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ملخص: 
يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  قيا�ص  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
ثالثة  من  مكونة  ا�ضتبانة  الغر�ص  لهذا  �ضممت  وقد  فل�ضطني،  بدولة  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
والثالث:  االنرتنت«،  العاملية«  ال�ضبكة  ا�ضتخدام  والثاين:  احلا�ضوب،  ا�ضتخدام  االأول:  حماور: 
البالغ  املجتمع  اأفراد  جميع  على  الدرا�ضة  واأجريت  االفرتا�ضية،  ال�ضفوف  جل�ضة  اإدارة  مهارة 
التدرج  مقيا�ص  اعتمدت  التي  اال�ضتبانة  وزعت  ثم  التدري�ص،  هيئة  من  ع�ضواً   )47( عددهم 
اأنه توجد فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية  اإليها الدرا�ضة  اخلما�ضي، ومن النتائج التي تو�ضلت 
جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  لدرجة  الكلية  للدرجة 
ل�ضالح  االجتماعي  )النوع  االآتية:  املتغريات  اإىل  تعزى  فل�ضطني،  بدولة  املفتوحة  القد�ص 
مبتو�ضط  واالقت�ضادية  االإداري��ة  العلوم  ل�ضالح  والكلية   ،)،4.01( ح�ضابي  مبتو�ضط  االإناث 
واملوؤهل   ،)4.05( ح�ضابي  مبتو�ضط  �ضنوات   )3( من  اأقل  ل�ضالح  واخلربة   ،)4.22( ح�ضابي 
ل�ضالح  التدري�ص  هيئة  ع�ضو  وحالة   ،)4.05( ح�ضابي  ومبتو�ضط  ماج�ضتري  لل�ضالح  العلمي 
اأع�ضاء  مهارات  تطوير  على  بالرتكيز  الدرا�ضة  واأو�ضت   ،)4.04( ح�ضابي  مبتو�ضط  متفرغ 
التعليم  يف  اأكرب  لتفاعل  الالزمة  االحتياجات  وتوفري  االلكرتوين،  التعليم  يف  التدري�ص  هيئة 

التدري�ص. هيئة  وع�ضو  الطالب  بني  االلكرتوين 
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Abstract:
Skills of Electronic Teaching Practiced by Faculty Members of Al- Quds 

Open University in the State of Palestine
The aim of this study is to measure the degree of practicing the skills of 

electronic teaching by the faculty members of Al- Quds Open University. For 
this purpose, a questionnaire was designed comprising three domains: use of 
computer, use of internet and the skill of managing sessions of virtual classes. 
The study was conducted on all subjects of the population consisting of (47) 
faculty members. The questionnaire adopted and distributed was of a five- 
degree scale. The results revealed that there were differences in the means of 
the overall degree of practicing the skills of electronic teaching by the faculty 
members of Al- Quds Open University attributed to the variables of gender in 
favor of females with a mean of (4.01) , college in favor of Administration and 
Economic Sciences with a mean of (4.22) experience, years of experience in 
favor of less than (3) years with a mean of (4. 05) , academic qualification in 
favor of holders of M. A. degrees with a mean of (4.05) and status of faculty 
member in favor of full- timers with a mean of (4.04) . 

The study recommended emphasizing the development of the faculty 
members’ skills of electronic teaching and providing all the required needs to 
ensure more interaction in electronic teaching between students and faculty 
members. 
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مقدمة:
اهتمت جامعة القد�ص املفتوحة اهتمامًا كبرياً بتح�ضني العملية التعليمية وتطويرها، وذلك 
التدري�ضية  هيئتها  اأع�ضاء  وعدد  الدرا�ضية،  ومراكزها  التعليمية  فروعها  عدد  زيادة  طريق  عن 
اأداء  م�ضتوى  رفع  اجلامعي، كما ركزت على  بالتعليم  االلتحاق  اإىل فر�ص  باالإ�ضافة  واالإداري��ة، 
اأع�ضاء هيئة التدري�ص بالتدريب والتاأهيل واإدخال م�ضاريع تقنية تطويرية مل ت�ضهدها اجلامعة من 
قبل، نحو: الفيديو )ا�ضرتمينج( ، ال�ضفوف االفرتا�ضية، الدورات املكثفة يف احلا�ضوب، ثم اأدخلت 

جامعة القد�ص املفتوحة التعليم االلكرتوين على مناهجها الدرا�ضية جميعًا.
تعوق  التي  الظروف  يف  وخا�ضة  االلكرتوين،  التعليم  ا�ضتخدام  اإىل  امللحة  احلاجة  ودفعت 
امل�ضرية العلمية التعليمية يف فل�ضطني، ال �ضيما ما تفر�ضه �ضلطات االحتالل من اإغالق جغرايف 
هيئة  واأع�ضاء  الطلبة  بني  والتوا�ضل  االت�ضال  يف  �ضعوبة  اإىل  يوؤدي  ما  وثقايف،  واقت�ضادي 
االلكرتوين  بالربيد  االت�ضال  طريق  عن  االت�ضال  تكنولوجيا  دور  يتجلى  هنا  ومن  التدري�ص، 

واالنرتنت؛ الإعادة عملية التوا�ضل بينهما.)م�ضلح، 2012(. 
التي  املتغريات  من  هائل  كم  وج��ود  تبني  االآخرين  على  واالنفتاح  العوملة  ظهور  وبعد 
تتاأقلم ب�رصعة كبرية مع متطلبات الع�رص احلديث، ولعل التكنولوجيا املتطورة هي اأكرث ما مييز 
والنظم  ال�ضبكات  وبناء  الهائلة  املعلومات  بتدفق  يت�ضم  ع�رصاً  يعي�ص  العامل  الأن  الظاهرة،  هذه 

املعلوماتية املفتوحة.)رباح، 2004(. 
ومن ذلك االإطار ياأتي االهتمام بالرتكيز على االأنظمة لنقل املعلومات وتداولها واحل�ضول 
والكتاب  االنرتنت،  بو�ضاطة  والتعليم  االلكرتوين،  التعليم  برزت:  التي  االأنظمة  هذه  ومن  عليها، 
يف  املحا�رصات  بح�ضور  االلتزام  دون  ال�ضبكات،  عرب  والتعلم  باملرا�ضلة،  والتعلم  االلكرتوين، 

قاعات التدري�ص )النجار، والعجرمي، 2009(. 
ومع انت�ضار ا�ضتخدام احلا�ضوب االآيل وخدماته املتعلقة باالنرتنت، ُفِر�ص على ع�ضو هيئة 
الثورة  مطالب  ومع  جهة،  من  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  مع  تتما�ضى  جديدة،  اأدوار  التدري�ص 
للقاءات  وامل�ضمم  وامل�رصف  املخطط  دوره  واأ�ضبح  اأخرى،  جهة  من  واالت�ضاالت  املعلوماتية 
ا�ضتخدام  للتعليم االلكرتوين، ومنها مهارات  اأدوات خمتلفة  التي �ضوف يقدمها بو�ضاطة  ال�ضفية 

