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ملخص: 
الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات  تقومي  اإىل  الدرا�ضة  هذه  هدفت 
اإىل واقع تلك القدرات يف ظل عدد من متغريات الدرا�ضة.  يف جامعة القد�ص املفتوحة، والتعرف 
وتكون الدرا�ضة من اأع�ضاء هيئة التدري�ص جميعهم يف اجلامعة يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام 
الدرا�ضي 2013- 2014 والبالغ عددهم )1709( ع�ضو هيئة تدري�ص، وقد اختريت عينة منهم 
بالطريقة الع�ضوائية الطبقية تبعًا لكليات اجلامعة، حيث تكونت من )573( ع�ضو هيئة تدري�ص، 

اأي بن�ضبة )33%( من جمتمع الدرا�ضة الكلي. 
طور الباحثان ا�ضتبانة �ضملت عدداً من املتغريات امل�ضتقلة، كما �ضملت ثمانية حماور �ضمت 
)118( فقرة، وقد طّبقت اإلكرتونيًا بعد التاأكد من �ضدقها وثباتها، وبعد معاجلة بياناتها اأ�ضارت 
الإلكرتوين  التعلم  التدري�ص يف جمال  اأع�ضاء هيئة  لقدرات  الكلية  الدرجة  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج 
ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�ضة  النتائج  اأ�ضارت  كما  مرتفعة،  كانت  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 
التدري�ص يف جمال  اأع�ضاء هيئة  قدرات  الدللة  )α = 0.05(يف  اإح�ضائية عند م�ضتوى  دللة 
التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى للمتغريات: الكلية واخلربة العملية يف جمال 
التعلم الإلكرتوين وعدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطية، بينما مل توجد فروق ذات دللة 
اإح�ضائية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي. وقد اأو�ضى الباحثان بتنظيم عدد من الدورات التدريبية 
وبع�ضها  التدري�ص،  هيئة  لع�ضو  اختياريًا  بع�ضها  يكون  بحيث  الذاتي،  الإلكرتوين  التدرب  بنمط 
نتائج  على  بناًء  لها  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  وحاجة  مو�ضوعاتها،  اأهمية  بح�ضب  اإجباريًا  الآخر 

الدرا�ضة؛ لرفع م�ضتوى قدراتهم فيها. 
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Assessing the capabilities of the faculty members 
in e- learning at Al- Quds Open University 

from their viewpoint

Abstract: 
This study aimed to assess the capabilities of the faculty members in 

e- learning at Al- Quds Open University, and recognize the reality of those 
capabilities in the light of a number of variables. The study population 
consisted of all faculty members at Al- Quds University in the second semester 
of the academic year 2013- 2014. It is worth mentioning that the total number 
of them is (1709) faculty members. The researcher used a stratified random 
sample according to the faculties of the university. The random sample 
included (573) faculty members, i. e. , (33%) of the study population. 

The researchers developed a questionnaire which included a number 
of independent variables; it also included (8) axes that have (118) sections. 
After application and data collection of the study, the results of the study were 
indicating that the total score for the faculty members in the e- learning field 
at the University was high; And the results of the study indicated that there 
is a presence of statistically significant differences at the level of significance 
(a=0.05) in the capacity of faculty members in the field of e- learning at 
Al- Quds Open University attributed to the following variables: college, 
practical experience in e- learning field, and the number of training courses 
and interactive workshops. The study results indicated a lack of statistically 
significant differences in their abilities due to the variable of qualification. 
The researchers recommended organizing a number of training courses using 
self- running e- training pattern. Some of them will be optional for the faculty 
members, and some compulsory according to the importance of the subject 
and the faculty members’ needs. 
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مقدمة: 
وحتديات  تطورات  ظل  يف  نعي�ص  اإننا  اإذ  »املعلوماتية«،  بع�رص  احلايل  الع�رص  يت�ضف 
مت�ضارعة، منها: النفجار املعريف والتو�ضع والتجدد املتالحق يف املعارف يف خمتلف امليادين، 
وت�ضعب العلوم، والتزايد الهائل وامل�ضتمر يف اأعداد طلبة التعليم العام والعايل، وثورة املعلومات 
اأن  التطورات والتحديات كلها حتتم  ال�ضخم واملت�ضارع، هذه  التكنولوجي  والت�ضالت، والتقدم 

ترافقها تغريات يف اأمناط التعليم والتعلم. 
التي غزت جميع  التكنولوجية  امل�ضتحدثات  العامل طفرة علمية هائلة يف جمال  �ضهد  وقد 
نواحي احلياة، ومل تكن العملية الرتبوية مبعزل عن هذا الغزو التكنولوجي؛ اإذ اأ�ضبحت التكنولوجيا 
التعليمية  املنظومة  تاأثرت  فقد  الرتبوية؛  العملية  يف  عنه  غنى  ل  اأ�ضا�ضيًا  وعن�رصاً  متطلبًا 
التعليمية  واملوؤ�ض�ضات  الدول  من  كثرياً  جعل  الذي  الأمر  امل�ضتحدثات،  بهذه  كافة  مب�ضتوياتها 
حتر�ص على اأن ت�ضتفيد منها يف �ضوؤونها الإدارية والأكادميية بطريقة اأو اأخرى )عطار، 2011(. 

ومع تزايد اهتمام الدول واملوؤ�ض�ضات التعليمية واإقبالها على توظيف تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت يف التعليم والتعلم، اأطلقت ت�ضميات عدة على هذا املجال من اأ�ضهرها م�ضطلح التعلم 
املرن (Flexible Learning) ، وقد �ضمي بهذا ال�ضم ب�ضبب كونه اأ�ضلوب تعليم وتعلم ميتاز باملرونة 
من حيث الزمان واملكان، ولكن الت�ضمية التي ذاع ا�ضتخدامها يف ال�ضنوات الأخرية هي م�ضطلح 
التعلم الإلكرتوين (Electronic Learning: elearning) ، والذي ُيعّرف باأنه العملية التعليمية التعلمية 
التي تبنى على اأ�ضا�ص توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت من اأجهزة و�ضبكات وبرجميات، 
وتتيح للطالب اإدارة تعلمه بح�ضب ظروفه ووقته وحاجاته وقدراته، ليتابع تفاعله التعلمي بذاته 
اإما ب�ضورة متزامنة (Synchronous) فتتوا�ضل الأطراف املختلفة من مدر�ص وطلبة عرب �ضبكات 
متزامنة  غري  ب�ضورة  اأو  الوجاهية،  الطريقة  اإىل  اأقرب  التعلم  جو  يجعل  مما  مبا�رصة،  احلا�ضوب 
اأو�ضبكاته كي  حيث تكون املادة التعليمية متاحة لكل �ضخ�ص على احلا�ضوب   (Asynchronous)

يتعامل معها وفقًا لظروفه ال�ضخ�ضية )احلناوي، 2012( . 
وقد اأ�ضبح التعلم الإلكرتوين ميثل الوعد والأمل مل�ضتقبل التعليم، واأ�ضبح ا�ضتخدامه َمطلبًا 
تبني  نحو  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  دفعت  عدة  عوامل  فهناك  عنها،  غنى  ل  و�ضضرصورة  ُملحًا 
التكنولوجي،  التو�ضع ال�رصيع لالنرتنت والتقدم  التعلم الإلكرتوين يف �ضوء  التجديدات يف جمال 
وباتت اجلامعات التي ل تعمل على تبني تكنولوجيا التعلم الإلكرتوين احلديثة يف موؤخرة الركب 
حيث  ذلك،  من  اأبعد  اإىل  املجال  يف  املتخ�ض�ضني  من  عدد  ذهب  وقد  العاملية،  نحو  ال�ضباق  يف 
ينظرون اإىل م�ضري اجلامعات التقليدية اإىل زوال، واأن احلرم اجلامعي �ضي�ضبح ل قيمة له اإذا مل 
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ي�ضتطع اأن يلبي احتياجات ال�ضباب وجيل الإنرتنت من الطلبة، بتوظيف خدمات التعلم الإلكرتوين، 
وال�ضتفادة منها يف �ضيا�ضاته التعليمية )اخلطيب، 2012( . 

متوقعة  تطورات  من  �ضيتبعه  وما  الإلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  والتطور  الهتمام  هذا  كل 
تر�ضم لها اجلامعة هو مما ل �ضك فيه غاية يف الأهمية وال�رصورة، اإل اأننا يجب اأن ل نن�ضى دور 
املدر�ص من هذه التكنولوجيا، فالتعلم الإلكرتوين ل يعد غاية يف حد ذاته، بل تكمن اأهميته يف 
كيفية توظيف خدماته وم�ضتحدثاته يف املواقف التعليمية، ول ياأتي ذلك اإل اإذا كان امل�ضتخدم 
فاملدر�ص  )عطار، 2011(،  فعال  ب�ضكل  توظيفها  بها، وممتلكًا ملهارات  ملمًا  امل�ضتحدثات  لتلك 
اإّن  اإذ  اأركانه الرئي�ضة،  اأهم  اأهم مقومات جناح العمل اجلامعي، واأحد  )ع�ضو هيئة التدري�ص( من 
اإحداث  يف  قدرتها  على  الأوىل  بالدرجة  يتوقف  املعلوماتية  ع�رص  يف  الرتبوية  املوؤ�ض�ضة  جناح 
النقلة النوعية يف اإعداد ع�ضو هيئة التدري�ص واإعادة تاأهيله، حيث من امل�ضلم به اأن توظيف اأي 
وعي  مبدى  يرتبط  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  يف  تكنولوجي  كم�ضتحدث  جديد  نظام  اأو  جديد  مفهوم 
وتوجهات اإيجابية من جانب ع�ضو هيئة التدري�ص نف�ضه، فمهما بنينا من منظومات وا�ضتخدمنا 
دائم  ا�ضتعداد  على  يكون  الذي  الواعي  الإن�ضان  اإىل  يحتاج  كله  ذلك  فاإن  التكنولوجيا،  اأحدث 
للتعلم والتدرب، وبناء قدراته من اأجل مواكبة ذلك التغيري والتطوير امل�ضتمر )الغراب، 2003( ، 
فم�ضتحدثات التعلم الإلكرتوين لن تكون فاعلة اإذا مل يتم العمل على اإعداد اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
تلك  با�ضتخدام  قدراتهم  يف  ق�ضور  اأي  واأن  امل�ضتحدثات،  تلك  ا�ضتخدام  من  ومتكينهم  وتدريبهم 
هدراً  وبالتايل  بالف�ضل،  �رصيحًا  تهديداً  �ضيكون  التعليمية،  العملية  يف  وتوظيفها  امل�ضتحدثات 

للوقت واملال واجلهد. 
من  يتوقع  ثقيلة،  وت�ضبح  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  اأعباء  فوق  التكنولوجيا  تزيد  ل  وحتى 
اجلامعات اأن توؤ�ض�ص كادراً تكنولوجيًا موؤهاًل تكون مهمته الأ�ضا�ضية ت�ضهيل تعامل املدر�ضني مع 
الغر�ص  ُين�ضاأ خ�ضي�ضًا لهذا  اأو مركز  التقنيات احلديثة وربطها بالتعليم من خالل جهة م�رصفة 
)عطار، 2011(، لذا، ذهبت املوؤ�ض�ضات التعليمية املهتمة بتوظيف التعلم الإلكرتوين يف �ضيا�ضاتها 
التعلم  توظيف خدمات  ا�ضرتاتيجيات  بتطوير  املخت�ضة  املراكز  اأو  الوحدات  اإن�ضاء  اإىل  التعليمية 

الإلكرتوين، وتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�ص ومتكينهم من ا�ضتخدام التقنيات املرتتبة على ذلك. 
واإذا كانت اأنظمة التعليم بالعموم قد ا�ضتفادت من اخلدمات التي يقدمها التعلم الإلكرتوين، 
فاإن نظام التعليم املفتوح خا�ضة كان وما زال له الن�ضيب الأكرب من تلك ال�ضتفادة؛ وبخا�ضة 
اأن هناك توافقًا �ضديداً بني املبادئ والأ�ض�ص والقيم التي يحقهها كل من التعليم املفتوح والتعلم 
املفهوم  لهذا  املتعددة  التعريفات  اأن  يالحظ  املفتوح  التعليم  اأدبيات  مراجعة  فعند  الإلكرتوين، 
تتفق جميعها حول اأ�ض�ضه ومبادئه وقيمه التي ي�ضعى اإىل حتقيقها، التي اأبرزها مبداأ دميقراطية 
التعليم الذي يهدف اإىل اإتاحة فر�ص التعليم جلميع الأفراد متجاوزاً املعوقات، وبغ�ص النظر عن 
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يف  املرونة  مبداأ  وكذلك  لالأفراد،  الوظيفية  اأو  اجلغرافية  اأو  القت�ضادية  اأو  الجتماعية  الظروف 
التعليم والتعلم من حيث الزمان واملكان، ومبداأ التمحور حول الطالب ودعم التعلم الذاتي، ومبداأ 
تعدد وتنوع ا�ضرتاتيجيات التعليم والتعلم وقنوات الت�ضال والتوا�ضل، وهذه املبادئ التي يجتمع 
على حتقيقها كل من التعلم الإلكرتوين والتعليم املفتوح جعلت املفهومني متالزمني )احلناوي، 

