي
78.40%

84.60%

القيمة
الترتيب

االحتمالية
()Sig.

6

4

*0.000

*0.000

تتوفر قنوات عديدة لالتصال والتواصل
2

بين أطراف العملية االكاديمية واالدارية
من أجل متابعة وتحسين التعليم

2.13

1.42

86.20%

3

*0.000

اإللكتروني.
4

يتوفر لدى جامعة القدس المفتوحة
مراكز للتعليم المفتوح.

2.21

1.92

الجامعة تتعامل بتقنية الصفوف
.

2

االفتراضية والبوابة االكاديمية في تدريس
المقررات التدريسية.
نظام االدارة السائد يعزز التعليم
اإللكتروني.

2.22

1.99
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1.69

3.13

90.00%

91.00%

76.40%

2

1

10

*0.000

*0.000

*0.000

القاء محاضرات عبر المنصات
2

2

9

اإللكترونية بجانب المحاضرات
التقليدية.

الجامعة توفر مساقات تعليمية تدعم
التعليم اإللكتروني.
تقوم الجامعة بتطوير مستخدمي التعليم
اإللكتروني مهنيا.

1.29

1.99

1.91

3.12

3.31

3.19

وضع خطط استراتيجية قريبة المدى
01

00

وبعيدة المدى لتطوير التعليم اإللكتروني
بكل اشكاله.
اعتمدت الجامعة العديد من البرامج
التدريبية التي تقدم بطريقة إلكترونية.

1.94

1.69

3.39

3.32

تشكيل فريق عمل متخصص في مجال
08

التطوير لمتابعة وتحديث كل ما يتعلق
بالتعليم اإللكتروني.
الدرجة الكلية للمجال

1.22

3.36

4.11

1.92

79.60%

5

77.60%

7

76.60%

9

77.40%

72.40%

70.80%

80.00%

8

11

12

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوى داللة .α = 1.12

من جدول ( )08يتضح ما يلي:

تظهر النتائج أن درجة توافر جميع فقرات مجال االستبانة تراوحت ما بين (،)2.22–1.22

وتظهر النتائج أن متوسط درجة االستجابة لمجال االستبانة بلغ ( ،)2.11وبلغ الوزن النسبي

( )%91.11بدرجة كبيرة .وقد حصلت الفقرة ( )4على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ()2.21
وبوزن نسبي ( )%90.00بدرجة كبيرة جداً ،بينما حصلت الفقرة ( )12على المرتبة األخيرة بمتوسط

حسابي ( )1.22وبوزن نسبي ( )%70.80بدرجة كبيرة .ويعزو الباحثون هذه النتيجة إلى أن
جميع موظفي الجامعة متفقين على ضرورة تفعيل التعليم اإللكتروني ألنه أثبت فاعليته في ظل
جائحة كورونا.
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حيث اتفق الدراسة في نتائج الدراسة مع دراسة كل من( :ظاهر( ،)9136:جوديسون،)9113 :
(الجريوي ،)9131:وقد اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع (الحوامدة( ،)9133:اللوح & اللوح:

( ،)9133راضي & شاهين( ,)9131 :الجاسر ( ,)9112 :الغديان Leem& ( ,)9114 :
)Lim:2007

جدول رقم ()02

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمجال الثاني
م

0

الفقرة
الطلبة لديهم وعي بأهمية التعليم
اإللكتروني.

المتوسط
الحسابي

1.21

االنحراف
المعياري

1.29

الوزن
النسبي
78.00%

القيمة
الترتيب

االحتمالية

6

*0.000

()Sig.

الجامعة تقوم بعقد دورات
8

2

4

إلكترونية تناسب الطلبة التعلم
اإللكتروني.
وجود مقررات للتعليم اإللكتروني
في بداية الفصل الدراسي.
يدعم التعليم اإللكتروني التفاعل
االنساني والعالقات االجتماعية.

1.26

3.16

2.19

1.94

2.19

1.96

7

*0.000

71.20%

80.40%

5

*0.000

81.60%

4

*0.000

مهارات الطلبة باستخدام
.

الحاسوب واإلنترنت متفاوتة من
طالب آلخر مما يعمل على

2.99

1.99

85.60%

2

*0.000

بطئ التعلم اإللكتروني.
الطلبة لديهم القدرة للتعامل مع
2

2

االختبارات المحوسبة من خالل
نظام التعليم اإللكتروني.
بطء وانقطاع اإلنترنت يسبب
االزعاج للطلبة اثناء التعليم

2.22

1.46

88.80%

1

*0.000

2.96

1.42

85.20%

3

*0.000
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اإللكتروني وتواصلهم مع
األكاديميين.
الدرجة الكلية للمجال

0.94

4.08

81.60%

*0.000

* المتوسط الحسابي دال إحصائيا عند مستوى داللة .α = 1.12

من جدول رقم ( )02يمكن استخالص ما يلي:

تظهر النتائج أن درجة توافر جميع فقرات مجال االستبانة تراوحت ما بين (،)2.22 – 1.26

وتظهر النتائج أن متوسط درجة االستجابة لمجال االستبانة بلغ ( ،)2.19وبلغ الوزن النسبي

( )%81.60بدرجة كبيرة .وقد حصلت الفقرة ( )2على المرتبة األولى بمتوسط حسابي ()2.22
وبوزن نسبي ( )%88.80بدرجة كبيرة جداً ،بينما حصلت الفقرة ( )8على المرتبة األخيرة بمتوسط
حسابي ( )1.26وبوزن نسبي ( )%71.20بدرجة كبيرة .ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى :أن

هناك اتفاق بين موظفي الجامعة على هناك استفادة لطلبة الجامعة من خالل التعليم اإللكتروني،

ولكن بحاجة ماسة لتطوير نظام التعليم اإللكتروني بشكل مستمر .وبالتالي يكون الجدولين السابقين