احلا�ضوب واالنرتنت وال�ضفوف االفرتا�ضية.)العجرمي، 2012(. 
املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  واالإداري��ة  االأكادميية  الناحيتني  يف  الهائل  للتطور  ونظراً 
الطلبة واأع�ضاء هيئة  اأعداد  الغربية وقطاع غزة، وزيادة  ال�ضفة  ولتو�ضعها يف جميع حمافظات 
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التدري�ص “املتفرغني وغري املتفرغني”، كان ال بد من اإيجاد تعليم الكرتوين ملواكبة التطور املطرد 
يف زيادة الطلبة وتلبية احتياجاتهم االأكادميية، وال بد من التفكري بجد لتحقيق هذا الهدف لتوفري 
الهدف  ويكمن  لالإنرتنت،  الوا�ضع  اال�ضتخدام  ظل  يف  االأكادميية”  البوابة  االنرتنت”  على  بوابة 
املفتوحة من:  القد�ص  الب�رصية يف جامعة  ال�رصائح  التوا�ضل بني خمتلف  تفعيل  لها يف  الرئي�ص 

)طلبة، واأع�ضاء هيئة تدري�ص، واإداريني، .....( )م�ضلح، 2014(. 
وقد اأ�ضبحت البوابات اأكرث �رصورة يف جمال التعليم والتعليم العايل من حيث التوا�ضل بني 
اأن يطلع على �ضجالته االأكادميية والو�ضع  اأع�ضاء هيئة التدري�ص والطلبة، وكذلك ميكن للطالب 
بني  النقا�ص  وزيادة  االإلكرتونية  املنتديات  ا�ضتخدام  اأي�ضا  ذلك  ومن  بيته،  يف  وهو  االأكادميي 
اآخر، ما يعزز مفهوم  التدري�ص من جانب  واأع�ضاء هيئة  الطلبة  اأنف�ضهم من جانب، وبني  الطلبة 
امل�ضاركة والتفاعل، كما اأنها توفر الوقت واجلهد الذي يقوم به اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف توعية 
الطلبة وم�ضاعدتهم يف ت�ضجيل املقررات، وت�ضاعد اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف االطالع على �ضجالتهم 

)جداول اللقاءات االأ�ضبوعية( ، وغريها.)جامعة القد�ص املفتوحة، 2006(. 
التعليم  ا�ضتخدام  اأجريت يف فل�ضطني وجود معوقات يف  التي  الدرا�ضات  وقد ك�ضفت بع�ص 
 )2009 2011، النجار والعجرمي،  االلكرتوين وامتالك الكفايات الالزمة لذلك )يا�ضني وملحم، 
كالبوابة  االلكرتوين  التعليم  با�ضتخدام  املتعلق  املجال  يف  اأخ��رى  �ضعوبات  اإىل  باالإ�ضافة   ،
االأكادميية مثاًل، ما �ضّكل قناعة عند الباحث با�ضتق�ضاء مهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء 

هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني.

مشكلة الدراسة:
يعتمد جناح التعليم االلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة على درجة ممار�ضة اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة ملهارات التعليم االلكرتوين وقدرتهم على تقدمي هذا النوع 
هيئة  اأع�ضاء  ممار�ضة  لدرجة  كثب  عن  الباحثنينْ  متابعة  خالل  للطلبة.ومن  احلديث  التعليم  من 
التدري�ص لهذه املهارات، الحظا عدم توافر مهارات التعليم االلكرتوين التي متكنهم من توظيفها 
على  قادر  غري  جيل  وتخريج  التعليمة،  العلمية  جناح  على  �ضلبية  اأثاراً  يعك�ص  ما  التدري�ص،  يف 
التي  الدرا�ضات  اإليه بع�ص  اأ�ضارت  التعليم، وهذا ما  االلكرتوين وممار�ضته يف  بالتعليم  االهتمام 
اأكدت وجود م�ضكالت عديدة يف التعليم االلكرتوين )حمايل، 2006، وم�ضلح 2013( وهذا حّث 

الباحثني على الوقوف عند هذه امل�ضكلة التي ميكن �ضياغتها من خالل ال�ضوؤال االآتي:
القد�س  التدري�س يف جامعة  اأع�ساء هيئة  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  ما 

املفتوحة بدولة فل�سطني؟ وينبثق عن هذا ال�ضوؤال االأ�ضئلة االآتية:
ال توجد فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين . 1
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النوع  اإىل متغري  القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني، تعزى  التدري�ص يف جامعة  اأع�ضاء هيئة  لدى 
االجتماعي.

ال توجد فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين . 2
لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني، تعزى اإىل متغري الكلية.

ال توجد فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين . 3
النوع  اإىل متغري  القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني، تعزى  التدري�ص يف جامعة  اأع�ضاء هيئة  لدى 

اخلربة.
ال توجد فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين . 4

لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني، تعزى اإىل متغري املوؤهل 
العلمي.
ال توجد فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين . 5

اإىل متغري حالة  تعزى  فل�ضطني،  بدولة  املفتوحة  القد�ص  التدري�ص يف جامعة  اأع�ضاء هيئة  لدى 
ع�ضو هيئة التدري�ص.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة باأنها:

يف . أ التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  ممار�ضة  درجة  عن  تك�ضف 
ولتح�ضني  واملعرفة،  الوعي  من  اأف�ضل  واقع  لتحقيق  فل�ضطني؛  بدولة  املفتوحة  القد�ص  جامعة 

اخلدمات االأكادميية وتطويرها.
تكون مكملة لدرا�ضات تناولت ممار�ضة اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعات اأخرى ملهارات ب. 

التعليم االلكرتوين.
تكون مرجعًا للطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�ص واإدارة الفرع، اإذ اإنه ميكن اال�ضتفادة منها ت. 

يف تقومي االأداء الفني للجامعة ودور ع�ضو هيئة التدري�ص، وتقدمي تو�ضيات للجهات امل�ضوؤولة يف 
جامعة القد�ص املفتوحة املتمثلة باإدارة اجلامعة.

من  املزيد  الإج��راء  الباحثني  اأنظار  توجيه  يف  الدرا�ضة  هذه  تنجح  اأن  الباحثان  ياأمل  و 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مبهارات  املتعلقة  الدرا�ضات 

املفتوحة بدولة فل�ضطني.
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أهداف الدراسة:
وتهدف هذه الدرا�سة اإىل:

التدري�ص يف . 1 هيئة  اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  درجة ممار�ضة  اإىل  التعرف 
جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني.

بيان اأثر متغريات الدرا�ضة )النوع االجتماعي، والكلية، واخلربة، واملوؤهل العلمي، وحالة . 2
هيئة  اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  على  متفرغ(  غري  متفرغ،  التدري�ص«  هيئة  ع�ضو 

التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني.