 . )2012
عام  انطالقتها  ومنذ  العربي،  الوطن  يف  املفتوح  التعليم  رائدة  املفتوحة  القد�ص  وجامعة 
اأجل تطوير خدماتها  1991م وخالل �ضنوات م�ضريتها، كانت- وما زالت- ت�ضعى باهتمام من 
التكنولوجية خا�ضة تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت؛ بهدف حت�ضني جودة العملية 
التعليمية والتعلمية ورفع م�ضتوى خمرجاتها من جهة، ولتوفري قنوات متعددة لالت�ضال والتوا�ضل 
بني اأطراف العملية الأكادميية والإدارية من جهة اأخرى، وعليه، �ضبت اجلامعة اهتمامها باإن�ضاء 
 (ICTC) اأبرزها: مركز تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت  مراكز متخ�ض�ضة يف هذا املجال، من 
الذي تاأ�ض�ص عام )1998م( ، وهو امل�ضوؤول عن التطوير التقني وحو�ضبة اأعمال اجلامعة الإدارية 
حتى  العاملية،  التكنولوجيا  م�ضادر  اأحدث  توفري  خالل  من  والإنتاجية،  واملالية  والأكادميية 
اأ�ضبحت اجلامعة متتلك اأ�ضخم واأو�ضع �ضبكة تكنولوجيا يف فل�ضطني، تت�ضف بال�ضتقرار وال�رصعة 
العالية واملوثوقية )جامعة القد�ص املفتوحة1، 2014( . كما اأ�ض�ضت اجلامعة عام )2000( مركز 
اإنتاج الو�ضائط التعليمية (MPC) الذي يوفر اأحدث اخلدمات الفنية: )ت�ضوير، ومونتاج، و�ضوت، 
وجرافيك�ص( لإنتاج و�ضائط تعليمية م�ضاندة، وتفعيل ا�ضتخدامها يف اجلامعة مبا يتالءم مع فل�ضفة 

التعليم املفتوح التي تتبناها اجلامعة )جامعة القد�ص املفتوحة2، 2014( . 
وحتقيقًا لنهج اجلامعة يف مواكبتها للتطورات العاملية يف جمال التعلم الإلكرتوين، وتطبيق 
ا�ضرتاتيجياته بطرق علمية ومنهجية مدرو�ضة، اأن�ضاأت اجلامعة عام )2008م( مركزاً متخ�ض�ضًا 
املفتوح  التعليم  يف  العاملني  كفايات  رفع  بهدف   (OLC) املفتوح  التعليم  مركز  هو  ال�ضاأن  بهذا 
والتعلم الإلكرتوين مبا يتوافق مع التطورات امل�ضتمرة يف العملية التعليمية التعلمية، ودعم التعليم 
الإلكرتوين واملدمج وممار�ضاتها،  الرتبية املفتوحة والتعلم  بالتكنولوجيا، ون�رص وتعميم فل�ضفة 
وتطوير بيئات التعلم والتدريب الإلكرتوين بالتعاون مع مراكز ودوائر اجلامعة املختلفة )جامعة 

القد�ص املفتوحة3، 2014( . 
ويعمل مركز التعليم املفتوح (OLC) ب�ضورة دوؤوبة على بناء قدرات اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية 
يف جمال التعلم الإلكرتوين، ومتكينهم من كافة املهارات الالزمة التي ت�ضاعدهم على ا�ضتيعاب 
التكنولوجيا وم�ضتحدثاتها، وتوظيفها يف العملية التعليمية التعلمية يف اجلامعة بفعالية، حيث 
متعددة،  واآليات  متنوعة  مبوا�ضيع  التن�ضيطية  والور�ضات  التدريبية  الدورات  بعقد  املركز  يقوم 
الإلكرتونية غري  التدريبية  الدورات  اإىل ت�ضميم  اإ�ضافة  افرتا�ضية،  واأخرى  منها دورات وجاهية 
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املتزامنة املبنية على التدرب الذاتي (Self Running eTraining) من خالل من�ضة متخ�ض�ضة بذلك 
واملتوا�ضل  املبا�رص  الفني  الدعم  اإىل جنب مع  كله جنبًا  ال�ضبكة. هذا  اجلامعة على  داخل موقع 
الذي يوفره املركز لأع�ضاء هيئة التدري�ص عرب الهاتف، والذي يتوا�ضل يوميًا من ال�ضاعة الثامنة 

�ضباحًا وحتى العا�رصة لياًل. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
بالرغم من اجلهود والهتمام احلثيث الذي تبذله جامعة القد�ص املفتوحة يف اإعداد اأع�ضاء 
لأخرى  فرتة  من  يحتاج  العمل  هذا  فاإن  الإلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  ومتكينهم  التدري�ص  هيئة 
لوقفة تقومي لدرا�ضة مدى قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين يف اجلامعة، 
اأن هذا املجال يكتنفه كثري من التطورات وامل�ضتحدثات، التي قد جتعل بع�ص اأع�ضاء  وبخا�ضة 
هيئة التدري�ص يعانون من جوانب نق�ص يف مهاراتهم وقدراتهم التى من �ضاأنها اأن حتد من قيامهم 

باأدوارهم ومهّماتهم كما يجب. 
لذا، جاءت هذه الدرا�ضة لتقومي قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين يف 
جامعة القد�ص املفتوحة، وفح�ص عدد من املتغريات املتعلقة بها، والك�ضف عن جوانب ال�ضعف يف 
تلك القدرات للوقوف عليها، وحتديد احتياجات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين 
قدرات  الرتقاء مب�ضتوى  اأجل  الحتياجات، من  تلك  ب�ضد  الكفيلة  للتو�ضية باحللول  يف �ضوئها، 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين، وم�ضاعدتهم يف اأداء مهّماتهم فيه بي�رص واإتقان، 
ل�ضمان �ضري العملية التعليمية التعلمية يف جمال التعلم الإلكرتوين وخمرجاتها بال�ضورة الأف�ضل. 

وعليه، �سعت هذه الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ما م�ضتوى قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص  ●

املفتوحة؟ 
جامعة  ● يف  الإلضضكضضرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قضضدرات  تختلف  هل 

القد�ص املفتوحة باختالف املتغريات: املوؤهل العلمي، والكلية، واخلربة العملية يف جمال التعلم 
الإلكرتوين، وعدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطية يف املجال؟ 

فروض الدراسة: 
انبثق من ال�سوؤال البحثي الثاين عدد من الفرو�س �سعت الدرا�سة اإىل فح�سها، 

وهي: 
الدللة )α = 0.05( يف متو�ضطات . 1 اإح�ضائية عند م�ضتوى  ل توجد فروق ذات دللة 



تقويم قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال التعلم اإللكرتوني يف جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني من وجهة نظرهم

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح18

تعزى  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات 
ملتغري املوؤهل العلمي )دكتوراه، ماج�ضتري( . 

الدللة  )α = 0.05(يف متو�ضطات . 2 اإح�ضائية عند م�ضتوى  ل توجد فروق ذات دللة 
تعزى  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات 
الجتماعية  التنمية  الإداريضضة،  العلوم  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  )الرتبية،  الكلية  ملتغري 

والأ�رصية، الزراعة( . 
الدللة  )α = 0.05(يف متو�ضطات . 3 اإح�ضائية عند م�ضتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

تعزى  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات 
ملتغري اخلربة العملية يف جمال التعلم الإلكرتوين )طورت مقررات اإلكرتونية فقط، عقدت لقاءات 

افرتا�ضية فقط، طورت مقررات اإلكرتونية وعقدت لقاءات افرتا�ضية، مل اأ�ضارك باأي مما �ضبق( . 
الدللة  )α = 0.05(يف متو�ضطات . 4 اإح�ضائية عند م�ضتوى  ل توجد فروق ذات دللة 

تعزى  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات 
ملتغري عدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطة يف املجال )مل اأ�ضارك يف اأي منها، واحدة اأو 

اثنتني، ثالث اأو اأربع، خم�ص فاأكرث( . 

أهداف الدراسة: 
التعلم  التدري�س يف جمال  اأع�ساء هيئة  اإىل تقومي قدرات  الدرا�سة  هدفت هذه 

االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة، وحتديداً التعرف اإىل: 
القد�ص . 1 جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات  م�ضتوى 

املفتوحة؟ 
العلمي، . 2 )املوؤهل  التدري�ص  باأع�ضاء هيئة  اخلا�ضة  الدميغرافية  املتغريات  دور عدد من 

والكلية، واخلربة العملية يف جمال التعلم الإلكرتوين، وعدد الدورات التدريبية والور�ضات التن�ضيطية 
يف جمال التعلم الإلكرتوين( يف قدراتهم يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة. 

أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف عدد من اجلوانب منها: 

اأهمية التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة، حيث بات التعلم الإلكرتوين ركيزة . 1
اأ�ضا�ضية يف العملية التعليمية يف اجلامعة، والتعلم املدمج هو النمط املعتمد يف جميع املقررات 

الدرا�ضية فيها. 
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فع�ضو . 2 الإلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  قدراته  وبناء  التدري�ص  هيئة  ع�ضو  تطوير  اأهمية 
تلك  يف  تطور  واأي  اجلامعة،  يف  التعليمية  لال�ضرتاتيجيات  التنفيذية  اجلهة  هو  التدري�ص  هيئة 
تلك  تنفيذ  لتمكينه من  التدري�ص  اأع�ضاء هيئة  يرافقه تطوير يف قدرات  اأن  ال�ضرتاتيجيات يجب 

ال�ضرتاتيجيات بالطرق املثلى. 
يتوقع من خالل نتائج الدرا�ضة تزويد امل�ضوؤولني يف جامعة القد�ص املفتوحة مبعلومات . 3

لتكون  وتو�ضيات  الإلكرتوين،  التعلم  جمال  يف  واحتياجاتهم  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات  عن 
ركيزة م�ضاعدة لإعداد الربامج التدريبية العالجية والتطويرية املنا�ضبة لذلك. 

حدود الدراسة: 	
اقت�رشت هذه الدرا�سة على عدد من املحددات هي: 

املحدد الب�رشي: اأع�ضاء هيئة التدري�ص املتفرغني وغري املتفرغني يف جامعة القد�ص . 1
املفتوحة. 

املحدد الزماين: الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام اجلامعي 2013- 2014م. . 2
املحدد املكاين: جامعة القد�ص املفتوحة – فل�ضطني. . 3

مصطلحات الدراسة: 
اأع�ساء هيئة التدري�س: ويق�ضد بهم املدر�ضون الذين يقومون بالتدري�ص يف جامعة  ◄

القد�ص املفتوحة �ضواٌء كانوا متفرغني اأم غري متفرغني، وكانوا على راأ�ص عملهم يف اجلامعة يف 
الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الأكادميي 2013/ 2014. 

توظيف  ◄ اأ�ضا�ص  على  تبنى  التي  التعليمية  التعلمية  العملية  هو  االإلكرتوين:  التعلم 
اإدارة  للطالب  وتتيح  وبرجميات،  و�ضبكات  اأجهزة  من  والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا 
متزامنة  ب�ضورة  اإما  بذاته،  التعلمي  تفاعله  ليتابع  وقدراته،  وحاجاته  ظروفه  بح�ضب  تعلمه 
�ضبكات احلا�ضوب مبا�رصة،  املختلفة من مدر�ص وطلبة عرب  الأطراف  فتتوا�ضل   (Synchronous)

مما يجعل جو التعلم اأقرب اإىل الطريقة التقليدية، اأو ب�ضورة غري متزامنة (Asynchronous) حيث 
تكون املادة التعليمية متاحة لكل �ضخ�ص على احلا�ضوب اأو�ضبكاته كي يتعامل معها وفقًا لظروفه 

ال�ضخ�ضية )احلناوي، 2012( . 
القدرات: القدرة هي احلالة التي يكون الفرد فيها متمكنًا من النجاح يف اإجناز معني،  ◄

فهو م�ضطلح ي�ضري اإىل ما ي�ضتطيع الفرد اأن ينجزه بالفعل من الأعمال وت�ضمل ال�رصعة والدقة يف 
التدري�ص يف جامعة  هيئة  ي�ضتطيع ع�ضو  ما  بالتحديد هي  الدرا�ضة  هذه  بها يف  ويق�ضد  الأداء، 

القد�ص املفتوحة اأن ينجزه بالفعل من اأعمال ومهّمات متعلقة مبجال التعلم الإلكرتوين. 
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اإلطار النظري:

التعلم اإللكرتوني:
يعدُّ التعلم الإلكرتوين و�ضيلة من و�ضائل التعليم والتعلم، لكنه يختلف عن التعليم التقليدي 
اإىل  املعلومة  ت�ضل  بحيث  اأنواعها،  بجميع  احلديثة  التقنية  وو�ضائل  للتكنولوجيا  با�ضتخدامه 
الطالب يف اأق�رص وقت واأقل جهد، فُي�ضتخدم احلا�ضب الآيل و�ضبكات الإنرتنت والو�ضائط املتعددة، 
وقد بات التعلم الإلكرتوين اأحد البدائل املهمة يف ن�رص التعليم، فتجاوز عقبات الزمان واملكان، 

واأتاح للمدر�ص خربات فعالة ترثي التعليم وتطوره )ح�ضني، 2011( . 
ويعرف اخلان )2005( التعلم الإلكرتوين باأنه طريقة اإبداعية لتقدمي بيئة تفاعلية متمركزة 
حول الطلبة، وم�ضممة م�ضبقًا ب�ضكل جيد، ومي�رصة لأي فرد، ويف اأي مكان، ويف اأي وقت، با�ضتعمال 
خ�ضائ�ص وم�ضادر الإنرتنت والتقنيات الرقمية بالتطابق مع مبادئ الت�ضميم التعليمي املنا�ضبة 
لبيئة التعلم املفتوحة، واملرنة، واملوزعة. ويعرفه عبد احلي )2005( باأنه ذلك النوع من التعليم 
الذي يعتمد على ا�ضتخدام الو�ضائط التكنولوجية )متمثلة يف اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة ال�ضتقبال 
الأهداف  لتحقيق  الإنرتنت(  يف  املتمثلة  احلا�ضب  �ضبكات  خالل  من  اأو  ال�ضناعية  الأقمار  من 
التعليمية وتو�ضيل املحتوى التعليمي اإىل الطلبة دون اعتبار للحواجز الزمانية واملكانية. ويعرفه 
و�ضبكاته  حا�ضب  من  احلديثة  الت�ضال  اآليات  با�ضتخدام  للتعليم  طريقه  باأنه   )2010( الرا�ضي 
وكذلك  اإلكرتونية،  ومكتبات  بحث،  واآليات  ور�ضومات،  و�ضورة،  �ضوت  من  املتعددة  وو�ضائطه 
بوابات الإنرتنت �ضواًء كان عن بعد اأم يف الف�ضل الدرا�ضي، املهم املق�ضود هو ا�ضتخدام التقنية 
يعرفه  فيما  فائدة.  واأكرب  جهد  واأقل  وقت  باأق�رص  للطالب  املعلومة  اإي�ضال  يف  اأنواعها  بجميع 
الع�ضاف وال�رصايرة )2012( باأنه ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد يف نقل املادة التعليمية على 