قاما بتوضيح كامل الجابة عن السؤال الرابع والذي ينص على :ما مدى استفادة طلبة الجامعة من
التعليم اإللكتروني.؟

ولإلجابة عن السؤال الخامس والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في

جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها تعزى للمتغيرات( :متغير الجنس،

والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والدورات التدريبية)؟ .قام الباحثان بالتحقق من الفرضية القائلة "ال
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البيانات األولية (الجنس والمؤهل العلمي) "لمتطلبات تطبيق

التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره"

الفرض األول" :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل
جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره تعزى إلى الجنس والمؤهل العلمي".
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جدول رقم ()04

نتائج اختبار "ت" بالنسبة لمتغير الجنس ومتغير المؤهل العلمي
المتغير

الجنس

المؤهل العلمي

التصنيف

ذكر
أنثى
بكالوريوس
دراسات عليا

المتوسط
الحسابي
4.0
4.1
3.9
4.07

االنحراف

القيمة

قيمة

المعياري

االحتمالية

"ت"

1.99

()Sig.

-0.42

1.99
1.22

-0.61

1.94

1.69

1.22

* العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة .1.1.

من خالل النتائج الموضحة في جدول رقم ( )32فقد تبين أنه:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البيانات األولية (الجنس والمؤهل العلمي) ومتطلبات
تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا .عند مستوى داللة .1.12

الفرض الثاني :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البيانات األولية (سنوات الخبرة

والدورات التي التحقت بها) ومتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا".
جدول رقم ()0.
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي بالنسبة لمتغير سنوات الخدمة والدورات التدريبية التي
التحقت بها
المتغير

مصدر التباين

سنوات الخدمة

بين المجموعات
داخل
المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

43.08

8

80..4

98.20

.2

0.28

141.28

.9
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قيمة F

12.52

القيمة
االحتمالية
()Sig.

*0.000

بين المجموعات

41.18

الدورات التدريبية التي
داخل
90.66
التحقت بها
المجموعات
020.24
المجموع
* العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة .0.05

8
.2

20.59
1.59

12.95

*0.000

.9

من خالل النتائج الموضحة في جدول رقم ( )0.فقد تبين أنه:
 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سنوات الخبرة ومتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في

ظل جائحة كورونا عند مستوى داللة  1.12لصالح الفئة (أكثر من  32سنة) الن
المتوسط الحسابي لها أكبر من غيرها .ويعزو الباحثان وجود فروق لمتغير سنوات الخبرة

لصالح فئة (أكثر من  15سنة) إلى أن هذه الفئة لديها الخبرات الكافية في عملية إدارة

التعليم اإللكتروني ،لذلك هم يؤيدون استخدام التعليم اإللكتروني أكثر من غيرهم.

 -توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدورات التي التحقت بها ومتطلبات تطبيق التعليم

اإللكتروني في ظل جائحة كورونا عند مستوى داللة  1.12لصالح الفئة (أكثر من 10
دورات تدريبية) الن المتوسط الحسابي لها أكبر من غيرها .ويعزو الباحثان وجود فروق

لمتغير الفئة (أكثر من 10دورات تدريبية) إلى أن هذه الفئة تلقت الكثير من الدورات التي
تساعدهم على التكيف واالبداع في استخدام التعليم اإللكتروني .وهذه الفرضيات قد قامت

بتوضيح كامل لإلجابة عن السؤال الخامس والذي ينص على :هل توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين إجابات أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في
ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين فيها

تعزى للمتغيرات( :متغير الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة ،والدورات التدريبية)؟.
وبهذا تكون الدراسة توصلت إلى عدة نتائج أبرزها:

 .3أن المجال األول لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا حاز على وزن
نسبي  %80.00بدرجة كبيرة.

 .9أن المجال الثاني لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا حاز على وزن
نسبي  %81.60بدرجة كبيرة.
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 .1وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم
اإللكتروني في ظل جائحة كرونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر

العاملين فيها تعزى إلى متغير الجنس والمؤهل العلمي عند مستوى داللة .0.05

 .2وأظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتطلبات تطبيق التعليم اإللكتروني
في ظل جائحة كورونا في جامعة القدس المفتوحة وسبل تطويره من وجهة نظر العاملين

فيها تعزى إلى سنوات الخبرة لصالح الفئة (أكثر من  32سنة) ،والدورات التدريبية لصالح
الفئة (أكثر من  31دورات تدريبية).

التوصيات:

بناء على ما تقدم من نتائج واستنتاجات يوصي الباحثان باآلتي:

 إدخال التعليم اإللكتروني مع التعليم التقليدي بشكل مستمر ودائم ليصبح التعليم اإللكتروني
من متطلبات التعليم الجامعي.

 تحديد المهارات التي يحتاجها الطلبة لتدريبهم على استخدام التعليم اإللكتروني بشكل سليم
ودون مواجهة أي مشاكل تذكر.

 إقامة دورات تدريبية لألكاديميين في كافة التخصصات الدراسية للتعرف على التعليم
اإللكتروني وآليات استخدامه.

 إنشاء المزيد من المنصات التعليمية اإللكترونية وتعريف الطلبة واألكاديميين على آليات
استخدامها وطريقة التعامل معها.

 وضع المزيد من المقررات التعليمية التي تعتمد على تعلمها بشكل إلكتروني واالختبار فيها
بشكل إلكتروني.