حدود الدراسة:
احلدود املكانية: جامعة القد�ص املفتوحة/ فرع بيت حلم. ♦
احلدود الزمانية: العام اجلامعي )2015-2014(  ♦
من  ♦ حلم  بيت  فرع  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  على  الدرا�ضة  اقت�رصت  الب�رصية:  احلدود 

جامعة القد�ص املفتوحة دون بقية هيئة التدري�ص يف الفروع االأخرى.

مصطلحات الدراسة:

التعريفات اإلجرائية:

مهارات: ممار�ضة ع�ضو هيئة التدري�ص يف عملية التدري�ص ملهارات ا�ضتخدام احلا�ضوب،  ◄
مهنة  الأداء  االفرتا�ضية(  ال�ضفوف  جل�ضة  اإدارة  ومهارة  »االنرتنت«،  العاملية  ال�ضبكة  وا�ضتخدام 

التدري�ص مب�ضتوى من الفاعلية والكفاءة.
واالت�ضاالت،  ◄ املعلومات  تكنولوجيا  ي�ضتخدم  تعليمي  منط  االلكرتوين:  التعليم 

وال�ضفوف  االنرتنت،  ا�ضتخدم  مثل:  االلكرتوين  التعليم  من  متعددة  تعليمية  اأمناطًا  وي�ضتخدم 
االفرتا�ضية، والفيديو )ا�ضرتمينج( ، وذلك من اأجل حتقيق تعليم فعال للطلبة.

اأ�ضتاذ  ◄ اأو  مدر�ص،  برتبة  وظيفة  وي�ضغل  التدري�ص،  يف  يعمل  التدري�س:  هيئة  ع�سو 
اأحد التخ�ض�ضات  اأو الدكتوراه يف  اأ�ضتاذ، ويحمل درجة املاج�ضتري  اأو  اأ�ضتاذ م�ضارك،  اأو  م�ضاعد، 

العلمية اأو االإن�ضانية.
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الدراسات السابقة:

أوالً- الدراسات العربية:
اأجرى كرمي وعثمان (2014) درا�ضة هدفها معرفة مدى امتالك اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف 
)املعهد التقني/ كركوك( للمهارات يف �ضوء ا�ضتخدام تقنيات التعلم االلكرتوين بالعملية التعليمية، 
اإذ �ضممت ا�ضتبانة �ضملت عينة موؤلفة من )99( فرداً من اأع�ضاء هيئة التدري�ص، وتبني من النتائج 
اأن التخ�ض�ضات التكنولوجية �ضكلت اأعلى الن�ضب ملجتمع البحث )49.9 %( ، وحملة البكالوريو�ص 
، وتبني   )%50.5( واالإناث   )%  49.5( اجلن�ص: ذكور  فئة  الن�ضب بح�ضب  وتوازنت   )%  48.5(
اإملامهم  وقلة  التقنيات،  ال�ضتخدام  الالزمة  للمهارات  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  اأغلب  افتقار  اأي�ضًا 

مبهارات ا�ضتخدام الربجميات اخلا�ضة.
طلبة  لدى  املهنية  املهارات  تنمية  اإىل  التعرف  هدفها  درا�ضة   (2014) الع�سيلي  اأجرت 
عينة  وتكونت  اخلليل،  فرع  يف  االلكرتوين  التعليم  تطبيق  خالل  من  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
الدرا�ضة من )193( طالبًا وطالبة، تبني من النتائج اأن ا�ضتجابات الطلبة كانت “ متو�ضطة” واأّن 
اأداء  مب�ضتوى  االرتقاء  من  االلكرتوين  التعليم  يزيد   “ عبارة:  كانت  ذلك  نحو  اال�ضتجابات  اأبرز 
التعليم االلكرتوين على اال�ضتفادة من  “ ي�ضاعد  الفقرات  اأدنى  االأح�ضن”، بينما كانت  اإىل  الطلبة 

التقدم التكنولوجي يف املجاالت احلياتية كافة.
اأجرى العجرمي (2012) درا�ضة هدفها معرفة مدى توافر كفايات التعليم االلكرتوين لدى 
معلمي التكنولوجيا مبدار�ص حمافظات غزة يف �ضوء بع�ص املتغريات، وقد اأجريت الدرا�ضة على 
عينة مكونة من )82( معلمًا، اختريوا بطريقة العينة الع�ضوائية الطبقية، وتبني من النتائج اأنه ال 
توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية يف درجة توافر الكفاية تعزى اإىل متغري التخ�ض�ص العلمي، اأو 
�ضنوات اخلربة، يف حني ظهرت فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى اإىل متغري املرحلة االأ�ضا�ضية على 
اأ�ضحاب اخلربة  ا�ضتخدام احلا�ضوب، ول�ضالح  اأ�ضا�ضيات  الدرا�ضة با�ضتثناء جمال  جميع جماالت 

)5( �ضنوات فاأكرث، مقابل اأ�ضحاب اخلربة اأقل من )5( �ضنوات.
جامعة  يف  الطلبة  تواجه  التي  امل�ضكالت  ا�ضتق�ضاء  هدفها  درا�ضة   (2012) م�سلح  اأجرى 
القد�ص املفتوحة مبركز بيت �ضاحور الدرا�ضي يف ا�ضتخدام البوابة االأكادميية، وقد اأجريت الدرا�ضة 
وزعت  ثم  الب�ضيطة،  الع�ضوائية  العينة  بطريقة  اختريوا  وطالبة،  طالبًا   )314( قوامها  عينة  على 
اال�ضتبانة التي اعتمدت مقيا�ص التدرج اخلما�ضي.ومن النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة، وجود 
م�ضكالت يف املحور االأول: م�ضكالت تتعلق بامل�رصف االأكادميي تتمثل يف ندرة ا�ضطحاب الطلبة 
اإىل خمترب احلا�ضوب لتعريفهم بكيفية ا�ضتخدام البوابة االأكادميية، ويف املحور الثاين » م�ضكالت 
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تقنية« قلة �ضمول البوابة االأكادميية على مواد تو�ضيحية لكل مقرر درا�ضي، وندرة توجه الطلبة 
 « الثالث  املحور  ويف  االإنرتنت،  �رصعة  و�ضعف  املتطورة،  اجلديدة  احلا�ضوبية  التقنيات  نحو 
النواحي الفنية« افتقار الطلبة اإىل مهارات اأ�ضا�ضية يف ا�ضتخدام البوابة االأكادميية، و قلة ح�ضور 
الطلبة للدورات يف جمال التعليم االلكرتوين، وعدم التحاق الطلبة بدورات خارج اجلامعة، وخلو 
االمتحانات الن�ضفية من اأ�ضئلة تر�ضل اإىل الطلبة من خالل حلقات النقا�ص عرب البوابة االأكادميية.