اآليات الت�ضال احلديثة كالإنرتنت واحلا�ضوب والأقمار ال�ضناعية والفيديو التفاعلي. 
ومل يظهر م�ضطلح التعلم الإلكرتوين وفل�ضفته احلالية فجاأة، ولكنه ظهر وتطور من خالل 
توفيق  احلايل(  ال�سكل  اإىل  و�سلت  حتى  الثمانينيات  بداية  منذ  بداأت  اأجيال  ثالثة 

ويون�ص، 2007( )احلناوي، 2012( : 
اأقرا�ص  ♦ الثمانينيات، حيث كان املحتوى الإلكرتوين على  اأوائل  االأول:  بداأ يف  اجليل 

مدجمة، وكان التفاعل من خاللها فردياً بني الطالب واملدر�ص مع الرتكيز على دور الطالب. 
اجليل الثاين:  بداأ مع بداية ا�ضتعمال الإنرتنت، حيث تطورت طريقة اإي�ضال املحتوى  ♦

اإىل طريقة �ضبكية، وتطور معها املحتوى، وتطورت عملية التفاعل والتوا�ضل من كونها اإفرادية 
اإىل كونها جماعية، لي�ضرتك فيها عدد من الطلبة مع مدر�ص حمدد. 
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عملية  ♦ تفاعلية  عن  فماذا  التعلم،  عملية  من  جزءاً  املحتوى  كان  الثالث:  اإذا  اجليل 
التعلم واإدارتها؟ فمن املعروف اأن التعلم لدى اجليل الأول والثاين كان يتم بطريقة تقليدية، اأي 
تفاعلية  اأ�ضبحت  الت�ضعينيات  اأواخر  يف  انطلق  الذي  الثالث  اجليل  بداية  مع  ولكن  لوجه،  وجهًا 
عملية التعلم واإدارتها تتم عرب �ضبكات الإنرتنت؛ فهي تي�رص التفاعل بني الطلبة وبني املدر�ضني 

وبني الطلبة بع�ضهم مع بع�ص، كما ت�ضاعد املدر�ص يف تتبع تقدم الطلبة. 
وهناك نوعان من التعلم االإلكرتوين تبعاً لزمن حدوثه وهما كما حددهما عتمان 

 : (Clarke, 2008) وعو�س )2008( ، وكالرك
وفيه  ●  :  (Asynchronous e- learning) املتزامن  غري  االإلكرتوين  التعلم  اأوالً- 

ي�ضتطيع الطلبة التفاعل مع املادة التعليمية ب�ضورة م�ضتقلة با�ضتخدام: 
الربامج التعليمية املحملة على جهاز احلا�ضوب اأو الأ�ضطوانات املدجمة.  -
-  ،  (WWW) العنكبوتية  ال�ضبكة  على  واملتوافرة  املعلومات  مل�ضادر  الهائلة  الوفرة 

البيانات،  وقواعد  والدوريات،  الإلكرتونية،  الكتب  الإلكرتونية:  امل�ضادر  هذه  على  الأمثلة  ومن 
واملو�ضوعات، واملواقع التعليمية. 

العملية  اأطراف  ات�سال  خالل  من  املتزامن  غري  االإلكرتوين  التعلم  يكون  وقد 
يف  ح�سورهم  ا�سرتاط  وبدون  مبا�رش،  غري  ب�سكل  بينهم  فيما  التعلمية  التعليمية 

الوقت نف�سه با�ستخدام: 
Ù  .حيث تكون الر�ضالة والرد كتابيًا : (e- mail) الربيد الإلكرتوين
Ù  .حيث تكون الر�ضالة والرد �ضوتيًا : (Voice mail) الربيد ال�ضوتي
Ù  ويطلق عليها بع�ضهم ا�ضم املنتديات، اأو لوحات : (News Groups) املجموعات الإخبارية

الإعالن، وي�ضميها اآخرون حلقات النقا�ص (forums) ، وهي اأماكن يجتمع فيها النا�ص لتبادل الآراء 
والأفكار وتعليق الإعالنات يف موا�ضيع عامة اأو متخ�ض�ضة. 

Ù  ومن خاللها ي�ضتطيع امل�ضتفيد اإر�ضال ر�ضائل عدة اإىل : (Mailing List) القوائم الربيدية
جهات خمتلفة يف الوقت نف�ضه. 

ثانياً- التعلم االإلكرتوين املتزامن (Synchronous e- learning) : وفيه تتوا�ضل  ●
الطريقة  اإىل  اأقرب  التعلم  جو  يجعل  مما  مبا�رصة،  ب�ضورة  وطلبة  مدر�ص  من  املختلفة  الأطراف 
ال�ضفوف  ي�ضمى  ما  ظهر  املختلفة  املتزامن  الإلكرتوين  التعلم  اأ�ضاليب  وبا�ضتخدام  التقليدية، 
الدرا�ضية الفرتا�ضية (Virtual Class) ؛ مبعنى اأنها لقاءات درا�ضية مبا�رصة بني املدر�ص والطلبة، 

اإل اأنها حتدث عن بعد، دون تواجد اأطراف العملية التعليمية بني اأربعة جدران. 
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مقومات التعلم اإللكرتوني: 
للتعلم الإلكرتوين مزايا وفوائد عديدة و�ضعوبات ومعوقات يف الوقت نف�ضه، ومن اأجل حتقيق 
اأ�سا�سية يجب  فهناك مقومات ومتطلبات  مزاياه وفوائده، واحلد من �ضعوباته ومعوقاته، 
توفريها لتعمل على جناحه بال�سورة املن�سودة، وقد بينها عتمان وعو�س )2008( 

وعبد ال�سميع وتوفيق )2008( كاالآتي: 
املطلوبة . 1 احلديثة  للتكنولوجيا  الأ�ضا�ضية  التحتية  والبنية  املادية  الإمكانات  توفري 

للتعليم الإلكرتونى واملتمثلة بالأجهزة وال�ضبكات وملحقاتها. 
املتعلقة . 2 واخلدمات  للمناهج  التطبيقية  بالربامج  املتمثلة  الفنية  الإمكانات  توفري 

بالعملية التعليمية التعلمية، واإنتاج مقررات درا�ضية تخ�ضع للمعايري العاملية اأكادمييًا واإلكرتونيًا. 
توفري الإمكانات الب�رصية التي ت�ضمل امل�ضممني واملدربني والفنيني. . 3
التطوير املهني للفئات امل�ضرتكة يف جمال خدمات التعلم الإلكرتوين، وت�ضمل: . 4
اأن يكون لدى الطلبة حافز للتعلم با�ضتخدام هذا النمط اجلديد، كما يكون لديهم دراية  -

با�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة. 
اأن يكون املدر�ص على دراية با�ضتخدام التكنولوجيا احلديثة، وقادراً على تب�ضيط مفاهيم  -

الف�ضول  خالل  من  الطلبة  مع  التزامني  وغري  التزامني  والنقا�ص  احلوار  واإدارة  العلمية  املادة 
الفرتا�ضية وغرف املناق�ضة والربيد الإلكرتوين... وغريها. 

التعلم اإللكرتوني يف جامعة القدس املفتوحة: 
اإذ  والتعلم؛  التعليم  عمليتي  يف  الإلكرتوين  التعلم  لتوظيف  اأ�ضكال  اأو  مناذج  ثالثة  توجد 
اإنه مقيا�ص مت�ضل، وبحيث ميكن تطبيق التعلم  ميكن النظر اإىل التعلم الإلكرتوين من حيث 
اأ�سكال على ذلك املقيا�س املت�سل املو�سح  اأو  االإلكرتوين من خالل ثالثة ت�سورات 

بال�سكل االآتي: )جامعة القد�ص املفتوحة6، 2013( :

ال�سكل )1( 
املقيا�س املت�سل لتطبيق التعلم االإلكرتوين 

�ضبغة عاملية �ضبغة حملية

التعلم الإلكرتوين مع بع�ص 
الجتماعات وجهًا لوجه

التعلم الكامل عن طريق 
التعلم الإلكرتوين

وجهًا لوجه مع بع�ص 
امل�ضاعدات بالتعلم الإلكرتوين
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وهذه النماذج اأو االأ�سكال هي: 
النموذج اجلزئي اأو امل�ساعد: وفيه ُت�ضتخدم بع�ص اأدوات التعلم الإلكرتوين يف دعم . 1

�ضاعات  اأو خارج  الدرا�ضية  الدرا�ضي يف احل�ض�ص  اليوم  اأثناء  يتم  التقليدي، وقد  ال�ضفي  التعليم 
اليوم الدرا�ضي، ويتمثل هذا النموذج الطرف الأول من املقيا�ص املت�ضل لتطبيق التعلم الإلكرتوين 
وهو مرحلة التعلم وجهًا لوجه، مع بع�ص امل�ضاعدات وال�ضتخدامات لتقنيات التعلم الإلكرتوين، 

ويف هذا النموذج يكون املدر�ص والطلبة يف منطقة جغرافية واحدة. 
النموذج املدمج: ويت�ضمن اجلمع بني التعليم ال�ضفي والتعلم الإلكرتوين، حيث تقدم . 2

الأن�ضطة  بع�ص  مع  جنب  اإىل  جنبًا  تقليدية  �ضفية  ب�ضورة  التعلمية  التعليمية  الأن�ضطة  بع�ص 
التعليمية التعلمية الإلكرتونية عرب احلا�ضوب و�ضبكة الإنرتنت، ويتمثل هذا النموذج يف منت�ضف 
والتعلم  التقليدي  التعليم  الإلكرتوين، وميتاز باجلمع بني مزايا  التعلم  لتطبيق  املقيا�ص املت�ضل 

الإلكرتوين، ويف هذا النموذج يكون املدر�ص والطلبة يف مناطق متقاربة جغرافيًا. 
النموذج الكامل للتعلم االإلكرتوين: حيث يعّد التعلم الإلكرتوين بدياًل للتعليم ال�ضفي، . 3

ويخرج هذا النموذج خارج حدود ال�ضف الدرا�ضي التقليدي، فهو ل يحتاج اإىل �ضف بجدران اأربعة 
اأو مدر�ضة ذات اأ�ضوار، بل يتم التعلم من اأي مكان ويف اأي وقت بحيث تتحول ال�ضفوف الدرا�ضية 
اإىل �ضفوف افرتا�ضية، وهذا ما يطلق عليه التعلم الفرتا�ضي Virtual Learning، ويتم يف مدار�ص 
اأو جامعات افرتا�ضية، ويتمثل هذا النموذج يف الطرف الآخر من املقيا�ص املت�ضل لتطبيق التعلم 
الإنرتنت  �ضبكة  على  بالكامل  اعتماداً  يعتمد  تعليميًا  برناجمًا  جند  حيث  املت�ضل،  الإلكرتوين 

وبرجميات احلا�ضوب، فال يلتقي امل�ضاركون يف الربنامج التعليمي وجهًا لوجه اأبداً. 
اإن م�ضطلح )التعليم املدمج( هو اأحد اأهم امل�ضطلحات احلديثة يف جمال التعلم الإلكرتوين، 
وهو عبارة عن منظومة تعليمية تعلمية تدمج بني التعلم الإلكرتوين والتعليم التقليدي املعتاد، 
ا�ضتخدام  للمدر�ص ميكن من خالله  باأنه مدخل  املدمج  التعليم   (Myinte، 2003) ماينت  ويعرف 
خليط من التعلم التقليدي وجهًا لوجه والو�ضائط املتعددة واملناق�ضات املتاحة عرب الإنرتنت. فيما 
يعرفه هاري )2005( اأنه تعلم ت�ضتخدم فيه اأكرث من و�ضيلة لنقل املعرفة واخلربة اإىل امل�ضتهدفني 
بغر�ص حتقيق اأح�ضن ما ميكن بالن�ضبة ملخرجات التعلم. كما يعرفه عالم )2007( باأنه منظومة 
تعليمية لتقدمي الربامج التعليمية اأو التدريبية من خالل ا�ضتخدام تقنيات املعلومات والت�ضالت 
وجود  مع  متزامنة،  غري  اأو  متزامنة  بطريقة  تفاعلية  تعلمية  تعليمية/  بيئة  لتوفري  )الإنرتنت( 

التفاعل بني املدر�ص والطالب وجهًا لوجه من خالل الف�ضول التقليدية. 
وجامعة القد�ص املفتوحة اأخذت بتبني التعلم الإلكرتوين وتوظيفه يف العملية التعليمية منذ 
املفتوح  التعليم  مركز  اإن�ضاء  يف  بادرت  ثم  فردية،  ومبادرات  م�ضاريع  �ضكل  على  2003م  عام 
ق�ضم  هما:  رئي�ضني  ق�ضمني  خالل  من  تخ�ض�ضي  ب�ضكل  املجال  بهذا  ليعنى  2008م  عام   (OLC)
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والو�ضائط  والأنظمة  الربجميات  وفني  التعليمي  الت�ضميم  فرق  ي�ضم  الذي  الإلكرتوين  التعلم 
املتعددة والأبحاث، وق�ضم التدريب الذي يعمل على بناء قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص وتاأهيلهم 
يف جمال التعلم الإلكرتوين من خالل الربامج التدريبية والور�ص التن�ضيطية التي تعقد ب�ضكل دوري 
ب�ضورة وجاهية وافرتا�ضية، وكذلك من خالل الربامج التدريبية الإلكرتونية التي تطور وتطرح 
على من�ضة خا�ضة للتدريب الإلكرتوين يف اجلامعة، لتدعم التدرب الذاتي لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
يف جمال التعلم الإلكرتوين، ومتكينهم من املهارات الالزمة كافة التي ت�ضاعدهم على ا�ضتيعاب 
املقررات  اإدارة  على  قادرين  ليكونوا  التعلمية،  التعليمية  العملية  يف  وا�ضتخدامها  التكنولوجيا 

الإلكرتونية وتدري�ضها ب�ضكل فعال. 