المراجع:

أوال :المراجع العربية.
 .3أحمد حسن اللوح ويحيى عطوه اللوح" :المعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
الفلسطينية عند استخدام شبكة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي" ،بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي
(البحث العلمي مفاهيمه ،أخالقياته ،توظيفه) ،التي تعقده الجامعة االسالمية بغزة بالفترة من
 33-31مايو 9133
 .9أحمد سالم" :تكنولوجيا التعليم والتعلم ال لكتروني" ،مكتبة الرشد ،الرياض )9119( ,ص 992
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 .1دائرة العالقات العامة ،جامعة القدس المفتوحة ,تمت زيارة الموقع بتاريخ 9191 /4/94
www.qou,edu.ps
 .2رائد ظاهر" :درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي وعالقته بتطوير التعليم ال لكتروني في
الجامعات الفلسطينية" (جامعة القدس المفتوحة" دراسة حالة) ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة االسالمية ،غزة ()9136
 .2سعدية االحمري ،التعليم اإللكتروني)9132( ،
 ,https://www.kutubpdfbook.com/bookتاريخ التصفح 9191/2/31
 .6طارق العواودة" ،صعوبات توظيف التعليم ال لكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها
االساتذة والطلبة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة االزهر ،فلسطين()9139
 .4طارق عبد الرؤوف عامر " :التعليم والمدرسة ال لكترونية " ،دار السحاب للنشر والتوزيع،
القاهرة.)9114( ،
 .9عبد المحسن الغديان " :حاجة الجامعات السعودية لألخذ بنظام التعليم اإللكتروني" مشروع
مقترح" ،مجلة دراسات تربوية واجتماعية ،المجلد الثالث عشر ،العدد الرابع.)9114( ،
 .2عبد المجيد الجريوي " :تقويم تجربة الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة التعليم
ال لكتروني (جسور) " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة (.)9131
 .31عبدالله بن عبد العزيز الموسى .التعلم ال لكتروني :مفهومه خصائصه فوائده عوائقه .ورقة
عمل مقدمة إلى ندوة مدرسة المستقبل (.)9119
, http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts,تاريخ التصفح 11/9/2020
 .33عصام اللوح؛ عبد الكريم فرج الله" :مدى ممارسة المشرفين األكاديميين لألدوار المنوطة بهم
في التعليم اإللكتروني بجامعة القدس المفتوحة" ،بحث مقدم للمؤتمر العلمي "التربية التكنولوجية
وتكنولوجيا التعليم" في الفترة  99-94أكتوبر  ،9131جامعة األقصى بغزة )9131( ،ص 91
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 .39غادة الجاسر" :التحديات التي تواجه التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي وآليات
مواجهتها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة طيبه " ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة.)9112( ،
 .31ماجد حمايل :تجربة جامعة القدس المفتوحة في التعلم المدمج" ،مؤتمر التربية التكنولوجية
وتكنولوجيا التعليم" ،في الفترة  ،9131 / 31 / 99-94جامعة االقصى ،فلسطين.)9131( ،
 .32محمد الحربي" :أدوات التعليم اإللكتروني التي يستخدمها معلمو الرياضيات في المدارس الثانوية
األهلية بمدينة الرياض" ،مجلة تكنولوجيا التعليم ،المجلد الثاني عشر ،العدد الثاني ،جامعة الملك
سعود.)9119( ،
 .32محمد السيد سليمان " :فاعلية برنامج مقترح للوسائط الفائقة المتصلة بالنترنت في إكساب
مهارات إعداد وتصميم الدروس ال لكترونية لدى طالب تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة
األزهر" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر.)9119( ،
 .36محمد فؤاد الحوامدة " :معوقات استخدام التعلم اإللكتروني من وجهة نظر أعضاء الهيئة
التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية " ،مجلة جامعة دمشق ،م ،94 .ع )9133(9+3
 .34ميرفت راضي و ابراهيم شاهين " :معوقات توظيف التعليم اإللكتروني في برنامج التربية
التكنولوجية وسبل التغلب عليها في كلية فلسطين التقنية دير البلح (دراسة حالة)" ،بحث مقدم للمؤتمر
العلمي (التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التعليم) المنعقد في جامعة االقصى 99-94 :،أكتوبر
 - 9131جامعة األقصى ,فلسطين( ) 9131
 .39هدى بنت محمد الكنعان " :استخدام التعليم اإللكتروني في التدريس" ،ورقة عمل مقدمة لملتقى
التعليم ال لكتروني األول)9119( ،
 .32وليد الحلفاوي" :مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات" ،ط ،3دار الفكر ،عمان،
(.)9116
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 ورقة عمل مقدمة،"  " التعليم ال لكتروني تقنية واعدة وطريقة رائدة: يوسف عبد الله العريفي.91
)9111(  الرياض، مدارس الملك فيصل، ابريل93-91 لندوة التعليم اإللكتروني خالل الفترة
 مركز التعليم المفتوح عن، واقع التعلم اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة: يوسف صباح.93
.)9131( ، فلسطين، رام الله، جامعة القدس المفتوحة،بعد
 بحث منشور على موقع صدى،" "نحو سياسات للتعليم عن بعد: وائل سكر، أفراح الحمايل.99
)9132( ،االعالم
9191/33/2  تاريخ التصفحhttps://www.sadaa.ps/226136.html,
)9191( ,www.mohe.ps , موقع و ازرة التربية التعليم.91
: المراجع األجنبية:ثانيا
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النتائج والتوصيات
" واقع ومستقبل التعليم ال لكتروني في مؤسسات التعليم العالي في ظل انتشار
جائحة كورونا"
بعد إتمام جلسات المؤتمر خالل يومين كاملين (ُ )9191/9/32-39نوقش فيها تسعة عشر