كما اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )α≤ 0.05( يف متو�ضطات درجة 
االأكادميية  البوابة  ا�ضتخدام  الدرا�ضي يف  �ضاحور  الدار�ضني يف مركز بيت  التي تواجه  امل�ضكالت 

تعزى اإىل متغريات: )اجلن�ص، واحلالة االجتماعية، والتخ�ض�ص، ومكان ال�ضكن، واملعدل( .
اجلودة  معايري  متطلبات  حتقيق  م�ضتوى  معرفة  هدفها  درا�ضة   (2011) حماد  واأج��رى 
ال�ضاملة للم�رصف االأكادميي بجامعة القد�ص املفتوحة، وبلغت عينة الدرا�ضة من )138( م�رصفًا، 
واأظهرت النتائج فيما يتعلق مبحور التوا�ضل من البوابة االأكادميية اأن الفقرات التي احتلت رتبًا 
متقدمة من ا�ضتجابات العينة هي: ت�ضتخدم البوابة االأكادميية لتزويد الطلبة مبعلومات جديدة، 
تطلع على التقومي االأكادميي للجامعة، تن�ضئ حلقات نقا�ص مع الدار�ضني.اأما الفقرات التي كان 
متو�ضطها احل�ضابي اأقل فهي: ترفق ملفات للدار�ضني تخت�ص بامل�ضاق، وتتوا�ضل مع زمالئك يف 

نف�ص التخ�ض�ص وتدري�ص امل�ضاق.
واأجرى يا�سني وملحم (2011) درا�ضة هدفها ك�ضف معوقات ا�ضتخدام التعلم االلكرتوين 
التي يواجهها معلمو مدار�ص مديرية الرتبية والتعليم يف منطقة اإربد االأوىل، واأثر كل من اجلن�ص 
منهم  ومعلمة/  معلمًا   )186( الدرا�ضة  عينة  وبلغت  ذلك،  على  العلمية  واخلربة  العلمي  واملوؤهل 
معوقات  �ضكلت  االأداة  فقرات  جميع  اأن  النتائج  واأظهرت  معلمة،   )79( و  املعلمني،  من   )107(
)0.05%( يف  الداللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  داللة  ذات  فروق  هناك  وكانت  االلكرتوين،  للتعلم 
متو�ضطات تقديرات املعلمني الأداء الدرا�ضة، واملتعلقة مبعوقات التعلم االلكرتوين تعزى اإىل متغري 
اإىل متغري  التعلم االلكرتوين تعزى  اإح�ضائية يف معوقات  اجلن�ص، وعدم وجود فروق ذات داللة 

املوؤهل العلمي، وعدد �ضنوات اخلربة.
التعليم  موقع  معايري  حتديد  هدفها  درا�ضة   (2011) وح�سونة  جحجوح  اأبو  واأج��رى 
االلكرتوين عرب »الويب«، وحتديد معايري اأ�ضاليب التوجيه، والك�ضف عن فاعلية التعليم االإلكرتوين 
يف تنمية التفكري العلمي واالجتاه نحو التعليم االلكرتوين »بالويب«، اإ�ضافة اإىل معرفة اأثر متغري 
اجلن�ص يف ذلك، وُطّبق البحث على عينة ع�ضوائية عنقودية قوامها )69( طالبًا وطالبة، وتو�ضلت 
التعليم  موقع  معايري  من  جمموعة  حتديد  اأهمها:  من  كان  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�ضة 
االإلكرتوين »بالويب«، ومعايري اأ�ضاليب امل�ضاعدة والتوجيه، اإ�ضافة اإىل فاعلية التعليم االلكرتوين 
التعليم االلكرتوين عرب »الويب«، وعدم  العلمي واالجتاه نحو  التفكري  املوجه بالفيديو يف تنمية 
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ملتغري  تبعًا  التجريبية  املجموعة  يف  واالجتاه  العلمي،  التفكري  يف  اإح�ضائية  دالة  فروق  وجود 
جن�ص الطالب اجلامعي.

االلكرتوين  التعليم  كفايات  توفر  م��دى  معرفة  هدفها  درا�ضة   (2009) ال�سيف  اأج��رت 
ومعوقاتها واأ�ضاليب تنميتها من وجهة نظر اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف كلية الرتبية بجامعة امللك 
�ضعود، وقد اأجريت الدرا�ضة على عينة مكونة من )153( معلمًا، وتبني من النتائج اأن املعوقات 
التي حتد اأع�ضاء هيئة التدري�ص االإناث من تنمية كفاياتهن هي: كرثة االأعباء االإدارية والتدري�ضية، 
وتعار�ص االرتباطات االأكادميية مع الربامج التدري�ضية املقدمة داخل وخارج اجلامعة، و�ضعوبة 
التدري�ص  هيئة  ع�ضوات  لدى  االلكرتوين  التعليم  كفايات  وتوافر  االلكرتونية،  املقررات  ت�ضميم 
االأوىل، حيث  املرتبة  االآيل يف  احلا�ضوب  ا�ضتخدام  بدرجة متو�ضطة، وجاءت كفايات  ب�ضكل عام 
كانت متوافرة بدرجة عالية، تليها كفايات ا�ضتخدام االنرتنت بدرجة عالية، كما تو�ضلت الدرا�ضة 
الدرجة  اإىل متغري  التدري�ص تعزى  اإح�ضائية بني ع�ضوات هيئة  اإىل عدم وجود فروق ذات داللة 

العلمية واخلربة.
حما�رصي  امتالك  مدى  اإىل  التعرف  هدفها  درا�ضة   (2009) والعجرمي  النجار  واأجرى 
الباحثان  ا�ضتخدم  وقد  املتغريات،  بع�ص  �ضوء  يف  االلكرتوين  التعلم  كفايات  االأق�ضى  جامعة 
ا�ضتبانة مكونة من )69( فقرة، واأظهرت النتائج اأن املحا�رصين ميتلكون كفايات التعلم االإلكرتوين 
يف جمال اأ�ضا�ضيات ا�ضتخدام احلا�ضوب بن�ضبة )82%( ، ويف خدمات ال�ضبكة بن�ضبة )76%( ، ويف 
بن�ضبة  االإلكرتونية  املقررات  اإدارة  ، ويف   )%66( بن�ضبة  وبنائها  االلكرتونية  املقررات  ت�ضميم 
)64%( ، ومل تظهر النتائج فروقًا ذات داللة اإح�ضائية يف درجة امتالك الكفاية تعزى اإىل متغري 
املوؤهل العلمي، اأو الكلية، يف حني ظهرت فروق ذات داللة اإح�ضائية تعزى اإىل متغري اخلربة يف 
جميع جماالت الدرا�ضة، با�ضتثناء جمال اأ�ضا�ضيات ا�ضتخدام احلا�ضوب، وكانت ل�ضالح من كانت 