أدوات التعلم اإللكرتوني يف جامعة القدس املفتوحة: 
يعمل مركز التعليم املفتوح ب�ضكل تكاملي مع املراكز الفنية الأخرى والكليات والفروع يف 
اأمناط التعلم الإلكرتوين وفق معايري اجلودة، ودجمها بالتعليم الوجاهي  اجلامعة بهدف تطوير 
املفتوحة، حيث  القد�ص  املعتمد يف جامعة  النمط  املدمج هو  فالتعليم  با�ضرتاتيجيات ممنهجة، 
التقليدية،  التعليمية  اخلدمات  جانب  فاإىل  النمط،  بهذا  الدرا�ضية  اجلامعة  مقررات  جميع  تقدم 
التي اأبرزها اللقاءات الوجاهية التي تعقدها اجلامعة يف خمتلف فروعها، تقدم اجلامعة اأمناطًا 
متنوعة من خدمات التعلم الإلكرتوين متمثلة بخدمات البوابة الأكادميية، وحما�رصات ال�ضفوف 
الإلكرتوين  التعلمي  الدرا�ضية، واملحتوى  للمقررات  الإلكرتونية  ال�ضفحات  الفرتا�ضية، وخدمات 
الإنرتنت،  �ضبكة  على  الإلكرتونية  اجلامعة  من�ضات  خالل  من  املقدم  الدرا�ضية  للمواد  التفاعلي 

 .mlearning وكذلك خدمة التعلم النقال
اإن كلمة )البوابة( ماأخوذة من امل�ضطلح الإجنليزي (Portal) ويعني املدخل اأو الباب، والبوابة 
يف مفهوم الإنرتنت يعني موقعًا اإلكرتونيًا ميتلئ بالبيانات واملعلومات اخلا�ضة مبو�ضوع معني، 
اأن يكون  اإىل بع�ٍص من هذه املعلومات  الو�ضول  ومنها ما هو خا�ص بفرد معني، حيث يتطلب 

اًل �ضمن امل�ضتخدمني لهذا املوقع.  امل�ضتخدم م�ضجَّ
حيث  العايل  والتعليم  التعليم  جمال  يف  اأي�ضا  �رصورة  اأكرث  البوابات  اأهمية  اأ�ضبحت  وقد 
التوا�ضل بني اأع�ضاء هيئة التدري�ص والطلبة لي�ص متاحًا وجهًا لوجه يف كل الظروف، لذلك فمن 
مكان،  اأي  من  الأكادميية  �ضجالته  على  ويطلع  العلمية  املادة  على  يح�ضل  اأن  للطالب  املمكن 

بالإ�ضافة اإىل فوائد اأخرى. 
احلديثة  التكنولوجيا  توظيف  نحو  املتوا�ضل  والجتاه  التقنية  التطورات  هذه   وملواكبة 
للجامعة  اأكادميية  بوابة  بناء  على  املفتوحة  القد�ص  جامعة  عملت  فقد  التعليم،  خدمة  يف 
خلدمة العاملني فيها ب�ضكل عام والطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�ص ب�ضكل خا�ص )جامعة القد�ص 

املفتوحة5، 2014( . 
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بيئة  لتوفر  الإنرتنت  �ضبكة  خالل  من  ُت�ضتخدم  اإلكرتونية  تقنية  هو  الفرتا�ضي  وال�ضف 
التعليمية والو�ضائط املتعددة والعديد  الو�ضائل  التقليدي من حيث توفري  تفاعلية حتاكي ال�ضف 
من الت�ضهيالت واخلدمات التعليمية التعلمية لتحقيق جو تعليمي تفاعلي مثايل )جامعة القد�ص 
اجلامعة  فضضروع  يف  للمقررات  الوجاهية  املحا�رصات  تعقد  حني  ويف   .  )2013 املفتوحة6، 
املنت�رصة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، فاإن تلك املقررات ترثى مبحا�رصات افرتا�ضية مبا�رصة 
عرب الإنرتنت ي�ضارك يف جمموعها اآلف الطلبة من خمتلف الفروع، حيث ميكن للطلبة ح�ضورها 
والتفاعل معها ب�ضورة مبا�رصة، ويف الوقت ذاته فاإن تلك املحا�رصات الفرتا�ضية ت�ضجل لتكون 
متوافرة لطلبة اجلامعة جميعهم، لي�ضتفيدوا من م�ضاهدتها متى ي�ضاوؤون، واأينما وكيفما يرغبون. 
عدد  على  فتحتوي  اجلامعة،  يف  الدرا�ضية  للمقررات  التفاعلية  الإلكرتونية  ال�ضفحات  اأما 
العام  النقا�ص واملنتدى  واإدارة امللفات وحلقات  التعلمية؛ كخطة املقرر  التعليمية  من اخلدمات 
للمقرر وا�ضتطالعات الراأي، وقد مثلت هذه ال�ضفحات الإلكرتونية حلقة تفاعلية ناجحة للتوا�ضل 
واأ�ضبحت  تعليمية،  تدري�ص وطلبة ومادة علمية  اأع�ضاء هيئة  التعليمية من  العملية  اأطراف  بني 
هذه ال�ضفحات الإلكرتونية �ضبكة علمية تعليمية جتمع جميع طلبة اجلامعة ليتفاعلوا مع بع�ضهم 

بع�ضًا ومع اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف فروع اجلامعة كافة. 
كما يعمل مركز التعليم املفتوح على تطوير املقررات الدرا�ضية كمحتوى اإلكرتوين تفاعلي 
يقدم من خالل ال�ضفحات الإلكرتونية للمقررات مدعومًا بالفيديو وال�رصح الإلكرتوين والتدريبات 
والختبارات لتعميق فهم الطلبة ودعم تعلمهم للمقررات الدرا�ضية، كما يتم تطوير تلك املقررات 
مبحتواها الإلكرتوين التفاعلي لتقدم عرب خدمة جهاز الهاتف النقال، لي�ضل التعليم اإىل كل طالب، 

لي�ص فقط عرب �ضبكات الإنرتنت، بل اأي�ضًا عرب اأجهزتهم الهاتفية النقالة. 
وتر�ضم جامعة القد�ص املفتوحة خططًا تطويرية لتو�ضع خدماتها التعلمية الإلكرتونية اإىل 
 Open Educational Resources:) امل�ضتوى العربي والعاملي من خالل تطوير م�ضادر التعلم املفتوحة
 Massive Open Online Courses:) النطاق  وا�ضعة  املفتوحة  الإلكرتونية  واملقررات   (OER

اإلكرتونيًا عرب �ضبكة  اأنواعًا متعددة من املواد التعليمية املفتوحة املقدمة  ، التي متثل   (MOOC

الإنرتنت ل�ضتخدامها وال�ضتفادة منها على النطاق الإقليمي والعاملي من كتب ومناهج درا�ضية 
 .(UNESCO, 2014) ...وحما�رصات واأن�ضطة واختبارات واأفالم وت�ضجيالت �ضوتية وو�ضائط متعددة

الدراسات السابقة: 
هدفت درا�ضة النجار )2009( اإىل اقرتاح برنامج لتدريب اأع�ضاء هيئة التدري�ص بجامعة 
الأق�ضى على م�ضتحدثات تكنولوجيا التعليم يف �ضوء احتياجاتهم التدريبية، حيث تكونت عينة 
الدرا�ضة من )123( ع�ضو هيئة تدري�ص، وقد ا�ضتخدمت ا�ضتبانة مكونة من ثالثة اأجزاء كاأداة جلمع 
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تكنولوجيا  مب�ضتحدثات  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  اإملام  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت  الدرا�ضة،  بيانات 
يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروقًا  النتائج  اأظهرت  كما   ،  )%75( وهو  الكفاية  حد  عن  يقل  التعليم 
م�ضتوى الإملام تعزى ملتغري الكلية، واخلربة يف ا�ضتخدام احلا�ضوب والإنرتنت، ومل تظهر فروق 

ذات دللة اإح�ضائية تعزى ملتغري املوؤهل الأكادميي. 
ومعرفة  اأهمية  ت�ضورات  لتحديد  هدفت   (Laycock, 2010) اليكوك  بها  قام  درا�ضة  ويف 
قبل  من  بنجاح  بعد  عن  والتعليم  الإلكرتوين  التعلم  وتقدمي  لتطوير  املطلوبة  املهارة  م�ضتويات 
الكلية التقنية لويزيانا (LTC) ، وحتديد احتياجات التطوير املهني للمدربني واملدر�ضني، وعالقة 
الدرا�ضة من )200( ع�ضو هيئة تدري�ص ما  ذلك بعدد من املتغريات الدميوغرافية، وتاألفت عينة 
بني مدربني ومدر�ضني عرب )38( فرعًا اإقليميًا، وقد اأ�ضارات نتائج الدرا�ضة اإىل اأن م�ضتوى الأداء له 
عالقة مب�ضتوى الدراك الذاتي لأهمية التطوير املهني من قبل املدر�ضني واملدربني. كما اأ�ضارت 
اإىل النتائج اأن م�ضتويات الآداء والتقومي الذاتي، واأهمية الإدراك الذاتي وغريها من الأن�ضطة لدى 
التدريب يف تطوير  اأهمية  الذي يدل على  الأمر  التدري�ص،  اأع�ضاء هيئة  اأعلى منها لدى  املدربني 

املهارات. 
وهدفت درا�ضة عطار )2011( التعرف اإىل الحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
تلك  اأولويات  التعليم وحتديد  تكنولوجيا  م�ضتحدثات  املكرمة يف جمال  اجلامعية مبكة  بالكلية 
الحتياجات، ومعرفة ما اإذا كان هناك اختالف يف الحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
بلغ  وقد  اخلضضربة،  و�ضنوات  والتخ�ض�ص  العلمي  للموؤهل  تعزى  التعليم  تكنولوجيا  مل�ضتحدثات 
اأفراد العينة )71( ع�ضو هيئة تدري�ص اختريوا بالطريقة الع�ضوائية، واعتمد الباحث املنهج  عدد 
الحتياجات  غالبية  اأن  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  وتو�ضلت  لذلك،  خا�ضة  ا�ضتبانة  و�ضمم  الو�ضفي، 
التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص تراوحت بني متو�ضطة وعالية، واأن درجة احتياجاتهم التدريبية 
ل تختلف باختالف اخلربة اأو التخ�ض�ص، يف حني اأنها تختلف باختالف املوؤهل العلمي ول�ضالح 

درجة الدكتوراه. 
هيئة  اأع�ضاء  وتاأهيل  اإعضضداد  كيفية  درا�ضة  اإىل   (Lackey, 2011) الكي  درا�ضة  وهدفت 
التدري�ص ليكونوا قادرين على التدري�ص عرب الإنرتنت، ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدمت الباحثة 
اأ�ضلوب املقابلة، حيث اختارت عينة ق�ضدية مكونة من �ضتة م�ضاركني؛ ثالثة من ذوي اخلربة و 
ثالثة اأع�ضاء هيئة التدري�ص ل ميتلكون خربة التدري�ص عرب الإنرتنت، ومتت مقابلتهم �ضخ�ضيًا، 
ومتحورت الأ�ضئلة حول اخلربات ال�ضابقة، والأن�ضطة التي قاموا بها و�ضعروا اأنها ذات فائدة على 
اإىل  اأ�ضارت النتائج  اإىل التطوير، وقد  اأنها بحاجة  اإىل املهارات التي ي�ضعرون  اآدائهم، بالإ�ضافة 
اأن اأع�ضاء هيئة التدري�ص وجدوا اأن التعاون مع الزمالء وم�ضاعدة العاملني يف اجلامعة، وتكثيف 
الدورات التدريبية واملوارد التي تقدم عرب الإنرتنت �ضواء للتدريب التقني اأم الرتبوي تكون ذات 

فائدة كبرية لإعدادهم وتاأهيلهم للتدري�ص عرب الإنرتنت. 
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وهدفت درا�ضة اآل م�سعد )2012( اإىل حتديد احلاجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص 
املنهج  الباحث  واعتمد  الإلكرتوين،  التعلم  بيئة  للتدري�ص يف  �ضعود  امللك  الرتبية بجامعة  بكلية 
الو�ضفي، حيث طّبقت ا�ضتبانة على عينة البحث )97 ع�ضو هيئة تدري�ص( ، وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل 
وجود حاجة تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص يف حماور حمددة يف خمتلف جمالت الدرا�ضة، كما 
الدرجة  التدريبية تعزى ملتغري  اإح�ضائيًا يف الحتياجات  اإىل وجود فروق دالة  الدرا�ضة  اأ�ضارت 

العلمية، بينما مل يكن هناك فروق تعزى ملتغري اجلن�ص واجلن�ضية والق�ضم واخلربة. 
الك�ضف عن احلوافز واملعوقات املتعلقة با�ضتخدام  اإىل   )2012( اخلطيب  وهدفت درا�ضة 
فرع  املفتوحة  العربية  اجلامعة  يف  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  نظر  وجهة  من  الإلكرتوين  التعلم 
الأردن. وقد تكونت عينة الدرا�ضة من )50( ع�ضو هيئة تدري�ص ممن ي�ضتخدمون التعلم الإلكرتوين 
الأول  اإىل جمالني هما:  ق�ضمت  فقرة،   )48( من  مكونة  ا�ضتبانة  الباحث  وا�ضتخدم  تدري�ضهم.  يف 
متعلق بحوافز ا�ضتخدام التعلم الإلكرتوين، والثاين متعلق باملعوقات التي تعرت�ص ا�ضتخدام التعلم 
الإلكرتوين من قبل اأفراد العينة، وقد تو�ضلت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن الفقرة التي تن�ص على: »توفري 