بحثًا وورقة علمية ،وتم عرض عدد من المداخالت الخارجية ،وعرض بعض التجارب المحلية والدولية
حول آليات التعامل والتطبيق لمنظومة التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي ،تحصلت
محليا
العديد من النتائج والتوصيات المهمة ،والتي ذهبت إلى وصف واقع تطبيق التعليم اإللكتروني ً
ودولياً ،والى توضيح العديد من العقبات التي تعيق تطبيق منظومة التعليم اإللكتروني وفق المتطلبات
واألسس العلمية العالمية بما ال يؤثر على جودة التعليم العالي المقدمة للطلبة؛ وبما يساعد في بناء
قدرات ومؤهالت لدى الطلبة تتوافق مع احتياجات سوق العمل .وفي ضوء ذلك تم حصر أهم النتائج
المتحصلة من دراسات الباحثين؛ وذلك ذهاباً نحو بناء استراتيجية عامة لتطبيق منظومة التعليم
اإللكتروني معتمدة على عدد من السياسات العريضة التي تشكل إطا اًر وقاعدة يمكن االنطالق من
خاللها لبناء برامج عمل وتسخير األدوات الالزمة في تطبيق منظومة التعليم اإللكتروني في مؤسسات
التعليم العالي ،ولم تقف نتائج المؤتمر عند تطبيق التعليم اإللكتروني في ظل جائحة كورونا فقط؛
وانما هدفت تلك السياسات الموضوعة إلى امتداد اإلفادة من هذه التجربة ليصار إلى تطبيقها حتى
بعد االنتهاء من جائحة كورونا ،مبينين الجهات ذات الصلة بتطبيق تلك السياسات وتحويلها إلى
برامج عمل واقعية ،حيث سييتم عرض النتائج المتحصلة وفق المحاور الرئيسة التي تشكل على
أساسها المؤتمر وجلساته العلمية؛ وذلك على النحو التالي:
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نتائج المؤتمر:
المحور األول :واقع التعليم ال لكتروني في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية
 ثمة توجه واضح لدى المؤسسات التعليمية المتعددة نحو االنتقال من التعليم التقليدي إلىتطبيق منظومة التعليم اإللكتروني بمستوياتها المتعددة ،حيث اتضح بأن نسبة  %21من

المعلمين في المدارس تلقوا تدريباً حول منصات التعليم اإللكتروني.

 التدريب اإللكتروني المقدم من و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية بغزة حقق نسبة  %12.2مناألهداف المطلوبة فقط.

 الوصول إلى الطالب خالل فترة كورونا كان بنسبة ضعيفة  %61.1فقط ،وهو ما يشيرإلى وجود عقبات وغياب لمتطلبات تطبيق منظومة التعليم اإللكتروني.

المحور الثاني :مدى جاهزية واستعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات لمنظومة التعليم
ال لكتروني.
 هناك قصور من قبل بعض الجامعات باالعتماد على أدوات إلكترونية سهلة التعاملوالوصول لها خالل أزمة كورونا.

 أن المحتوى التعليمي للمنهاج الجامعي ال يالئم أسلوب التعليم اإللكتروني فهو مالئم أكثرألسلوب التعليم التقليدي.

 قامت الطواقم األكاديمية واإلدارية في الجامعات بالجهود المطلوبة منها للمساعدة في تقديمالخدمة التعليمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 شكلت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ومعه خدمة االنترنت أحد معوقات تطبيق منظومةالتعليم اإللكتروني.

المحور الثالث :تفاعل واستجابة طلبة الجامعات مع منظومة التعليم ال لكتروني.
 كانت درجة تفاعل الطلبة من الجامعات الفلسطينية مع منظومة التعليم اإللكتروني بنسبة ،%22وكانت اتجاهات الطلبة نحو تجربة التعليم اإللكتروني خالل جائحة كورونا سلبية.

 أما درجة استخدام التعليم اإللكتروني لدى طلبة الدراسات العليا في بعض الجامعاتالفلسطينية جاء بدرجة عالية بوزن نسبي قدره .%49.61
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 وقد اثبتت الدراسات وجود عالقة ارتباطية بين استخدام التعليم اإللكتروني ،ودافعية اإلنجازلدى طلبة الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية.

 بينت الدراسات بأن التعليم الذي تم تطبيقه في الجامعات في ظل جائحة كورونا هو ليستعليم إلكتروني ،وانما هو حل سريع الستمرار التعليم في الجامعات لهذا العام وعدم ضياعه.

وأن الصعوبات التي تعيق هذا التعليم كبيرة أهمها عدم توافر متطلبات التعليم اإللكتروني

في الجامعات.

المحور الرابع :تحديات تطبيق منظومة التعليم ال لكتروني وأثرها على أداء مؤسسات التعليم العالي
أوًال :تحديات على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية وعلى الطلبة:
 الضعف الواضح في مهارات االتصال والتواصل بين الطلبة والمحاضرين؛ حيث كشفالتعليم اإللكتروني عن الضعف الكبير لديهم في التعامل مع البرامج المختلفة سواًء " برامج

الحاسوب أم وسائل التواصل االجتماعي.

 عدم توفر الوقت الكافي لدى أعضاء هيئة التدريس للتحضير واستخدام التقنيات الحديثة؛نتيجة زيادة األعباء الدراسية عليهم ،وضعف الخلفية التكنولوجية لديهم.

 -تدني الرواتب وضعف الحوافز التي تشجع عضو هيئة التدريس على تطوير نفسه ،رغم إن

الجهد المبذول من المحاضرين والطلبة في التعليم اإللكتروني أضعاف ما يبذل في الوجاهي.

 فشل في التعامل معه بعض المحاضرين؛ لكبر سنهم وضعف بصرهم وغيرهم من فاقديالبصر.

ثانيا :التحديات اللوجستية والدارية
 ضعف البنية التحتية المناسبة لالتصاالت مع الجهة الباعثة للتعليم ،وعدم توفر ذوي الخبراتوالكفاءات في مجال إدارة التعليم اإللكتروني .عدم القدرة على توفير الصيانة السريعة لألجهزة

في بعض األماكن البعيدة ،وصعوبة اإلقناع والعدول عن فكرة التعليم التقليدي واالنتقال
للتعليم اإللكتروني.