خربتهم خم�ص �ضنوات فاأكرث، مقابل من امتلكوا خربة اأقل من خم�ص �ضنوات.
واأجرى عزمي (2006) درا�ضة هدفها التعرف اإىل كفايات املعلم تبعًا الأدواره امل�ضتقبلية 
اجلامعيني  املعلمني  من   )110( الدرا�ضة  عينة  بلغت  وقد  بعد،  عن  االإلكرتوين  التعلم  نظام  يف 
وم�ضاعديهم، وطالب من كلية الرتبية بالر�ضتاق يف �ضلطنة عمان، واأفرزت نتائج الدرا�ضة خم�ص 
والتكنولوجي،  واملقدم،  واملر�ضد،  الباحث،  كفايات  وهي:  جداً،  مهمة  بدرجة  للمعلمني  كفايات 
واملقوم، يف حني كانت كفايات امل�ضممني، واملن�ضق، واملي�رص بدرجة مهمة، ومل تكن هناك فروق 
ذات داللة اإح�ضائية بني اأع�ضاء هيئة التدري�ص والطلبة يف ترتيب اأهمية الكفايات التي تندرج يف 
كل وظيفة م�ضتقبلية تعزى اإىل التخ�ض�ص االأكادميي، اأو الدرجة الوظيفية، اأو اخلربة يف التدري�ص، 

اأو اخلربة يف جمال احلا�ضوب، اأو اخلربة يف ا�ضتخدام االإنرتنت.
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ثانياً - الدراسات اإلجنليزية:
: (Chari، 2005) درا�ضة

عملية  الإجناح  وممار�ضاتها؛  ب��االإدارة  اخلا�ضة  الرئي�ضة  الق�ضايا  بع�ص  الدرا�ضة  تناولت 
التعلم املبا�رص )online learning( ، وذلك بدرا�ضة الوثائق الر�ضمية وامل�ضح امليداين.وتو�ضلت 
الدرا�ضة اإىل العوامل امل�ضاعدة يف جناح عملية التعلم املبا�رص، من اأهمها: موؤازرة االإدارة للجودة، 
توازن  على  احلر�ص  يف:  اجلودة  ق�ضايا  وباملتعلمني.ومتثلت  باملنظمة  اخلا�ضة  الدعم  واأنظمة 
االأن�ضطة يف تطوير ر�ضالة اجلامعة وتقوية خططها ومنجزاتها، بينما متثلت الق�ضايا التنظيمية 
يف البناء التنظيمي وعملية التن�ضيق والت�ضاركية واأنظمة دعم املتعلم.وكان من اأبرز ما تو�ضلت 
اإليه الدرا�ضة لتذليل ال�ضعوبات واإجناح عملية التعلم: اأهمية جميع العاملني يف اجلامعة، و�رصورة 
تدخلهم وتعاونهم يف مكتب الت�ضجيل واال�ضتماع اإىل الطالب وحل م�ضكالتهم، وتلبية اهتماماتهم.
وطرائق  اجلامعة  باأنظمة  امل�ضتجدين  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  تعريف  باأهمية  الدرا�ضة  واأو�ضت 
االت�ضال، اإ�ضافة اإىل اإحلاق املر�ضدين االأكادمييني واأع�ضاء هيئة التدري�ص بدورات تدريبية لتطوير 

قدراتهم ومهاراتهم.
التعلم عن بعد، ومدى توافر م�ضادر  اإىل  التعرف  (Arome، 2001) درا�ضة هدفها  واأجرى 
التعلم املتاحة للطلبة يف جامعة زمبابوي املفتوحة وكفايتها، واملعوقات التي يواجهها الطالب، 
االأمر  املطبوعة؛  املواد  توافر  عن  الدرا�ضة  نتائج  عليها.وك�ضفت  التغلب  يف  ت�ضهم  التي  واحللول 
الذي مّكن جميع الطالب من احل�ضول عليها، مبا فيهم قاطنو االأماكن اجلغرافية البعيدة، وتوافر 
اإ�ضافة  الفروع،  يف  توافرها  عدم  وباملقابل  للجامعة،  الرئي�ص  املبنى  يف  االآيل  احلا�ضب  اأجهزة 
الرئي�ص ال�ضتخدامها يف  الطلبة يف املبنى  االآيل من قبل  اأجهزة احلا�ضب  ا�ضتخدام  اإىل حمدودية 
من  حتد  وبيئية  واأكادميية  اإدارية  معوقات  وجود  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  كما  االإدارية،  االأعمال 
عملية التعلم، كما تو�ضلت النتائج اإىل عدم وجود فروق يف املعوقات التي يواجهها طلبة جامعة 
اأهم  العملية.اأما  التعليمية، واخلربة  العمر، واجلن�ص، واخللفية  زمبابوي املفتوحة تبعًا ملتغريات 
التعاوين  التعلم  ا�ضتخدام  التعلم للطالب، فتتمثل يف  احللول امل�ضاهمة يف تذليل معوقات عملية 

والتعلم بالتجربة.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
ميكن االإ�ضارة يف �ضوء ا�ضتعرا�ص الدرا�ضات ال�ضابقة اإىل اأن كثرياً من الباحثني تناولوا توافر 
 ،  )2012( العجرمي  االلكرتوين، نحو درا�ضة  التعليم  االلكرتوين، ومعايري موقع  التعليم  كفايات 
وال�ضيف )2009( ، والنجار والعجرمي )2009( ، وعزمي )2006( ، و كرمي، وعثمان )2014( 
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، ومنهم من تناول تنمية املهارات املهنية لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة من خالل تطبيق 
االأكادميية  البوابة  ا�ضتخدام  تناول  من  وهناك   ،  )2014( الع�ضيلي  كدرا�ضة  االلكرتوين  التعليم 
وملحم  يا�ضني  كدرا�ضة  االإلكرتوين  التعلم  معوقات  تناول  وبع�ضهم   ،  )2012( م�ضلح  كدرا�ضة 
)2012( ، ودرا�ضة )Arome 2001( ، ومنهم من تناول جناح عملية التعلم املبا�رص كدرا�ضة 
االأكادميي  للم�رصف  ال�ضاملة  اجل��ودة  معايري  متطلبات  تناول  من  وهناك   ،)Chari 2005(
الدرا�ضات جميعها بتناولها  امتازت عن  الباحثني هذه  اأن درا�ضة  ، غري  كدرا�ضة حماد )2011( 
مهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

ا�ضتخدمت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي امل�ضحي نظراً ملالءمته اأغرا�ص الدرا�ضة.

جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدرا�ضة من جميع اأع�ضاء هيئة التدري�ص » املتفرغني وغري املتفرغني »يف 
للعام  حلم  بيت  فرع  يف  الر�ضمية  ال�ضجالت  بح�ضب  ع�ضواً   )47( عددهم  ويبلغ  حلم،  بيت  فرع 

الدرا�ضي 2015-2014.
اجلدول )1( 

االأعداد والن�سب املئوية ملتغريات عينة الدرا�سة 

النسبة املئويةالعددالفئةاملتغير

النوع االجتماعي

4085.11ذكر

714.89أنثى

47100اجملموع

الكلية

3268.09التربية

24.26التنمية االجتماعية واألسرية

1021.28العلوم اإلدارية واالقتصادية

36.38التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

47100اجملموع
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النسبة املئويةالعددالفئةاملتغير