تدريب تقني وور�ضات عمل« اأبرز احلوافز على ا�ضتعمال التعلم الإلكرتوين. 
لتحديد  هدفت   (Mahnaz and others, 2012) واآخرون  مهناز  بها  قام  درا�ضة  ويف 
ال�ضرتاتيجيات والتحديات لتطور التعلم الإلكرتوين وحتليلها من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
مرتبطة  واأخرى  بالإ�ضرتاتيجيات  مرتبطة  مبتغريات  ذلك  وعالقة  باإيران،  نور  بيام  جامعة  يف 
باملعوقات. ولتحقيق اأهداف الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي وُفح�ضت العينة من خالل 
هيئة  ع�ضو   )160( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  حيث  ال�ضتبانة،  اأداة  با�ضتخدام  جتريبي  اختبار 
اأن قلة الوعي  اإىل  الدرا�ضة  اأ�ضارت نتائج  الع�ضوائية الطبقية. وقد  تدري�ص اختريوا بطريقة العينة 
بثقافة التعليم الإلكرتوين هي من اأهم معوقات تطور التعلم الإلكرتوين، واأن اأهم ال�ضرتاتيجيات 
التدري�ص هي تعزيز فعالية  اأع�ضاء هيئة  الإلكرتوين من وجهة نظر  التعلم  اإىل تطور  توؤدي  التي 

التعليم، ودعم التقنيات، وتطوير كفاءات اأع�ضاء هيئة التدري�ص. 
وهدفت درا�ضة كيليون وجلغر (Killion & Gallagher, 2012) اإىل قيا�ص مدى فعالية 
التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات  لتطوير  اجلامعي  احلرم  داخل  املتعدد  املجتمع  منوذج  ا�ضتخدام 
يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة وي�ضكون�ضن- غرين باي، عن طريق التحاق اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص يف حلقات تدريبية لتعلم مفاهيم التعلم الإلكرتوين وتقنياته، حيث ا�ضتخدم الباحثان 
املنهج الو�ضفي من خالل ا�ضتبانة طبقت على عينة من اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف كلية التمري�ص، 
وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن اأع�ضاء هيئة التدري�ص بحاجة لتطوير مهني م�ضتمر يف التعلم 
الإلكرتوين، واأنهم اأي�ضًا بحاجة اإىل تعلم طرق جديدة للتدري�ص عرب الإنرتنت من خالل التدريب، 

والتوا�ضل. 
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ويف درا�ضة قام بها ع�ساف وال�رشايرة )2012( لتق�ضي مدى وعي اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
يف جامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن مبفهوم التعلم الإلكرتوين وواقع ا�ضتخدامهم له يف التدري�ص، 
وتكونت عينة الدرا�ضة من )130( ع�ضو هيئة تدري�ص، وا�ضتخدمت ا�ضتبانة مكونة من �ضقني: الأول 
لتحديد مدى وعي اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة البلقاء التطبيقية مبفهوم التعلم الإلكرتوين، 
اأ�ضارت النتائج اإىل ارتفاع  والثاين لتحديد واقع ا�ضتخدامهم للتعلم الإلكرتوين يف التدري�ص، وقد 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص مبفهوم التعلم الإلكرتوين على الدرجة الكلية  متو�ضط درجات الوعي لدى 
اأع�ضاء هيئة  اإح�ضائية يف متو�ضط وعي  الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة  اأظهرت  للمقيا�ص، كما 
التدري�ص ملو�ضوع التعلم الإلكرتوين تعزى ملتغري اجلن�ص والعمر، بينما ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�ضائية لدى متغريات اخلربة والعمر واملوؤهل العلمي ل�ضتخدام التعلم الإلكرتوين يف التدري�ص 

لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص. 
وهدفت درا�ضة �سالم )2013( التعرف اإىل درجة توافر كفايات التعلُّم الإلكرتوين لدى اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص يف جامعة اإب باجلمهورية اليمنية، وعالقة ذلك بعدد من املتغريات، وقد ا�ضتخدم 
املنهج الو�ضفي من خالل ا�ضتبانة مكونة من )46( فقرة موزعة على اأربعة حماور، وتكونت عينة 
الدرا�ضة من )77( ع�ضو هيئة تدري�ص. وقد اأ�ضارت النتائج اإىل اأن اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة 
اإب باجلمهورية اليمنية تتوافر لديهم كفايات التعلُّم الإلكرتوين يف حمور ا�ضتخدام احلا�ضب الآيل 
لديهم كفايات  تتوافر  »عالية، يف حني  بدرجة  والإنرتنت  ال�ضبكات  ا�ضتخدام  وملحقاته، وحمور 
النتائج  تظهر  ومل  متو�ضطة.  بدرجة  الإلكرتوين  التعلُّم  واإدارة  وت�ضميم  الإلكرتوين،  التعلُّم  ثقافة 
فروقًا ذات دللة اإح�ضائية يف درجة التوافر تعزى للرتبة الأكادميية، اأو عدد �ضنوات اخلربة يف 
التدري�ص، يف حني ظهرت فروق يف حموري ا�ضتخدام احلا�ضب الآيل وملحقاته، وا�ضتخدام ال�ضبكات 
والإنرتنت تعزى ملتغري الكلية، ول�ضالح الكليات العلمية، كما ظهرت فروق ذات دللة اإح�ضائية 
يف جميع حماور الأداة تعزى ملتغري عدد الدورات التدريبية يف التعلُّم الإلكرتوين، ول�ضالح من 

ح�رصوا ثالث دورات فاأكرث. 
بكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  متكن  مدى  عن  الك�ضف   )2013( احلافظ  درا�ضة  وهدفت 
الرتبية يف جامعة املو�ضل من تطبيق مهارات التعلم الإلكرتوين باإتقان، وعالقة ذلك مبتغريات 
الدرا�ضة من )25( ع�ضو هيئة تدري�ص، وا�ضتخدم  الدرا�ضي، وقد تكونت عينة  اجلن�ص والتخ�ض�ص 
ا�ضتخدم  حيث  الإلكرتوين،  التعلم  مهارات  اإتقان  درجة  لقيا�ص  املالحظة  بطاقة  اأ�ضلوب  الباحث 
ا�ضتمارة مكونة من )25( مهارة للتعلم الإلكرتوين. وقد اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اإتقان اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص ملهارات التعلم الإلكرتوين بن�ضبة )84%( ، مع تفوق الذكور على الإناث يف درجة 
اإح�ضائية بني التخ�ض�ضني  اإىل عدم وجود فروق ذات دللة  الدرا�ضة  اأ�ضارت نتائج  الإتقان، كما 

العلمي والإن�ضاين يف درجة اإتقان مهارات التعلم الإلكرتوين. 
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تعقيب على الدراسات السابقة: 
قدرات  ♦ على  للوقوف  تهدف  اأنها جميعًا  اإل  عناوينها  اختلفت  مهما  ال�ضابقة  الدرا�ضات 

تلك  ببناء  الكفيلة  التدريبية  الحتياجات  وحتديد  الإلكرتوين،  التعلم  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء 
القدرات وتطويرها. والدرا�ضة احلالية اإذ تهدف اإىل تقومي قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال 
التعلم الإلكرتوين، فهي ت�ضعى من وراء هذا الهدف اإىل الوقوف على م�ضتويات هذه القدرات بغية 

حتديد الحتياجات التدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة. 
ا�ضتخدمت الدرا�ضات ال�ضابقة بالعموم املنهج الو�ضفي، واعتمدت يف معظمها على اأداة  ♦

ال�ضتبانة جلمع البيانات، وهذا املنهج الأن�ضب للدرا�ضة احلالية واأداتها ال�ضتبانة، اإل اأنها طّورت 
التكلفة املرتتبة  اإلكرتونية ل�ضهولة و�رصعة تطبيقها وتقليل  ا�ضتبانة  الدرا�ضة على �ضكل  يف هذه 
عليها ودقة املعلومات يف جمعها وترميزها، وبخا�ضة اأن ما مييز جامعة القد�ص املفتوحة هو 

انت�ضارها يف حمافظات ال�ضفة الغربية وقطاع غزة، اإ�ضافة اإىل حجم العينة الكبري ن�ضبيًا. 
)اأو  ♦ الكلية  كمتغري  معظمها،  يف  م�ضرتكة  متغريات  تناولت  ال�ضابقة  الدرا�ضات  معظم 

التخ�ض�ص اأو الق�ضم( ، واخلربة، واملوؤهل العلمي )اأو الدرجة العلمية اأو الرتبة الأكادميية( ، ومتغري 
عدد الدورات التدريبية يف التعلم الإلكرتوين. وقد ا�ضتفادت الدرا�ضة احلالية من ذلك؛ حيث مت تبني 

تلك املتغريات ملنا�ضبتها واأهميتها يف الدرا�ضة احلالية. 

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 
اتبع الباحثان املنهج الو�ضفي يف هذه الدرا�ضة، كونه املنهج املالئم لطبيعتها، والذي من 
خالله جُتمع املعلومات عن الظاهرة مو�ضوع الدرا�ضة، ومن ثم تو�ضف كما هي يف الواقع، وذلك 
بهدف تقومي قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة، 

ومدى دور عدد من املتغريات على تلك القدرات. 

جمتمع الدراسة: 
املتفرغني جميعهم يف  املتفرغني وغري  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  من  الدرا�ضة  تكون جمتمع 
جامعة القد�ص املفتوحة يف الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام اجلامعي 2013- 2014، وقد بلغ 
عددهم )1725( ع�ضو هيئة تدري�ص ح�ضب �ضجالت الدائرة الأكادميية يف اجلامعة، وهم موزعون 

يف كليات اجلامعة اخلم�ص، كما هو مبني يف اجلداول )1( . 
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عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�ضة من )573( ع�ضو هيئة تدري�ص، اأي ما ن�ضبته )33%( من املجتمع الكلي. 
وقد اختريت عينة الدرا�ضة بالطريقة الع�ضوائية الطبقية بح�ضب كليات اجلامعة، كما هو مبني يف 

اجلدول )1( . 
اجلدول )1( 

توزيع جمتمع الدرا�سة واأفراد عينتها. 

الكلية
أفراد العينةأفراد اجملتمع

النسبةالعددالنسبةالعدد

%55.831454.8%955كلية التربية

%12.67212.6%215كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

%22.313523.6%380كلية العلوم اإلدارية

%7.6488.4%129كلية التنمية االجتماعية واألسرية

%1.740.7%30كلية الزراعة

100.0%100.0573%1709اجملموع

أداة الدراسة: 
ال�ضابقة كدرا�ضة عطار )2011( وع�ضاف وال�رصايرة )2012(  الدرا�ضات  بعد الطالع على 
الدرا�ضة،  مبو�ضوع  املتعلق  الرتبوي  الأدب  اإىل  والرجوع   ،  )2013( واحلافظ   )2013( و�ضالم 
املفتوحة يف جمال  القد�ص  امل�ضتخدمة يف جامعة  وال�ضرتاتيجيات  واخلدمات  الأدوات  وحتليل 
التعلم الإلكرتوين، حّدد الباحثان املهارات الأ�ضا�ضية الواجب توافرها لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
�ضمّمت  ثم  الدرا�ضة،  هذه  اأهداف  لتحقيق  كاأداة  ا�ضتبانة  الباحثان  طور  وعليه  املجال،  هذا  يف 
اإلكرتونيًا بهدف ت�ضهيل و�رصعة و�ضولها اإىل عينة الدرا�ضة وال�ضتجابة عنها وا�ضرتجاعها، وقد 

تكونت هذه اال�ستبانة من ثالثة اأق�سام هي: 
الق�سم االأول: وتناول املعلومات ال�ضخ�ضية للم�ضتجيب )املتغريات امل�ضتقلة( ، وهي:  ●
املوؤهل العلمي )دكتوراه، ماج�ضتري( .  -
الجتماعية  - التنمية  الإدارية،  العلوم  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  )الرتبية،  الكلية 

والأ�رصية، الزراعة( . 
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اخلربة العملية يف جمال التعلم الإلكرتوين )طورت مقررات اإلكرتونية فقط، عقدت لقاءات  -
افرتا�ضية فقط، طورت مقررات اإلكرتونية وعقدت لقاءات افرتا�ضية، مل اأ�ضارك باأي مما �ضبق( . 

عدد الدورات التدريبية اأو الور�ضات التن�ضيطية يف جمال التعلم الإلكرتوين )مل اأ�ضارك يف  -
اأي منها، �ضاركت يف واحدة اأو اثنتني، ثالثة اأو اأربعة، خم�ضة فاأكرث( . 

الق�سم الثاين: والذي �ضمل )118( فقرة لقيا�ص قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال  ●
التعلم الإلكرتوين )املتغريات التابعة( موزعة يف ثمانية حماور، وهي: 

مهارات اأ�ضا�ضية يف نظام النوافذ Windows، و�ضمل )15( فقرة.  -
مهارات يف معاجلة الن�ضو�ص )برنامج MS- Word( ، و�ضمل )21( فقرة.  -
مهارات يف اإعداد العرو�ص التقدميية )برنامج MS- Powerpoint( ، و�ضمل )20( فقرة.  -
مهارات اأ�ضا�ضية يف �ضبكة الإنرتنت والربيد الإلكرتوين، و�ضمل )15( فقرة.  -
مهارات يف ا�ضتخدام البوابة الأكادميية واملقررات الإلكرتونية، و�ضمل )12( فقرة.  -
مهارات يف ا�ضتخدام ال�ضفوف الفرتا�ضية، و�ضمل )12( فقرة.  -
مهارات يف اأ�ضا�ضيات ت�ضميم التعليم، و�ضمل )15( فقرة.  -
مهارات متقدمة يف Web 2. 0، و�ضمل )8( فقرات.  -
الق�سم الثالث: ويتمثل بفقرة مفتوحة، يعرب من خاللها امل�ضتجيب عن وجهة نظره عن  ●

التي  التعلم الإلكرتوين، واأبرز مالحظاته وتو�ضياته، واأبرز املعوقات  اأبرز احتياجاته يف جمال 
تواجهه بهذا اخل�ضو�ص. 