 عدم وضوح أنظمة التعليم اإللكتروني وأساليبه ،وعدم توفر الخصوصية والسرية حيث قديتم اختراق المحتوى واالمتحانات.

 -قلة انتشار األجهزة اإللكترونية وصعوبة تغطية اإلنترنت ،ناهيك عن محدودية اشتراط خط

النفاذ ،وبطئه في بعض المناطق ،وارتفاع تكلفته لدى بعض األفراد وانقطاع التيار الكهربائي.
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 نقص اإلمكانات المادية الالزمة للشروع بالعمل في مجال التعليم اإللكتروني والضعف فيتوفير الدعم الفني ،وقلة الدعم المادي لشراء المواد ،وقلة التدريب الذي يتطلبه التعلم

اإللكتروني.

 -عدم وجود خطط طوارئ لعملية التعليم وقت االزمات لدى مؤسسات التعليم العالي حيث إن

العمل بالتعليم اإللكتروني بالشكل المفاجئ دون خطة مسبقة لم يكن مجدي بالشكل

المطلوب؛ مما تسبب عدم ضبط للمسيرة التعليمية في االختبارات والتقييم.
ثالثا :التحديات االمنية والمجتمعية

 عدم توفر األمان الالزم للمواقع اإللكترونية؛ وبالتالي التخوف من استخدامها في التعلموالتعليم ،حيث تكون معرضة لالختراق بأية لحظة.

 االفتقار للوعي المجتمعي حول التعليم اإللكتروني؛ وبالتالي النظر إليه بسلبية وهذا يحد منأهدافه ومزاياه ،وعدم توفر القناعة الكافية لدى المعلم والمتعلم.
 ضعف في التربية اإللكترونية في التعامل مع العمليات المرتبطة بتقنيات التعليم عبراالنترنت ،مثل الحصول على المعلومات ذات الصلة بالتعليم والمواد الدراسية ،وتصميم

المحتوى وادارته رقمياً ،وتقديمه عبر وسائط إلكترونية وفق قواعد صحيحة.
-

ال يوجد قناعة تامة لدى الطلبة والمدرسين بمخرجات العملية التعليمية اإللكترونية في
مساواة مستويات الطلبة ،حيث تساوى من كان تحصيله مرتفع مع متدني التحصيل؛ وهذا
إخفاق واجحاف حيث زيادة حاالت الغش الجماعية ،وال يوجد رقيب على سير االمتحانات
اإللكترونية.

دور
 يؤدي التعليم اإللكتروني إلى إضعاف مؤسسة المدرسة والجامعة كنظام اجتماعي يؤدي ًامهما في التنشئة االجتماعية ،واضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم.
ً
 ضعف الرغبة لدى أرباب العمل في استقطاب خريجي الجامعات ،الفتقارهم ألدنى المهاراتالتي يتطلبها سوق العمل.
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رابعا :التحديات المتعلقة بجودة العملية التعليمية:
 -االنفجار المعرفي والمعلوماتي المستمر ،وعدم قدرة مناهجنا الدراسية على مالحقة التطورات

والتغيرات المتسارعة في المعرفة والمعلومات المعاصرة ،وصعوبة تحويل المناهج من

صيغتها الحالية إلى الرقمية أو اإللكترونية.

 -ضعف مستوى االلتزام بحقوق الملكية الفكرية على المستوى الرسمي والشعبي.

 ضعف القدرة في تعزيز المهارات الالزمة لدى الطلبة في ظل التعليم اإللكتروني وخاصةفي المساقات العملية واالقتصار على المهارات الدنيا في العملية التعليمية.

 غياب ثقافة الجودة بالتعليم العالي اإللكتروني وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم العالياإللكتروني ومتطلبات سوق العمل العصرية المتجددة.

 من أهم التحديات التي تواجه التعليم اإللكتروني هي عملية التقويم ،وضمان نجاحها وتحقيقهالمعايير التعليم الوجاهي.

 صعوبة تطبيق التعليم اإللكتروني بشكل كبير في المساقات العملية ،والتي تتطلب التواجدفي المختبرات والمعامل.

المحور الخامس :متطلبات تطبيق منظومة التعليم ال لكتروني في مؤسسات التعليم العالي:
 تهيئة البنية التحتية لعملية التعليم اإللكتروني من انترنت وحواسيب وبرامج تعليمية إلكترونيةواستوديوهات تعليمية وغيره من أجل توفير بيئة تعليمية غنية تفاعلية ،ومتعددة المصادر
تخدم العملية التعليمية بكافة محاورها.

 وضع السياسات والتشريعات التي تضمن الحفاظ على المليكة الفكرية وأمن المعلومات. -االستعانة بخبراء التعليم اإللكتروني؛ لنقل خبراتهم لمؤسسات التعليم العالي.

 -التدريب المكثف ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على وسائل التعليم اإللكتروني.

 وضع أنظمة حوافز مرضية ألعضاء الهيئة التدريسية تشجعهم على تطوير أنفسهم وزيادةقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

 تغيير الثقافة التعليمية لدى الطالب والمعلم والمجتمع في أهمية التعليم اإللكتروني ،وتعزيزالتعليم المتزامن وغير المتزامن والمختلط.

 تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات العصرية والتكنولوجية ،واالهتمام بنوعيةالمهارات المطلوبة بشكل أكبر من الكم المعرفي النظري.
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 مواكبة المهارات المتجددة التي يتطلبها سوق العمل في ظل التغيرات التكنولوجية المتطورة تطويع الثورة التكنولوجية في خدمة العملية التعليمية ورصد الموازنات الكافية لذلك. وضع االنظمة واللوائح واالجراءات وتصميم التقويم الجيد في العصر الرقمي التي تضمنتطبيق الجودة االكاديمية وتحقيق الكفاءة في عملية التقييم ألجل المساواة بين الطلبة والحفاظ
على النزاهة االكاديمية.
 وضع انظمة متابعة مستمرة لعملية التعليم اإللكتروني وخالل عملية تقديم االمتحانات وتقييممخرجات العملية التعليمية بشكل مستمر والعمل على تطويرها.
مستخلـــــــــــص النتائـــــــــــــــــــج:
في ضوء نواتج البحوث العلمية المقدمة للمؤتمر ،تبين بأن فيروس كورونا واإلغالق الذي تاله،
شيئا للمتعة ،ولكنه يمثل
يعني إعادة التفكير في آليات وسبل التعليم الحالية حيث لم يعد التعليم ً
وجوديا لكينونة االنسان المجردة ولكل مستويات العاملين في المؤسسات التعليمية .سيما وأن
تحديا
ً
ً

تجربة الجامعات ومؤسسات التعليم األخرى خالل فترة جائحة كورونا كانت ضعيفة من حيث التواصل
مع طالبها ،وهو ما يعزى لتوافر العديد من المعيقات المتمثلة -على سبيل السرد ال الحصر -في
غياب الخطط االستراتيجية لمواجهة األزمات وضعف الوعي المجتمعي تجاه منظومة التعليم
اإللكتروني أو في انقطاع التيار الكهربائي ومعه شبكة االنترنت والحد من عمليات االتصال والتواصل
وغياب البنية التحتية اإللكترونية في العديد من مؤسسات التعليم سواء كانت تتعلق بالجوانب المادية
أو التقنية أو حتى الكادر المدرب القادر على تطبيق منظومة التعليم اإللكتروني ،كما تجدر اإلشارة

إلى أن المناهج المطبقة في المؤسسات التعليمية تحتاج إلى إعادة صياغة وتحديث بما يتواكب مع
متطلبات منظومة التعليم اإللكتروني ،كما ظهرت الحاجة إلى إعادة تأهيل الطلبة و أعضاء هيئات
التدريس وتدريبهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم بما يحفزهم باتجاه تطبيق التعليم اإللكتروني.
على أن يتم كل ذلك وفق معايير جودة تقديم الخدمة التعليمية العالمية.
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في ضوء ذلك يتضح بأن منظومة التعليم اإللكتروني تحتاج إلى بناء إطار ثقافي تكنولوجي لدى كل
من يتعامل مع هذه المنظومة سواء كانت المؤسسة التعليمية أو عضو هيئة التدريس أو الطالب أو
حتى المجتمع المتعامل معها بشتى قطاعاته بدءاً من االسرة حتى أرباب المهن وسوق العمل ،خاصة
وأن متطلبات سوق العمل ديناميكية في كينونتها وتعيش حالة تغير مستمرة ،وهو ما يتطلب تغيير
قدرات ومؤهالت الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
خارطة طريق تنفيذ نتائج المؤتمر:
في ختام جلسات مؤتمر جامعة االسراء الثاني عشر بعنوان" :واقع ومستقبل التعليم اإللكتروني في
مؤسسات التعليم العالي في فلسطين في ضوء انتشار جائحة كورونا" قامت جامعة السراء بتشكيل
لجنة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم ال لكتروني من أجل صياغة خارطة الطريق لمستقبل
التعليم ال لكتروني في فلسطين ورسم استراتيجيات وسياسات تستطيع وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي وكذلك الجامعات االستناد اليها في تطوير عملية التعليم ال لكتروني والذي أصبح حاجة
ملحة في الوقت الحالي ،حيث تم استعراض نتائج كافة األبحاث والمشاركات الداخلية والخارجية
وعرض تجارب الجامعات المحلية والدولية ،إلى أن وصلت لجنة الخبراء إلى مجموعة من
االستراتيجيات والسياسات العامة والتي تعتبر خارطة طريق يمكن أن توصلنا إلى بر األمان ومواكبة
التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم ال لكتروني.
لجنة خبراء صياغة خارطة الطريق لمستقبل التعليم ال لكتروني
م.

االسماء

تشكيلة الفريق

التخصص
دكتوراه في العلوم السياسية

ونائب رئيس جامعة السراء للشؤون األ كاديمية

.0

د .أحمد جواد الوادية

.8

د .نبيل عبد اللوح

.2

د .محمد عبد اشتيوي  -مراقب عام جامعة القدس المفتوحة سابق ًا

رئيس الفريق

ورئيس المؤتمر
 -دكتوراه في إدارة الموارد البشرية

 خبير في الجودة ومتخصص في البناء والتقييم المؤسسي -دكتوراه في إدارة األعمال

 -خبير في ادارة المؤسسات التعليمية
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عضو

عضو

.4

د .وائل الدايه

..

د .ساميه عبد المنعم

دكتوراه في ادارة االعمال ومتخصص في المشاريع

وخبير في حاضنات االعمال التكنولوجية

دكتوراه في استراتيجيات التعليم ال لكتروني

عضو
عضو

 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة غزة..2

أ.د .سهيل رزق

دياب

 -رئيس مركز التطوير التربوي بوكالة الغوث سابقاً.

 منسق برنامج التربية سابقاً – جامعة القدس المفتوحة. عميد كلية التربية سابقاً – جامعة غزة. -نائب رئيس جامعة غزة للشئون األكاديمية سابقا.