خبرة عضو هيئة التدريس

714.89أقل من 3 سنوات

1531.91من 3 – 10 سنوات

2553.19أكثر من 10 سنوات

47100اجملموع

املؤهل العلمي

12.13بكالوريوس

3165.96ماجستير

1531.91دكتوراه

47100اجملموع

حالة عضو هيئة التدريس

2961.70متفرغ

1838.30غير متفرغ

47100اجملموع

أداة الدراسة:
واملراجع  ال�ضابقة  والدرا�ضات  االأدب  على  الدرا�ضة-  اأه��داف  لتحقيق  الباحثان-  اطلع 
 )2012( لعام  العجرمي  للباحث  ا�ضتبانة  اال�ضتبانة على تطوير  اإعداد  واعتمدا يف  املتخ�ض�ضة، 
اأ�ضيف اإليها حمور جديد: )مهارة اإدارة جل�ضة ال�ضفوف االفرتا�ضية( ، وحددت املحاور و�ضيغت 
ثالثة  على  موزعة  فقرة   )39( على  الدرا�ضة  وا�ضتملت  الدرا�ضة،  حماور  من  جمال  لكل  الفقرات 
والتقدير  اخلما�ضي،  )ليكرت(  �ضلم  وزنًا مدرجًا وفق  االأداة  فقرات  فقرة من  واأعطيت كل  حماور، 
على النحو االآتي: تاأخذ كبرية جداً )5( ، وتاأخذ كبرية )4( ، وتاأخذ متو�ضطة )3( ، وتاأخذ �ضغرية 
املفاتيح  اعتمدت  اإذ  النتائج،  لتف�ضري  املئوية  الن�ضب  .واعتمدت   )1( جداً  �ضغرية  وتاأخذ   ،  )2(
للمتو�ضطات احل�ضابية » الن�ضب املئوية » على اأ�ضا�ص اأن امل�ضافات بني القيم يف التدرج اخلما�ضي 
يف  اإىل»0.8«،  يحتاج  اأخرى  اإىل  درجة  من  االنتقال  فاإن  وعليه  التدرج،  لهذا  بالن�ضبة   »0.8«
الطرق،  اإحدى  باأن هذه  الن�ضب كما هو مو�ضح، علمًا  ن�ضب مئوية تكون  اإىل  الدرجة، وبتحويلها 
ولي�ضت الطريقة الوحيدة املتبعة يف و�ضع مفاتيح للمتو�ضطات احل�ضابية، وقد ا�ضتند الباحثان يف 

ذلك املفتاح اإىل درا�ضة م�ضلح لعام 2013، ودرا�ضة م�ضلح وعينبو�ضي لعام 2014.
 %84-%69 53%-68% متو�ضطة،  37%-52% �ضغرية،  36% �ضغرية جداً،   -  1

كبرية، 85%-100% كبرية جداً
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صدق األداة:
املاج�ضتري  حملة  من  حمكمني  �ضتة  على  اال�ضتبانة  عر�ضت  فقد  االأداة  �ضدق  من  للتاأكد 
م�ضاعد،  اأ�ضتاذ  درجة  يحملون  وثالثة  الرتبية،  يف  املاج�ضتري  درجة  يحمل  واحد  والدكتوراه، 
وواحد بدرجة اأ�ضتاذ م�ضارك يف الرتبية، وواحد بدرجة اأ�ضتاذ )بروفي�ضور( ، وهم من كلية العلوم 
الرتبوية يف جامعة القد�ص املفتوحة، ومديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة بيت حلم؛ وقد تكونت 
)ا�ضتخدام  وهي:  حماور  ثالثة  على  وتوزعت  فقرة،   )39( من  النهائية  �ضورتها  يف  اال�ضتبانة 
ال�ضفوف االفرتا�ضية(  اإدارة جل�ضة  » االنرتنت«، ومهارات  العاملية  ال�ضبكة  احلا�ضوب، وا�ضتخدام 
، .وقد اأخذ الباحثان باقرتاحات املحكمني وتعديالتهم، وقد اأجري تعديل على بع�ص الفقرات يف 
املحاور، ومن الفقرات املعدلة يف املحور االأول: )ا�ضتخدام احلا�ضوب( الفقرة االآتية: -1 يتعامل 
بكفاءة مع وحدات  يتعامل  التعديل: )-1  بعد  اأما   ، التعديل(  )قبل  االأقرا�ص  مع وحدات تخزين 
التخزين وم�ضغالت االأقرا�ص( ومن الفقرات املعدلة يف املحور الثاين: )ا�ضتخدام ال�ضبكة العاملية 
» االنرتنت«( الفقرة االآتية: -1 يدخل اإىل املكتبات االلكرتونية )قبل التعديل( ، اأما بعد التعديل: 
املحور  يف  املعدلة  الفقرات  ومن   ، بتخ�ض�ضه(  املتعلقة  االلكرتونية  املكتبات  اإىل  يدخل   1-(
الثالث: )مهارة اإدارة جل�ضة ال�ضفوف االفرتا�ضية( الفقرة االآتية: -1 يربط املقرر الدرا�ضي بالبيئة 

املحلية )قبل التعديل( ، اأما بعد التعديل: -1 يربط ما ا�ضتطاع املقرر بالبيئة الفل�ضطينية.

ثبات أداة الدراسة:
اإذ بلغت  األفا؛  اأداة الدرا�ضة با�ضتخدام معامل الثبات كرونباخ  لقد حتقق الباحث من ثبات 

قيمة الثبات )0.884( ، وبذلك تتمتع اال�ضتبانة بدرجة عالية من الثبات.

خطوات الدراسة:
�ضّلم الباحثان اال�ضتبانات و�رصحا لهم كيفية التطبيق.. 1
حتّقق الباحثان من �ضدق االأداة وثباتها.. 2
للعلوم . 3 االإح�ضائية  الرزم  برنامج  با�ضتخدام  اإح�ضائًيا  وعوجلت  اال�ضتبانات  ُجمعت 

 )SPSS( االجتماعية

متغريات الدراسة:
املتغريات امل�ستقلة، وت�سمل املتغريات االآتية: ♦
النوع االجتماعي: وله م�ضتويان: ذكر، واأنثى. 1
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الكلية: ولها اأربعة متغريات:     اأ- التكنولوجيا والعلوم التطبيقية                                                                                             . 2
ب- التنمية االجتماعية واالأ�رصية        ج- العلوم االإدارية واالقت�ضادية          د- الرتبية

اخلربة: وله ثالثة م�ضتويات:         اأ- اأقل من 3 �ضنوات        ب- من 3-10 �ضنوات  . 3
ج- اأكرث من 10 �ضنوات

املوؤهل العلمي وله ثالث م�ضتويات:     اأ- بكالوريو�ص     ب- ماج�ضتري      ج- دكتوراه. 4
حالة ع�ضو هيئة التدري�ص، وله م�ضتويان:      اأ- متفرغ         ب- غري متفرغ. 5
♦ : (Dependent Variable) :املتغري التابع

اإىل قيا�ص درجة مهارات التعليم االلكرتوين  اأفراد الدرا�ضة  يتمثل هذا املتغري يف ا�ضتجابة 
لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة.