صدق األداة: 
ل�ضمان �ضدق اأداة الدرا�ضة )ال�ضتبانة( ، عر�ضها الباحثان على جمموعة من املحكمني ذوي 
اخلربة يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة؛ بهدف الطمئنان على �ضالحيتها 
املالحظات  بع�ص  لهم  كان  حيث  وفقراتها،  حماورها  و�ضالمة  اأجله،  من  و�ضعت  ما  لقيا�ص 

والتعديالت الطفيفة التي اأخذ بها الباحثان. 

ثبات األداة: 
للتاأكد من ثبات ال�ضتبانة، قام الباحثان با�ضتخدام معادلة )كرونباخ األفا( حل�ضاب معامل 
عالية  ثبات  بدرجة  اإىل متتعها  ت�ضري  النتائج  فكانت  الكلية،  والدرجة  ال�ضتبانة  الثبات ملحاور 

ومنا�ضبة ل�ضتخدامها لأغرا�ص هذه الدرا�ضة، حيث تراوحت بني )0.95- 0.99( . 
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املعاجلات اإلحصائية: 
 ، (SPSS) متت معاجلة البيانات اإح�ضائيًا با�ضتخدام الرزمة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية
حيث ح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية والن�ضب املئوية جلميع حماور الأداة 
والدرجة الكلية لها لالإجابة عن ال�ضوؤال الأول، كما ا�ضتخدم اختبار “ت” للمجموعات امل�ضتقلة من 
)الثانية والثالثة والرابعة( فقد ُفح�ضت من  الفرو�ص  اأما   ، الفر�ضية )الأوىل(  اأجل فح�ص �ضحة 
خالل ا�ضتخدام اختبار حتليل التباين الأحادي. كما اُ�ضتخدم اختبار LSD للمقارنات البعدية من 

اأجل الك�ضف عن مواطن الفروق التي ظهرت يف اختبار حتليل التباين الأحادي. 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
اأوًل: النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول والذي ن�ضه: “ما م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة  ◄

التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة”؟ 
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضب املتو�ضط احل�ضابي والنحراف املعياري والن�ضبة املئوية لكل 
فقرة، ولكل حمور من حماور القدرات والدرجة الكلية لها، واجلداول )2- 9( تبني ذلك، بينما يبني 
اجلدول )10( ترتيب حماور القدرات والدرجة الكلية لها. وبهدف تف�ضري النتائج، وبعد الطالع على 
الدرا�ضات ال�ضابقة وا�ضت�ضارة حمكمي اأداة الدرا�ضة حول اأن�ضب ميزان للن�ضب املئوية لال�ضتجابات 
كم�ضتوى للقدرة، اُعتمد امليزان الآتي: اأقل من 60%: منخف�ضة جداً. 60%- اأقل من 70%: منخف�ضة. 

70%- اأقل من 80%: متو�ضطة. 80%- اأقل من 90%: مرتفعة. 90% فاأكرث: مرتفعة جداً. 
اجلدول )2( 

م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 
ملحور مهارات اأ�سا�سية يف نظام النوافذ (Windows) مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له. 

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرة

4.70.6394.0ًتغيير اسم امللف أو نسخه أو نقله أو حذفه.1 مرتفعة جدا

2
إنشاء اجمللدات ونسخها أو نقلها أو تغيير اسمها أو 

حذفها.
4.640.7192.8ً مرتفعة جدا

3
البحث عن ملف في جهاز احلاسوب من خالل خيارات 

بحث.
4.570.7391.4ً مرتفعة جدا

4
التعامل مع سلة احملذوفات كاسترجاع ملف محذوف، أو 

حذفه نهائياً، أو إفراغ سلة احملذوفات.
مرتفعة4.480.8989.5
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الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرة

مرتفعة4.430.8988.6معرفة حجم امللفات أو اجمللدات.5

مرتفعة4.330.9986.7التمييز بني نسخ امللف وعمل اختصار له.6

مرتفعة4.330.9886.6عمل اختصار للملف.7

مرتفعة4.30.986.1التحكم بإعدادت الصوت واملايكروفون.8

9
الوصول إلى لوحة التحكم ومعرفة مكوناتها 

واستخدام خياراتها.
مرتفعة4.280.9185.5

مرتفعة4.131.1282.5ضغط امللفات أو اجمللدات، وفك ضغطها.10

11doc ,ppt , jpg , xls :متوسطة3.911.2478.2متييز امتدادات امللفات، كاالمتدادات

متوسطة3.891.1777.8تنصيب البرمجيات أو إزالتها.12

13
تغيير خصائص اجمللدات أو امللفات )اإلخفاء واإلظهار، 

القراءة فقط( .
متوسطة3.841.2476.7

14
حتويل نوع امللفات من نوع آلخر كملفات الفيديو 

والصوت باألخص.
متوسطة3.521.3270.4

مرتفعة4.240.8084.8الدرجة الكلية للمحور

اجلدول )3( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 

ملحور مهارات يف معاجلة الن�سو�س )برنامج MS- Word( مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له.

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرة

4.780.5395.7ًنسخ النصوص وقصها ولصقها.1 مرتفعة جدا

4.770.5395.3ًتنسيق اخلط من حيث نوعه وحجمه ومنطه ولونه.2 مرتفعة جدا

4.730.5494.7ًالتدقيق اإلمالئي.3 مرتفعة جدا

4.710.6394.2ًحفظ امللف باالسم واملكان املطلوب.4 مرتفعة جدا

5
تنسيق الفقرات من حيث اجتاه الفقرة ومحاذاة األسطر 

وضبطها.
4.660.6493.3ً مرتفعة جدا
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الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرة

4.640.7292.7ًالتمييز بني أمر حفظ وحفظ باسم.6 مرتفعة جدا

4.590.7691.8ًنسخ التنسيق.7 مرتفعة جدا

مرتفعة4.430.8888.7إدراج أرقام الصفحات وتنسيقها.8

مرتفعة4.420.9188.4إدراج اجلداول وتنسيق خالياها وإطاراتها.9

مرتفعة4.420.8688.3البحث واالستبدال.10

مرتفعة4.40.988.0التعداد النقطي والرقمي والتحكم بتنسيقاتها.11

مرتفعة4.370.9587.5دمج اخلاليا أو تقسيمها في اجلداول.12

13
معاجلة أعمدة وصفوف اجلداول من حيث اتساعها 

وارتفاعها أو إدراجها وحذفها.
مرتفعة4.370.9487.5

مرتفعة4.370.9587.4إدراج الرموز وتنسيقها.14

معاجلة إعداد الصفحة من حيث الهوامش واجتاه 15
الصفحة.

مرتفعة4.330.9486.7

مرتفعة4.270.9885.5تنسيق حدود وإطارات للصفحة.16

مرتفعة4.240.9984.8إدراج الترويس والتذيل وتنسيقه.17

متوسطة3.921.2178.4تنسيق عالمة مائية خللفية الصفحة.18

19.Template متوسطة3.821.2476.4حفظه امللف كقالب

متوسطة3.81.2876.1تأمني امللف بكلمة مرور للفتح أو التعديل.20

مرتفعة4.400.7388.1الدرجة الكلية للمحور

اجلدول )4( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة ملحور
مهارات يف اإعداد العرو�س التقدميية )برنامج MS- Powerpoint( مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له.

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرة

مرتفعة4.370.9687.3حذف الشرائح أو نسخها أو نقلها.1

مرتفعة4.320.9986.3إدراج شريحة مكررة أو جديدة.2



د. جمدي “حممد رشيد” حناوي / أ. نادرة براهمة

35 اجمللد اخلامس، العدد التاسع، كانون ثاني 2015

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرة

مرتفعة4.24184.8تغيير تخطيط الشريحة.3

4
تنسيق خلفية الشريحة بتأثيرات التعبئة اخملتلفة 

)تدرج، مادة، نقش، صورة( .
مرتفعة4.131.0982.7

مرتفعة4.041.1480.8إدراج رقم الشريحة ورأس وتذييل للشريحة.5

مرتفعة4.021.1580.5إدراج مربع نص وتنسيقه.6

متوسطة3.981.1479.5التحكم باملراحل االنتقالية للشرائح.7

متوسطة3.971.1979.3إدراج األشكال التلقائية وتنسيقها.8

متوسطة3.941.278.8إدراج صورة من ملف وتنسيقها.9

متوسطة3.91.2378.1إدراج صورة قصاصة فنية وتنسيقها.10

11
إضافة التأثيرات احلركية وتنسيق خصائصها أو حذفها 

أو تعديلها.
متوسطة3.91.2178.0

متوسطة3.811.2876.1إدراج WordArt وتنسيقه.12

متوسطة3.751.2375.0إدراج الصوت وتنسيق خصائصه.13

متوسطة3.731.374.7إدراج تخطيط )رسم بياني( وتنسيقه.14

15
التمييز بني حفظ امللف بنوع presentation ونوع 

.show
متوسطة3.671.3273.4

متوسطة3.671.3173.4إدراج تخطيط هيكلي وتنسيقه.16

متوسطة3.651.2773.0إدراج الفيديو وتنسيق خصائصه.17

18 Master Slide متوسطة3.641.3172.8إنشاء شريحة رئيسة

19
عمل ارتباط تشعبي مع شريحة أخرى أو موقع على 

النت أو ملف مخزن.
ضعيفة3.491.3569.8

متوسطة3.911.0678.1الدرجة الكلية للمحور
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اجلدول )5( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 

ملحور مهارات اأ�سا�سية يف �سبكة االإنرتنت والربيد االإلكرتوين مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له 

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

1
معاجلة الرسائل الواردة من حيث استعراضها أو حذفها 

أوعرض مرفقاتها وحفظها.
4.520.7590.4ً مرتفعة جدا

استخدام أكثر من متصفح لالنترنت 2
Explorer, Firefox, Google chrom4.50.7490.1ً مرتفعة جدا

3
معاجلة الرسائل الصادرة من حيث إنشائها وحتديد 

املرسل إليه واملستنسخ له وإرفاقها مبلفات.
مرتفعة4.430.8288.7

4
إدارة احلساب من حيث تغيير كلمة املرور والتعديل على 

البيانات الشخصية.
مرتفعة4.380.8887.5

5
حتميل امللفات والبرامج مبختلف أنوعها من الشبكة 

على حاسوبك.
مرتفعة4.340.8886.8

مرتفعة4.340.9286.7حفظ الصورة من الشبكة كملف في حاسوبك.6

7
البحث في مواقع الفيديو كموقع youtube وحفظ 

الفيديو على احلاسوب كملف.
مرتفعة4.310.9286.1

مرتفعة4.31186.2إنشاء بريد إلكتروني جديد.8

تصفح املواقع والتمييز بني أنواعها 9
 com , edu , net , gov , org4.30.9385.9مرتفعة

10
البحث املتقدم في الشبكة باستخدام محركات 

البحث.
مرتفعة4.250.9285.0

11
إدارة املفضلة في متصفح اإلنترنت كإضافة موقع أو 

حذفه أو تنظيم املفضلة.
مرتفعة4.21184.2

12
فرز الرسائل الواردة والصادرة حسب الوقت، التاريخ، 

املرسل...الخ( .
مرتفعة4.181.0283.6

13
استعراض احملفوظات في متصفح اإلنترنت أو حذفها أو 

التحكم بعدد أيام االحتفاظ بها.
مرتفعة4.141.0282.8

مرتفعة4.111.0482.2ترتيب وتصنيف رسائلك في مجلدات14
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الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

15
التحكم بإعدادت البريد اإللكتروني من حيث تغيير 

اللغة، إضافة توقيعك الشخصي على الرسائل، 
التحكم بامكانية التراجع عن ارسال رسالة وغيرها( .

متوسطة3.961.1379.3

مرتفعة4.280.7985.7الدرجة الكلية للمحور

اجلدول )6( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 

ملحور مهارات يف ا�ستخدام البوابة االأكادميية واملقررات االإلكرتونية مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له.

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

1
قراءة الرسائل الواردة اجلديدة أو املقروءة والرد عليها من 

خالل البوابة االكادميية.
4.80.4996.1ً مرتفعة جدا

2
إرسال رسالة جديدة للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس أو 

أي جهة أخرى من خالل البوابة االكادميية.
4.790.5195.8ً مرتفعة جدا

4.750.5994.9ًتغيير كلمة املرور حلسابك على البوابة األكادميية.3 مرتفعة جدا

4
إرفاق ملف مع الرسالة املرسلة من خالل البوابة 

االكادميية.
4.730.6494.6ً مرتفعة جدا

5
الوصول إلى أرشيف الرسائل الصادرة منك سابقاً في 

البوابة االكادميية.
4.720.6294.3ً مرتفعة جدا

6
الوصول إلى صفحة املقررات اإللكترونية للمقررات 

املدمجة.
4.690.6893.8ً مرتفعة جدا

7
معرفة مكونات صفحة املقررات اإللكترونية ووظيفة 

كل منها.
4.550.7990.9ً مرتفعة جدا

8
الوصول إلى خيار خدمة )إدارة امللفات( وحتميل امللفات 

إلى الطلبة.
مرتفعة4.460.8989.2

9
الوصول إلى حلقات النقاش واملشاركة فيها والرد 

عليها.
مرتفعة4.440.9188.8

مرتفعة4.390.9587.8الوصول إلى رابط الصف اإلفتراضي10

مرتفعة4.281.0485.5إدراج حلقة نقاش جديدة في حلقات النقاش.11



تقويم قدرات أعضاء هيئة التدريس يف جمال التعلم اإللكرتوني يف جامعة القدس املفتوحة يف فلسطني من وجهة نظرهم
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الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

مرتفعة4.241.0784.7حتميل امللفات مبختلف أنواعها إلى حلقة النقاش.12

4.570.6391.4ًالدرجة الكلية للمحور مرتفعة جدا

اجلدول )7( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 

ملحور مهارات يف ا�ستخدام ال�سفوف االفرتا�سية مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له.