عضوا

 -نائب رئيس جامعة غزة للشؤون االكاديمية

عميد كلية العلوم الدارية والمالية بجامعة غزة.2

د .زياد الدماغ

.2

د .منصور االيوبي

.9

د .حازم سكيك

 -عميد كلية الدراسات المتوسطة بجامعة غزة

 -مدير دائرة التمويل واالستثمار في الدارة العامة للبنك

عضوا

السالمي الفلسطيني

 مدير عام شركة الوساطة السالمية بغزة -دكتوراه في إدارة األعمال

 خبير في التخطيط االستراتيجي -أستاذ الفيزياء المشارك بجامعة األزهر

 رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات بجامعة األزهر سابق ًا -عميد كلية الدراسات المتوسطة سابق ًا

عضوا

عضوا

األبعاد االستراتيجية والسياسات العامة لتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع تطبيق نمط التعليم
ال لكتروني
في ضوء مخرجات المؤتمر العلمي الموسوم بـ ـ "واقع ومستقبل التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم
العالي في فلسطين في ضوء انتشار جائحة كورونا" ،والتي جاءت لتصف الواقع الفعلي الستخدام
نمط التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم أثناء جائحة كورونا ،ولتضع تصو اًر مستقبلياً يهدف
الستمرار تطبيق نمط التعليم اإللكتروني حتى بعد انتهاء الجائحة القائمة ،لتمثل خارطة طريق يمكن
االستعانة بها عند تطوير منظومة العمل في مؤسسات التعليم المختلفة ،وبذلك يتحدد الهدف
المستقبلي لمخرجات ونتائج هذا المؤتمر .ولتحقيق هذا الهدف كان ال بد من وضع مجموعة من
السياسات التي تنبثق من عدد من األبعاد االستراتيجية التي تمكن من تطبيق نمط التعليم اإللكتروني
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واعتبارها جزء أصيل من منظومة التعليم ،موزعة مسئولية وآلية تطبيقها على المؤسسات ذات العالقة،
حيث تم االعتماد على األبعاد االستراتيجية التالية:
 .3تدخالت استراتيجية.
 .9البنية التحتية.

 .1الحوكمة والدعم اإلداري.
 .2تطوير قدرات.

 .2تطوير مناهج.
 .6االتصال والتواصل.

أما االستراتيجيات المقترحة والتي انبثقت من مضامين ونواتج الدراسات المقدمة للمؤتمر كانت
على النحو التالي:
 .3نظام أكاديمي يعتمد على إدارة العملية األكاديمية وفق نمط التعليم اإللكتروني.
 .9اعتماد بنية تحتية تتالءم مع إدارة العملية االكاديمية بحسب متطلبات نمط التعليم
اإللكتروني.

 .1بناء أدلة ناظمة وقوانين ضابطة تسهم في إتمام تطبيق نمط التعليم اإللكتروني.

 .2االعتماد على اإلمكانات المادية والمعنوية والبشرية المدربة والممكنة في تطبيق نمط التعليم
اإللكتروني.

 .2توفير مناه ج معاصرة تتوافق مع التطور التكنولوجي وبما يسهم في تطبيق نمط التعليم
اإللكتروني.

 .6االنفتاح العلمي بين الجامعات المحلية والدولية وسوق العمل والجهات ذات العالقة بالتعليم
اإللكتروني لتبادل المعارف والخبرات.

جدول يوضح خارطة الطريق لمستقبل التعليم ال لكتروني
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الرقم

األبعاد

االستراتيجية

السياسات

آلية التطبيق
تعزيز نظام إدارة الكادر األكاديمي عن بعد
تعزيز نظام إدارة شؤون الطلبة عن بعد
تعزيز نظام إدارة اللوجستيات عن بعد

نظام

أكاديمي

يعتمد على
.1

تدخالت

استراتيجية

إدارة

العملية

األ كاديمية
وفق نمط
التعليم

ال لكتروني

وضع سياسات عامة لتطبيق منظومة التعليم
ال لكتروني في كافة الجامعات

تبني نظم الجودة في التعليم المعتمدة عالمي ًا
وضع دليل يحدد مستويات الجودة للعمليات التعليمية
في الجامعات الفلسطينية وفق المعايير الدولية
اعتناق منهج التحسين المستمر في العملية

التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التعليم ال لكتروني
وضع سياسات جديدة العتماد المناهج الدراسية
القائمة على التعليم ال لكتروني

اعتماد اساليب حديثة في العملية التعليمية قائمة
على التعليم ال لكتروني

تطوير منظومة متابعة تطبيق الجامعات لمعايير
الجودة التعليمية ال لكترونية

اعتماد

بنية تحتية
تتالءم مع

.8

البنية

التحتية

تطوير قواعد بيانات لتتالءم مع تطبيق نمط العليم
ال لكتروني

تطوير النظام المادي المالئم لتطبيق نمط التعليم
ال لكتروني

إدارة

العملية

األ كاديمية
بحسب

متطلبات

تطوير أنظمة البرمجيات المالئمة لتطبيق نمط التعليم
ال لكتروني

توفير شبكات االنترنت ومصادر الكهرباء الالزمة عند
تطبيق نمط التعليم ال لكتروني
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المسؤول عن
التطبيق

الوزارة +

الجامعات
الوزارة +

الجامعات
الوزارة +

الجامعات
الوزارة
الوزارة +

الجامعات
الوزارة
الوزارة +

الجامعات
الوزارة
الوزارة +

الجامعات
الوزارة
الوزارة +

الجامعات
الوزارة +

الجامعات
الوزارة +

الجامعات
الجامعات

نمط

التعليم

ال لكتروني

توفير القدرة الشرائية لخدمة االنترنت كمكون رئيس
من متطلبات تطبيق نمط التعليم ال لكتروني

تشكيل مجلس خبراء في تطوير التعليم ال لكتروني
مشكل من كافة الجامعات وكفاءات من خارج

الجامعات بحيث يتبع وزير التعليم العالي والبحث
العلمي مباشرة

بناء أدلة
ناظمة

وقوانين
.2

الحوكمة
والدعم

االداري

ضابطة

تسهم في
إتمام

توفير أدلة نظرية تشير إلى كيفية تطبيق الجانب
العملي لكل مكونات منظومة التعليم ال لكتروني
بناء قيود تكنولوجية تضمن عناصر الموثوقية
واالمان والنزاهة في االمتحانات ال لكترونية