املعاجلة اإلحصائية:
املعاجلة  يف  املئوية  والن�ضب  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخرجت 
االإح�ضائية الإجابات جمتمع الدرا�ضة على فقرات اال�ضتبانة، كما ح�ضب معامل الثبات كرونباخ 
. )SPSS( األفا للتحقق من �ضدق االأداة االإح�ضائي وثباتها، وذلك �ضمن برنامج الرزم االإح�ضائية

نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول: ◄

ما مهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة 
القد�س املفتوحة بدولة فل�سطني؟ 

لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ا�ضتخدمت املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية لكل فقرة والدرجة 
الكلية 

اجلدول )2( 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور االأول )ا�ستخدام احلا�سوب( 

الرتيب 
التنازلي

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الدرجة 
الكلية

3.(windows)  4.400.5088.09ًيتعامل بكفاءة مع نظام كبيرة جدا

4.210.7584.26ًيتعامل بكفاءة مع وحدات التخزين ومشغالت األقراص.2 كبيرة جدا

كبيرة4.020.9080.43يتعامل بفاعلية مع عملية تنزيل امللفات وحذفها.8
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الرتيب 
التنازلي

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الدرجة 
الكلية

كبيرة 4.000.6380.00ينشئ ويحفظ ملفات على جهاز احلاسوب.1

يلم بفاعلية في استخدام اجلهاز كعرض البيانات 5
والرسومات وغيرها.

كبيرة4.000.6380.00

كبيرة3.810.4076.17يتعامل بفاعلية مع تطبيقات احلاسوب اخملتلفة.4

يتعامل بفاعلية مع ملحقات احلاسوب )الطابعة 7
واملاسح الضوئي، .....( 

كبيرة3.620.4972.34

كبيرة3.601.0171.91يتعامل بفاعلية مع ضغط امللفات وفكها.10

متوسطة3.400.5068.09يتابع باستمرار إصدارات احلاسوب اخملتلفة.6

متوسطة3.381.0367.66اإلملام بأساسيات لغات البرمجة اخملتلفة9

متوسطة2.981.0959.57يكشف عن الفيروسات ويعاجلها.11

كبيرة3.770.5475.32الدرجة الكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

ك�ضفت نتائج اجلدول )2( اأن الدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء 
املئوية  ن�ضبتها  بلغت  كبرية،  كانت  فل�ضطني  بدولة  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة 
يتعامل   -1 االآتية:  العبارات  يف  الفقرات  اأعلى  ومتثلت   ،  )3.77( ح�ضابي  ومبتو�ضط   )75.32(
 -2  .)4.40( ح�ضابي  ومبتو�ضط   2  )88.09( مئوية  بن�ضبة   )windows( نظام  مع  بكفاءة 
ومبتو�ضط   )84.26( مئوية  بن�ضبة  االأقرا�ص،  وم�ضغالت  التخزين  وح��دات  مع  بكفاءة  يتعامل 
اأع�ضاء  باإحلاق  املفتوحة  القد�ص  جامعة  اهتمام  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو   ،  )4.21( ح�ضابي 
االنخراط  من  ليتمكنوا  ؛   )Windows.power point( يف  مكثفة  بدورات  التدري�ص  هيئة 
التي   )2009( ال�ضيف  الدرا�ضة مع درا�ضة  ال�ضفوف االفرتا�ضية، وتتفق هذه  التدري�ص بنظام  يف 
اأ�ضارت اإىل اأن كفايات ا�ضتخدام احلا�ضوب كانت متوافرة بدرجة عالية، وتتفق مع درا�ضة النجار 
والعجرمي )2009( التي اأ�ضارت اإىل اأن املحا�رصين ميتلكون كفايات التعلم االلكرتوين يف جمال 
درا�ضة كرمي،  الدرا�ضة جزئيًا مع  ، وتتعار�ص هذه   )%82( بن�ضبة  ا�ضتخدام احلا�ضوب  اأ�ضا�ضيات 
وعثمان )2014( التي اأ�ضارت اإىل افتقار اأغلب اأع�ضاء هيئة التدري�ص للمهارات الالزمة ال�ضتخدام 
اأ�ضارت اإىل اأن جميع فقرات  اأي�ضًا مع درا�ضة يا�ضني وملحم )2011( التي  التقنيات، وتتعار�ص 
يتابع   -1 االآتية:  العبارات  يف  الفقرات  اأدنى  ومتثلت  االلكرتوين،  للتعلم  معوقات  �ضكلت  االأداة 
 -2  .)3.40( )68.09( ومبتو�ضط ح�ضابي  اإ�ضدارات احلا�ضوب املختلفة بن�ضبة مئوية  با�ضتمرار 
 .)3.38( )67.66( ومبتو�ضط ح�ضابي  الربجمة املختلفة بن�ضبة مئوية  باأ�ضا�ضيات لغات  االإملام 
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3- يك�ضف عن الفريو�ضات ويعاجلها بن�ضبة مئوية )59.57( ومبتو�ضط ح�ضابي )2.98( وتتفق 
هذه الدرا�ضة جزئيًا مع درا�ضة كرمي، وعثمان )2014( التي اأ�ضارت اإىل �ضعف اإملام اأع�ضاء هيئة 
يتم  التي  الدورات  تركيز  اإىل عدم  ذلك  الباحثان  الربجميات، ويعزو  ا�ضتخدام  التدري�ص مبهارات 
اإحلاق اأع�ضاء هيئة بها يف جامعة القد�ص املفتوحة على اللغات الربجمية املختلفة والك�ضف عن 
الفريو�ضات، الأن جل الرتكيز يتم على كيفية ا�ضتخدام احلا�ضوب يف عملية التدري�ص عرب ال�ضفوف 

االفرتا�ضية.
اجلدول )3( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثاين )ا�ستخدام ال�سبكة العاملية االنرتنت.( 
الترتيب 
التنازلي

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الدرجة

يطلع على األبحاث العلمية املنشورة في مجال 4
تخصصه عبر شبكة االنترنت.

4.380.4987.66ً كبيرة جدا

4.190.7483.83ًيحذف الرسائل اإللكترونية غير املرغوب فيها.1 كبيرة جدا

4.190.4083.83ًاملعرفة مبحركات البحث اخملتلفة “ جوجل”3 كبيرة جدا

يستخدم خدمة البريد االلكتروني بفاعلية في 9
املراسالت األكادميية.

كبيرة4.020.6480.43

كبيرة4.000.6380.00يدخل إلى املكتبات االلكترونية املتعلقة بتخصصه.5

يستخدم شبكة االنترنت بشكل مستمر في إرسال 6
املعلومات واستقبالها.

كبيرة4.000.6380.00

كبيرة3.620.4972.34يراسل أعضاء هيئة التدريس عبر شبك االنترنت.7

تنزيل برامج من االنترنت أو حتميل ملفات أكادميية 2
عليها.