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

مرتفعة4.171.0583.5الدخول إلى الصف االفتراضي وضبط إعداداته.1

2
رفع امللفات كشرائح البوربوينت وغيرها إلى اللوح 

األبيض والتحكم في عرضها.
مرتفعة4.11.1382.0

مرتفعة4.011.1980.3استخدام شاشة الدردشة العامة أو الدردشة اخلاصة.3

4
بدء تسجيل اللقاء وإيقاف التسجيل أو إلغاؤه أو إعادة 

تسجيل اللقاء.
متوسطة41.1879.9

5
التحكم في صالحيات الطلبة املشاركني كمنح 

صالحية الصوت وإلغائها.
متوسطة3.971.1779.3

متوسطة3.941.1778.7استخدام أدوات اللوح األبيض.6

متوسطة3.841.1876.9عمل مشاركة التطبيقات.7

8
التبديل بني أشكال التصويت وعرض نتائجه على اللوح 

األبيض.
متوسطة3.731.2674.6

متوسطة3.681.2673.6عرض ملفات فيديو للطلبة من خالل الصف االفتراضي.9

متوسطة3.681.2873.5إرسال ملف للمشاركني من داخل الصف االفتراضي.10

11
إنشاء الغرف اجلانبية والتحكم بها كنقل الطلبة بينها 

واخلروج منها.
متوسطة3.571.2471.3

12
االفتراضي والتحكم  الصف  تصميم اختبار Quiz في 

بتنفيذه.
ضعيفة3.491.2669.9

متوسطة3.851.0977.0الدرجة الكلية للمحور
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اجلدول )8( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 

ملحور مهارات يف اأ�سا�سيات ت�سميم التعليم مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له.

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

1
مراعاة الفروق الفردية للطلبة من حيث القدرات 

واالحتياجات وامليول واالجتاهات.
مرتفعة4.250.8685.0

2
بناء التعلم بصورة سيكولوجية )من السهل إلى 

الصعب ومن البسيط إلى املركب...( 
مرتفعة4.20.9184.0

3
استخدام طرق التشويق وجذب االهتمام والتحفيز 

وزيادة الدافعية للطلبة في تعلمهم.
مرتفعة4.190.8883.8

4
التمييز بني مستويات األهداف التعليمية في مجاالتها 

اخملتلفة.
مرتفعة4.080.9381.6

5
معرفة استراتيجيات التعليم مبختلف أنواعها والتمييز 

بينها وآليات تطبيقها )احلوار، املناقشة، العصف 
الذهني، دراسة احلالة، اخلرائط املفاهيمية، ...( 

مرتفعة4.070.9381.4

6
اختيار استراتيجيات تعليمية مناسبة لطبيعة الطلبة 

واملادة التعليمية وتعمل على حتقيقها.
مرتفعة4.070.9281.4

7
انتقاء محتوى تعليمي مناسب يعمل على حتقيق 

أهداف تعليمية محدد.
مرتفعة4.060.9381.2

8
إدارة عمليات التغذية الراجعة الفورية واآلجلة بفعالية 

لتعلم الطلبة.
مرتفعة4.060.9681.1

9
اختيار وتوظيف الوسائط )صور، أشكال، مناذج، خرائط، 
فيديو..( بطريقة فاعلة لدعم احملتوى التعليمي وحتقيق 

األهداف.
مرتفعة4.040.9680.9

10
جتزئة محتوى تعليمي إلى أجزاء صغيرة بناًء على 

األهداف أو املفاهيم أو اإلجراءات التي يحتويها.
مرتفعة4.020.9380.5

مرتفعة4.020.9580.4حتليل احملتوى التعليمي إلى حقائق ومفاهيم وإجراءات.11

12
اشتقاق االهداف السلوكية من محتوى تعليمي 

وصياغتها بطريقة سليمة.
مرتفعة40.9880.1
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الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

التمييز بني مجاالت األهداف التعليمية املعرفية 13
والوجدانية والنفسحركية

مرتفعة41.0180.0

14
تصميم ومتابعة االختبارات القبلية والبنائية 

)التكوينية( واخلتامية واملرتبطة باألهداف التعليمية.
متوسطة3.951.0278.9

15
تصميم األنشطة التعليمية الداعمة لتحقيق أهداف 

تعليمية محددة.
متوسطة3.940.9878.8

مرتفعة4.060.8381.3الدرجة الكلية للمحور

اجلدول )9( 
م�ستوى قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة 

ملحور مهارات متقدمة يف Web 2.0 مرتبة تنازلياً، وكذلك الدرجة الكلية له.

الفقرات )القدرات( الرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

1
استخدام أحد تطبيقات الشبكات االجتماعية 
كالفيسبوك أو تويتر جوجل + أو فليكر أو غيرها

متوسطة3.991.1179.8

2
استخدام أحد تطبيقات املواقع احلرة )ويكي( 

كاملوسوعات احلرة ويكيبيديا أو غيرها.
متوسطة3.561.2471.2

3
استخدام أحد تطبيقات املدونات كمدونات جوجل 

غيرها. أو موقع blogger أو 
ضعيفة3.461.2569.1

4
امتالك صفحة خاصة بك وإدارتها على أحدى تطبيقات 

الشبكات االجتماعية.
ضعيفة3.331.466.6

5
املعرفة مبفهوم الويب 2.00  وطبيعة خدماتها 

وتطبيقاتها.
ضعيفة3.31.2966.0

ضعيفة3.091.3761.7تفعيل قناة يوتيوب خاصة بك.6

7
القدرة على توظيف خدمات وتطبيقات الويب 2.00 في 

العملية التعليمية التعلمية.
ضعيفة3.011.3560.2

8
بناء موقع إلكتروني باستخدام إحدى التطبيقات 

كخدمة google site وتفعيله.
2.831.3956.5

ضعيفة 
جداً

ضعيفة3.321.0966.4الدرجة الكلية للمحور
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اجلدول )10( 
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والن�سبة املئوية 

لكل حمور من حماور القدرات مرتبة تنازلياً، والدرجة الكلية لها.

محاور القدراتالرقم
متوسط 
االستجابة

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

مستوى 
القدرات

1
مهارات في استخدام البوابة األكادميية واملقررات 

اإللكترونية
4.570.6391.4ً مرتفعة جدا

2 )MS- Word مرتفعة4.400.7388.1مهارات في معاجلة النصوص )برنامج

مرتفعة4.280.7985.7مهارات أساسية في شبكة اإلنترنت والبريد اإللكتروني3

4Windows مرتفعة4.240.8084.8مهارات أساسية في نظام النوافذ

مرتفعة4.060.8381.3مهارات في أساسيات تصميم التعليم5

6
مهارات في إعداد العروض التقدميية 

 )MS- Powerpoint برنامج(
متوسطة3.911.0678.1

متوسطة3.851.0977.0مهارات في استخدام الصفوف االفتراضية7

8Web 2.0 منخفضة3.321.0966.4مهارات متقدمة في

مرتفعة4.080.7081.6الدرجة الكلية للقدرات

يت�ضح من اجلداول ال�ضابقة )2- 10( اأن الدرجة الكلية مل�ضتوى قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة كانت مرتفعة، وهو م�ضتوى ُمر�ٍص بالعموم، 
مع اأهمية الرتقاء بهذا امل�ضتوى؛ ملا لتلك القدرات من اأهمية لأع�ضاء هيئة التدري�ص يف اجلامعة. 
كما يالحظ اأن جمال )مهارات يف ا�ضتخدام البوابة الأكادميية واملقررات الإلكرتونية( كان ترتيبه 
الأكرث  هي  املجال  هذا  مهارات  اإن  حيث  ؛  جداً(  )مرتفعة  مب�ضتوى  املجالت  خمتلف  بني  الأول 
ا�ضتثناء  دون  التدري�ص  اأع�ضاء هيئة  اجلامعة، فجميع  التدري�ص يف  اأع�ضاء هيئة  لدى  ا�ضتخدامًا 
اإعداد العرو�ص التقدميية  ي�ضتخدمون تلك املهارات يوميًا. بينما يالحظ اأن جمايل )مهارات يف 
اإن مهارات هذين املجالني ل  ؛ حيث  ال�ضفوف الفرتا�ضية( هما مب�ضتوى )متو�ضطة(  وا�ضتخدام 
اأعلى من ذلك.  اإىل م�ضتوى  التدري�ص، ولكن يجب رفعها  اأع�ضاء هيئة  ت�ضتخدم ب�ضكل دومي لدى 
كما يالحظ اأن جمال )مهارات متقدمة يف Web 2. 0( كان ترتيبه الأخري بني خمتلف املجالت، 
اأن مهارات هذا املجال هي  اإىل  الباحثان ذلك  ، ويعزو  وقد كانت مهاراته مب�ضتوى )منخف�ضة( 
مهارات حديثة ولي�ضت �ضمن املهّمات الأ�ضا�ضية لع�ضو هيئة التدري�ص اأثناء تدري�ضه يف اجلامعة، 
اإل اأن الباحثني يريان اأهمية تطويرها ورفع م�ضتواها، وكذلك تثقيف اأع�ضاء هيئة التدري�ص بها 

وباآليات ا�ضتخدامها وتوظيفها. 
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 ،Windows xp كما بينت نتائج الدرا�ضة اأن ن�ضبة )15.9%( من عينتها ي�ضتخدمون الإ�ضدار
 Ms- الإ�ضدار  ي�ضتخدمون   )%8.2( ن�ضبة  اأن  Windows 7.كما  ي�ضتخدمون   )%84.1( ن�ضبة  بينما 
Word 2003، بينما ن�ضبة )91.8%( ي�ضتخدمون Ms- Word 2007.واأن ن�ضبة )12.0%( ي�ضتخدمون 

.Ms- Powerpoint 2007 ي�ضتخدمون   )%88.0( ن�ضبة  بينما   ،Ms- Powerpoint 2003 الإ�ضدار 
ويالحظ اأن الن�ضبة العظمى من عينة الدرا�ضة ي�ضتخدمون الإ�ضدارات الأحدث لتلك الربجميات، وهذا 

ي�ضري اإىل اهتمام اأع�ضاء هيئة التدري�ص مبواكبة الإ�ضدارات امل�ضتحدثة للربجميات امل�ضتخدمة.
اأع�ساء  ◄ قدرات  تختلف  »هل  ن�ضه:  والذي  الثاين  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج  ثانيًا: 

القد�س املفتوحة باختالف  االإلكرتوين يف جامعة  التعلم  التدري�س يف جمال  هيئة 
املوؤهل العلمي، والكلية، واخلربة العملية يف جمال التعلم االإلكرتوين، وعدد الدورات 

التدريبية والور�سات التن�سيطية يف املجال؟«. 
من اأجل الإجابة على هذا ال�ضوؤال ُفح�ضت فرو�ص الدرا�ضة التي انبثقت عن هذا ال�ضوؤال كالآتي: 

Ù  دللة ذات  فضضروق  توجد  »ل  ن�سها:  التي  االأوىل  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  )α = 0.05(يف متو�ضطات قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال 

التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي«. 
 Independent –) من اأجل فح�ص هذه الفر�ضية اُ�ضتخدم اختبار »ت« ملجموعتني م�ضتقلتني

t – test) ، وكانت النتائج كما يف اجلدول )11(  

اجلدول )11( 
نتائج اختبار »ت« لداللة الفروق يف قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين 

يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري املوؤهل العلمي

ماجستير )ن=394( دكتوراه )ن=179( املؤهل العلمي
مستوى الداللة *“ت” احملسوبة

الدرجة الكلية للقدرات
االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط

4.000.784.110.661.72 -0.09

هيئة  اأع�ضاء  قدرات  يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )11( اجلدول  من  يت�ضح 
التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي. 

ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن ما يتعر�ص له ع�ضو هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص 
املفتوحة من دورات تدريبية وور�ضات تن�ضيطية وخربات عملية يف جمال التعلم الإلكرتوين هو 
ذاته بغ�ص النظر عن موؤهله العلمي، وبالتايل فاإن اخلربات واملهارات التي يكت�ضبها ع�ضو هيئة 
التدري�ص خالل تدريبه اأو خربته العملية يف التعلم الإلكرتوين هي ذاتها بغ�ص النظر عن موؤهله 
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العلمي، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل النجار )2009( و ع�ضاف وال�رصايرة )2012( 
و�ضالم )2013( ، بينما تختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�ضة كل من عطار )2011( واآل م�ضعد 

 . )2012(
Ù  دللة ذات  فروق  توجد  »ل  ن�سها:  التي  الثانية  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 

اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  )α = 0.05(يف متو�ضطات قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال 
التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى ملتغري الكلية«. 

من اأجل فح�ص هذه الفر�ضية اُ�ضتخدم حتليل التباين الأحادي (One way Anova) ، وكانت 
النتائج كما يف اجلدول )12( .  

اجلدول )12( 
نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق يف قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جمال التعلم االإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري الكلية. 

مستوى الداللة*“ف” احملسوبةمتوسط االنحرافدرجات احلريةمجموع مربعات االنحرافمصدر التباين

28.847.2بني اجملموعات

16.310.00 250.92680.44داخل اجملموعات

279.7572اجملموع

يت�ضح من اجلدول )12( وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
هذه  اتفقت  وقد  الكلية.  ملتغري  تعزى  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف 

النتيجة مع درا�ضة 
وللك�ضف عن مواطن الفروق بني م�ضتويات متغري الكلية ا�ضتخدم اختبار املقارنات البعدية 

(LSD) على الدرجة الكلية للقدرات، وكانت النتائج كما يف اجلدول )13( . 