توفير ادلة ومحافظ سلوكية تضمن السير وفق آليات
وطرق محددة باتجاه تطبيق التعليم ال لكتروني

الجامعات
الجامعات
الجامعات

التعليم

تعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى العاملين في مجال

الوزارة +

تطوير أدلة اعتماد الجامعات والبرامج القائمة على

الوزارة +

وتطوير منظومة التعليم ال لكتروني
التعليم ال لكتروني

تضمين التعليم ال لكتروني في معايير االعتماد

اعتماد آليات تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف عند
تطبيق خطط التعليم ال لكتروني

االعتماد
على

المكانات
.4

الجامعات

تطبيق

ال لكتروني

قدرات

الوزارة +

تشكيل اللجان المتخصصة الممكنة في تطبيق

نمط

تطوير

الجامعات

المادية

االستعانة واالستئناس بالتجارب الناجحة محليا

وعالمياً وتدريب العاملين في ضوء تلك النجاحات

تعزيز العاملين عبر الحوافز والمكافآت المتنوعة لمن
يساهم في تطبيق منظومة العمل ال لكتروني

والمعنوية

وضع نظام للتعليم ال لكتروني يحدد من خالله مراحل

المدربة

تصميم مصفوفات التعليم القائمة على تحديد

والبشرية
والممكنة

في تطبيق
نمط

التدريب للعملية التعليمية ال لكترونية
المهارات المطلوب اكسابها للطلبة

بناء نظم تدريبية قائمة على تطوير مهارات الهيئة
التدريسية والطلبة في التعليم ال لكتروني
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الجامعات

الجامعات
الجامعات
الجامعات
الوزارة +

الجامعات
الجامعات
الجامعات
الجامعات
الجامعات

التعليم

ال لكتروني

توفير متطلبات العمليات التدريبية المادية والمعنوية
وكل ما يسهل إتمام العملية التدريبية

تصميم نظام تدريبي مرن يسمح بمتابعة المهارات
التي يتطلبها التعليم ال لكتروني وفق

بناء منظومة تعليمية قائمة على تعليم المهارات
العليا المختلفة الحديثة

..

تطوير

الشركات ذات العالقة بتقديم متطلبات تطبيق نمط

مناهج

معاصرة

بناء ادلة تثقيفية للتعليم ال لكتروني تفيد الطالب عند

معارف التعليم ال لكتروني بشكل متساوي لينهم

نمط

تحديث وتطوير مكنونات المناهج بما يتوافق مع

ال لكتروني
االنفتاح
العلمي

.2

اعتماد مناهج موحدة للطلبة تمكنهم من كسب

وبما يسهم

التعليم

والتواصل

دراسته للمنهج التعليمي

بناء مصفوفة المهارات التعليمية للمناهج الدراسية

في تطبيق

االتصال

بناء برامج تعليمية قائمة على التفاعل بين الطلبة

مناهج

التكنولوجي

بين

الجامعات
المحلية

والدولية
وسوق

الجامعات +

خدمات االنترنت

والعاملين بالجامعة

التطور

الجامعات

عقد دورات تدريبية تهدف لتسهيل تبادل المعلومات

التعليم ال لكتروني

تتوافق مع

الجامعات

شركة االتصاالت

بين المؤسسة التعليمية وطلبتها ،تقوم عليها

توفير

الجامعات

التطور التكنولوجي والتعليم ال لكتروني

 +مزودي
 +القطاع
الخاص

الجامعات
الجامعات
الجامعات
الجامعات
الجامعات

توفير سبل االتصال والتواصل بين كافة المستويات
الدارية من جانب والجهات ذات العالقة الخارجية
لتسهيل الحصول على المعارف المتعلقة بتطبيق

الجامعات

منظومة التعليم ال لكتروني

رصد وتحديث المهارات المختلفة التي يتطلبها سوق
العمل وبناء النظم التعليمية ال لكترونية المناسبة
ذات المرونة العالية
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الجامعات +
سوق العمل

العمل

االتصال بالقطاعات المختلفة والتعرف على متطلبات

والجهات

سوق العمل من حيث الحاجة والرغبة والتوقع

العالقة

تغيير ثقافة أرباب العمل في قبولهم لخريجي مراحل

ذات

بالتعليم

لمخرجات التعليم ال لكتروني
التعليم ال لكتروني

ال لكتروني

دفع الطلبة إلى بناء الثقة بهنفسهم وقناعاتهم بهن ما

المعارف

قبوال في سوق العمل نظ ار لتعدد مهاراتهم

لتبادل

والخبرات

مارسوه في التعليم ال لكتروني سوف يجعلهم أكثر
اعتماد نمط االبتعاث العلمي للجامعات العالمية
ألعضاء هيئة التدريس

إبرام اتفاقيات توأمة أو شراكة سواء كانت عامة او
تخصصية تتعلق بتطبيق نمط التعليم ال لكتروني

توفير الدعم الالزم لخلق بيئة مرنة قابلة للتطوير
المادي والمعنوي بما يتوافق مع تجارب االخرين

عقد اتفاقات مع شركات االتصاالت لتوفير البنية
التحتية المادية الالزمة لتطبيق نمط التعليم
ال لكتروني

التعاقد مع دور النشر والمكتبات ال لكترونية المحلية

والعالمية بما يعزز مصادر التعلم ويسهل تطبيق نمط
التعليم ال لكتروني
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الجامعات +
سوق العمل

الجامعات +
سوق العمل

الجامعات +
سوق العمل
الجامعات
الجامعات
الجامعات
الجامعات +
الوزارة

الجامعات+الوزارة
+السفارات