اجلدول )13( 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف جمال التعلم االإلكرتوين ح�سب متغري الكلية. 

التربيةالكلية
التكنولوجيا 

والعلوم التطبيقية
العلوم 
اإلدارية

التنمية االجتماعية 
واألسرية

 ( X - 0.03- 0.09- 0.69- التربية (97 .3=

 ( X 0.66*0.60- - التكنولوجيا والعلوم التطبيقية (66 .4=
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التربيةالكلية
التكنولوجيا 

والعلوم التطبيقية
العلوم 
اإلدارية

التنمية االجتماعية 
واألسرية

 ( X 0.06- - - العلوم اإلدارية (05 .4=

 ( X - - - التنمية االجتماعية واألسرية (00 .4=

من خالل اجلدول ال�ضابق تبني اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية يف قدرات اأع�ضاء هيئة 
الكلية، ول�ضالح  القد�ص املفتوحة ح�ضب متغري  الإلكرتوين يف جامعة  التعلم  التدري�ص يف جمال 
كلية )التكنولوجيا والعلوم التطبيقية( باملقارنة مع الكليات الأخرى، بينما مل يكن هناك فروق 

ذات دللة اإح�ضائية بني باقي الكليات. 
اأع�ضاء  التي يتميز بها  التكنولوجية  القدرات واملهارات  اإىل  النتيجة  الباحثان هذه  ويعزو 
هيئة التدري�ص يف كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، فمعظم املتطلبات املهارية التي يحتاجها 
ع�ضو هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين هي مهارات متوافرة لدى ع�ضو هيئة التدري�ص 
يف كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية بحكم طبيعة تخ�ض�ضاتهم، وهذا ما جعل متو�ضط قدرات 
اأع�ضاء هيئة تدري�ص هذه الكلية يف جمال التعلم الإلكرتوين هو )4. 66( اأي بن�ضبة مئوية )93. 
2%( ومب�ضتوى مرتفع جداً، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة كل من النجار )2009( و �ضالم 
)2013( ، بينما تختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�ضة كل من عطار )2011( واآل م�ضعد )2012( 

واحلافظ )2013( . 
Ù  دللة ذات  فروق  توجد  »ل  ن�سها:  التي  الثالثة  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 

يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قدرات  متو�ضطات  يف   )0.05 = α(  الدللة م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة تعزى ملتغري اخلربة العملية يف جمال التعلم 

الإلكرتوين«. 
 ،  (One way Anova) الأحادي  التباين  حتليل  ا�ضتخدام  مت  الفر�ضية  هذه  فح�ص  اأجل  من 

وكانت النتائج كما يف اجلدول )14( .  
اجلدول )14( 

نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق يف قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين 
يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري اخلربة العملية يف جمال التعلم االإلكرتوين. 

مستوى الداللة*“ف” احملسوبةمتوسط االنحرافدرجات احلريةمجموع مربعات االنحرافمصدر التباين

27.7139.24بني اجملموعات

20.860.00 251.995690.44داخل اجملموعات

279.70572اجملموع
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يت�ضح من اجلدول )14( وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية يف قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
العملية يف جمال  القد�ص املفتوحة تعزى ملتغري اخلربة  الإلكرتوين يف جامعة  التعلم  يف جمال 
التعلم الإلكرتوين. وللك�ضف عن مواطن الفروق بني م�ضتويات هذا املتغري ا�ضتخدم اختبار املقارنات 

البعدية (LSD) ، وكانت النتائج كما يف اجلدول )15( . 
اجلدول )15( 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جمال التعلم االإلكرتوين ح�سب متغري اخلربة العملية يف جمال التعلم االإلكرتوين. 

اخلبرة في التعلم اإللكتروني
طورت مقررات 

إلكترونية
عقدت لقاءات 

افتراضية
طورت 
وعقدت

ال شيء

 ( X 0.44- 0.060.15- طورت مقررات إلكترونية (19 .4=

 ( X 0.38- 0.21- - عقدت لقاءات افتراضية (13 .4=

 ( X 0.59- - - طورت وعقدت (34 .4=

- - - ال شيء

من خالل اجلدول ال�ضابق تبني اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�ضائية يف قدرات اأع�ضاء هيئة 
العملية  اخلربة  متغري  ح�ضب  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص 
افرتا�ضية(  لقاءات  وعقد  اإلكرتونية  مقررات  )من طور  ل�ضالح  الإلكرتوين وهي  التعلم  يف جمال 
بالدرجة الأوىل. ويعزو الباحثان هذه النتيجة اإىل اأن ع�ضو هيئة التدري�ص الذي اأ�رصف على تطوير 
مقررات اإلكرتونية وعقد لقاءات افرتا�ضية اأي�ضًا تعر�ص لتجربة حقيقية عملت على تنمية مهاراته 
يف جمال التعلم الإلكرتوين وتوظيفها عمليًا اأكرث من غريه، كما اأنه تعّر�ص اإىل ور�ضات تن�ضيطية 
لإعداده لتلك املهّمات اأكرث، بينما ع�ضو هيئة التدري�ص الذي اأ�رصف على تطوير مقررات اإلكرتونية 
اأو عقد لقاءات افرتا�ضية تكون جتربته العملية اأقل من �ضابقه، اإل اأن قدراته يف املجال تعد اأعلى 
النجار  درا�ضة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اخل�ضو�ص،  بهذا  عملية  جتربة  اأي  يخ�ص  مل  ممن 
)2009( ، بينما تختلف هذه النتيجة عن نتائج درا�ضة كل من عطار )2011( واآل م�ضعد )2012( 

وع�ضاف وال�رصايرة )2012 )و�ضالم )2013( . 
Ù  دللة ذات  فروق  توجد  »ل  ن�سها:  التي  الرابعة  بالفر�سية  املتعلقة  النتائج 

اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة  )α = 0.05( يف متو�ضطات قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال 
والور�ضات  التدريبية  الدورات  عدد  ملتغري  تعزى  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم 

التن�ضيطية يف املجال«. 
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من اأجل فح�ص هذه الفر�ضية اُ�ضتخدم حتليل التباين الأحادي (One way Anova) ، وكانت 
النتائج كما يف اجلدول )16( .  

اجلدول )16( 
نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق يف قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين

يف جامعة القد�س املفتوحة تبعاً ملتغري عدد الدورات التدريبية والور�سات التن�سيطية. 

مستوى الداللة*“ف” احملسوبةمتوسط االنحرافدرجات احلريةمجموع مربعات االنحرافمصدر التباين

232937.76بني اجملموعات

17.220.00 256.425690.45داخل اجملموعات

279.70572اجملموع

هيئة  اأع�ضاء  قضضدرات  يف  اإح�ضائية  دللضضة  ذات  فضضروق  وجضضود   )19( اجلضضدول  من  يت�ضح 
الدورات  عدد  ملتغري  تعزى  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص 
التدريبية والور�ضات التن�ضيطية. وللك�ضف عن مواطن الفروق بني م�ضتويات متغري عدد الدورات 
التدريبية والور�ضات التن�ضيطية ا�ضتخدم اختبار املقارنات البعدية (LSD) ، وكانت النتائج كما 

يف اجلدول )17( . 
اجلدول )17( 

نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لقدرات اأع�ساء هيئة التدري�س يف جمال التعلم االإلكرتوين 
ح�سب متغري عدد الدورات التدريبية والور�سات التن�سيطية. 

عدد الدورات التدريبية 
الورشات التنشيطية

لم أشارك
منها أي   في 

واحدة 
أو اثنتان

ثالثة 
أو أربعة

خمسة 
فأكثر

 ( X - 0.66- 0.36- 0.20- لم أشارك في أي منها (79 .3=

 ( X - 0.46- 0.16- - واحدة أو اثنتان (99 .3=

 ( X - 0.30- - - ثالثة أو أربعة (14 .4=

 )( X - - - - خمسة فأكثر 45 .4=

اأع�ضاء  قدرات  يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروقًا  هناك  اأن  تبني  ال�ضابق  اجلدول  خالل  من 
هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة ح�ضب متغري عدد الدورات 
والور�ضات  التدريبية  الدورات  تلك  يف  اأكرث  �ضارك  من  ول�ضالح  التن�ضيطية  والور�ضات  التدريبية 
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التن�ضيطية. ويالحظ من هذه النتيجة اأن هناك عالقة طردية بني عدد الدورات والور�ضات التن�ضيطية 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جمال التعلم الإلكرتوين، فتعدد الدورات التدريبية والور�ضات  وقدرات 
التن�ضيطية وتنوع موا�ضيعها ي�ضاعد ع�ضو هيئة التدري�ص يف رفع قدراته وتنوعها يف جمال التعلم 

الإلكرتوين، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�ضة �ضالم )2013( ، 

االستنتاجات:
لقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اال�ستنتاجات االآتية: 

جامعة . 1 يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لقدرات  الكلية  الدرجة 
القد�ص املفتوحة مرتفعة. 

تباينت قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف حماور جمال التعلم الإلكرتوين يف اجلامعة بني . 2
منخف�ضة ومرتفعة جداً: 

مرتفعة جداً يف حمور مهارات يف ا�ضتخدام البوابة الأكادميية واملقررات الإلكرتونية.  -
يف  - ومهارات   ،  (Windows) النوافذ  نظام  يف  اأ�ضا�ضية  مهارات  املحاور:  يف  مرتفعة 

معاجلة الن�ضو�ص )برنامج MS- Word( ، ومهارات اأ�ضا�ضية يف �ضبكة الإنرتنت والربيد الإلكرتوين، 
ومهارات يف اأ�ضا�ضيات ت�ضميم التعليم. 

-  )MS- Powerpoint متو�ضطة يف حموري: مهارات يف اإعداد العرو�ص التقدميية )برنامج 
، ومهارات يف ا�ضتخدام ال�ضفوف الفرتا�ضية. 

-  .Web2. 0 منخف�ضة يف حمور مهارات متقدمة يف 
الدللة . 3 م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضارت 

جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  قضضدرات  يف   )0.05 = α(
 ، التطبيقية(  والعلوم  التكنولوجيا  كلية  )ل�ضالح  الكلية  للمتغريات:  تعزى  املفتوحة  القد�ص 
واخلربة العملية يف جمال التعلم الإلكرتوين )ل�ضالح من طور مقررات اإلكرتونية وعقد لقاءات 
للدورات  الأكرب  العدد  )ل�ضالح  التن�ضيطية  والور�ضات  التدريبية  الدورات  وعدد   ، افرتا�ضية( 

 . التن�ضيطية(  والور�ضات  التدريبية 
اأع�ضاء . 4 قدرات  يف  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضارت 

املوؤهل  ملتغري  تعزى  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة 
العلمي. 
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التوصيات:
يف �سوء نتائج الدرا�سة فاإن الباحثني يو�سيان مبا ياأتي: 

تنظيم برنامج تدريبٍي متكامٍل بالنمط الإلكرتوين ذاتي التدريب، لي�ضمل جمالت التعلم . 1
بنف�ضه،  قائمًا  تدريبيًا  برناجمًا  املجالت  تلك  من  جمال  كل  ميثل  بحيث  جميعها،  الإلكرتوين 
اختياريًا  الآخر  والبع�ص  التدري�ص،  لأع�ضاء هيئة  اإجبارية  التدريبية  الربامج  تلك  بع�ص  وتكون 

بح�ضب اأهمية ذلك املجال ودرجة احتياج اأع�ضاء هيئة التدري�ص لتطوير مهاراتهم فيه. 
تكون الأولوية يف تنفيذ الربامج التدريبية ملجال مهارات يف اإعداد العرو�ص التقدميية . 2

يكونان  الفرتا�ضية، بحيث  ال�ضفوف  ا�ضتخدام  MS- Powerpoint( وجمال مهارات يف  )برنامج 
اإجباريني جلميع اأع�ضاء هيئة التدري�ص )متفرغني وغري متفرغني( . 

يقوم مركز التعليم املفتوح (OLC) وبالتن�ضيق مع فنيي خمتربات التعلم الإلكرتوين يف . 3
فروع اجلامعة بعقد اختبار قبلي لأي برنامج تدريبي اإجباري لأع�ضاء هيئة التدري�ص؛ لتحديد من 

ميتلك مهارات ذلك الربنامج التدريبي باإتقان فيعفى منه، ومن ل ميتلكها فيلتحق به. 
تنفيذ الربامج التدريبية ملجال )مهارات متقدمة يف Web 2. 0( ، بحيث يكون اختياريًا . 4

لأع�ضاء هيئة التدري�ص )متفرغني وغري متفرغني( بعد عقد ور�ضات تثقيفية لهم يف فروع اجلامعة 
لبيان اأهميته واآليات توظيفه وال�ضتفادة من املهارات املتعلقة به، وبالرغم من اأهمية هذا املجال 
اإل اأن اأدواته ل تعّد اأ�ضا�ضية يف التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة، حيث تعمل اجلامعة 

على تطوير اأدوات خا�ضة بها تغني عنها. 

االقرتاحات:
يقرتح الباحثان اإجراء املزيد من الدرا�سات التي تعنى بالتعلم االإلكرتوين يف 

اجلامعة، منها: 
فرتة . 1 من  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لقدرات  تقوميية  درا�ضات 

لأخرى، ملتابعة احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم من اأجل ا�ضتمرار متكينهم يف هذا املجال، 
وبخا�ضة اأن هذا املجال يكتنفه التطور والتجديد. 

اجلامعة . 2 يف  الإلكرتوين  التعلم  نحو  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  اجتاهات  تتناول  درا�ضات 
واملعوقات وال�ضعوبات التي يواجهونها يف تطبيقه وتطوير قدراتهم فيه. 

الإلكرتوين . 3 التعلم  التي تعقدها اجلامعة يف جمال  التدريبية  الربامج  اأثر  درا�ضات حول 
على بناء قدرات اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف هذا املجال. 
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