كبيرة 3.600.5071.91

متوسطة3.231.4664.68يستخدم خدمة احملادثة عبر شبكة االنترنت.8

كبيرة3.910.4678.30الدرجة الكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

ك�ضفت نتائج اجلدول )3( اأن الدرجة الكلية لدرجة مهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء 
هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني كانت كبرية، قد بلغت ن�ضبتها املئوية 
1- يطلع على  االآتية:  العبارات  الفقرات يف  اأعلى  )3.91( ومتثلت  )78.30( ومبتو�ضط ح�ضابي 
 )87.66( مئوية  بن�ضبة  االنرتنت،  �ضبكة  عرب  تخ�ض�ضه  جمال  يف  املن�ضورة  العلمية  االأبحاث 
اأع�ضاء  املفتوحة  القد�ص  ت�ضجيع جامعة  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو   ،  )4.38( ومبتو�ضط ح�ضابي 
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هيئة التدري�ص الإجراء االأبحاث العلمية، كما خ�ض�ضت درجات لع�ضو هيئة التدري�ص يف �ضحيفة 
ومبتو�ضط   )83.83( مئوية  بن�ضبة  فيها  املرغوب  غري  االإلكرتونية  الر�ضائل  يحذف   -2 التقومي. 
ح�ضابي )4.19( ، ويعزو الباحثان ذلك اإىل حذف اأع�ضاء هيئة التدري�ص للر�ضائل غري املرغوب بها 
نتيجة التعليمات التي اأ�ضدرتها جامعة القد�ص املفتوحة التي تدعو دائمًا يف ر�ضائلها االلكرتونية 
ال�رصي للربيد االلكرتوين والبوابة االأكادميية،  اأي بيانات تتعلق بالرقم  اإعطاء  اإىل حذفها وعدم 
ح�ضابي  ومبتو�ضط   )83.83( مئوية  بن�ضبة  جوجل   « املختلفة  البحث  مبحركات  املعرفة   -3
التدري�ص  اإىل تركيز اجلامعة يف دوراتها املكثفة الأع�ضاء هيئة  الباحثان ذلك  ، ويعزو   )4.19(
وخا�ضة ال�ضهادة الدولية للحا�ضوب على ا�ضتخدام )جوجل( ، وتتفق هذه الدرا�ضة مع درا�ضة ال�ضيف 
ا�ضتخدام االنرتنت كانت بدرجة عالية، وتتفق مع درا�ضة  اأن كفايات  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2009(
النجار والعجرمي )2009( التي اأ�ضارت اإىل اأن املحا�رصين ميتلكون كفايات التعلم االلكرتوين يف 
خدمات ال�ضبكة بن�ضبة )76%( ، وتتعار�ص هذه الدرا�ضة جزئيًا مع درا�ضة كرمي، وعثمان )2014( 
التي اأ�ضارت اإىل افتقار اأغلب اأع�ضاء هيئة التدري�ص للمهارات الالزمة ال�ضتخدام التقنيات، وكانت 
اأقل الفقرات هي: ي�ضتخدم خدمة املحادثة عرب �ضبكة االنرتنت بن�ضبة مئوية )64.68( مبتو�ضط 
احل�ضابي )3.23( ، ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن معظم الطلبة ال يفّعلون خدمة املحادثة، كما اأن 

اأع�ضاء هيئة التدري�ص يهتمون اأكرث بال�ضفوف االفرتا�ضية من املحادثات عرب �ضبكة االنرتنت.
اجلدول )4( 

املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات املحور 
 )املحور الثالث: مهارة اإدارة جل�سة ال�سفوف االفرتا�سية( 

الترتيب 
التنازلي

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الدرجة

4.6005391.91ًيطرح في اللقاء االفتراضي أسئلة تثير تفكير الطالب.2 كبيرة جدا

يوضح في بداية اللقاء االفتراضي األهداف التعليمية 8
)اخلاصة( املنوي حتقيقها.

4.6005291.91ً كبيرة جدا

يربط- ما استطاع- املقرر الدراسي بالبيئة 10
الفلسطينية.

4.6105791.91ً كبيرة جدا

يستخدم األمثلة التوضيحية لتوصيل املعلومات 11
للطالب.

4620.5091.91ً كبيرة جدا

4.380.4987.66ًيشجع الطالب على اإلجابة عن األسئلة.15 كبيرة جدا

يعطى مجاالً للطالب لطرح األسئلة في اللقاء 4
االفتراضي.

كبيرة4.210.4184.26
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الترتيب 
التنازلي

العبارة
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة 
املئوية

الدرجة

يتيح للطالب الفرصة للمناقشة واحلوار في اللقاء 5
االفتراضي.

كبيرة4.210.4184.26

كبيرة4.210.4184.26يشجع الطالب على طرح األسئلة في اللقاء االفتراضي.14

كبيرة4.190.4083.83يستخدم التغذية الراجعة في اللقاء االفتراضي.7

كبيرة4.190.4083.83يعمل على مراعاة الفروق الفردية في اللقاء االفتراضي.12

كبيرة4.190.4083.83يستخدم خامتة تلخص ما دار في اللقاء االفتراضي.18

يستخدم التعزيز عن طريق االنفعاالت بشكل فعال في 19
اللقاء االفتراضي.

كبيرة4.190.4083.83

كبيرة4.000.0080.00يبدأ مبقدمة شائقة للقاء االفتراضي.1

كبيرة4.000.0080.00يحترم أراء الطالب في اللقاء االفتراضي.3

كبيرة4.000.0080.00يستخدم أسلوبا شائقاً في اللقاء االفتراضي.6

يستخدم املؤشر على الشرائح لتوضيح املعلومات 17
والبيانات للدارس.

كبيرة4.000.0080.00

يستخدم التقومي التكويني لكل هدف تعليمي في 9
اللقاء االفتراضي.

كبيرة3.790.7575.74

يستخدم التقومي اخلتامي في نهاية اللقاء االفتراضي 13
)األسئلة املوضوعية، أو الشفوية( 

كبيرة3.790.4175.74

كبيرة3.790.4175.74يستخدم الرسومات التوضيحية في اللقاء االفتراضي.16

كبيرة4.190.1883.72الدرجة الكلية

أقصى درجة لالستجابة 5 درجات

اأع�ضاء  لدى  االلكرتوين  التعليم  مهارات  لدرجة  الكلية  الدرجة  اأن  بينت نتائج اجلدول )4( 
هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني كانت كبرية، حيث بلغت ن�ضبتها املئوية 
يف  يطرح   -1 االآتية:  العبارات  يف  الفقرات  اأعلى  ومتثلت   )4.19( ح�ضابي  ومبتو�ضط   )83.72(
اأ�ضئلة تثري تفكري الطالب، بن�ضبة مئوية )91.91( ومبتو�ضط ح�ضابي )4.60(.  اللقاء االفرتا�ضي 
بن�ضبة  حتقيقها،  املنوي  )اخلا�ضة(  التعليمية  االأهداف  االفرتا�ضي  اللقاء  بداية  يف  يو�ضح   -2
الدرا�ضي بالبيئة  ا�ضتطاع- املقرر  3- يربط- ما   ، مئوية )91.91( ومبتو�ضط ح�ضابي )4.60( 
الفل�ضطينية بن�ضبة مئوية )91.91( ومبتو�ضط ح�ضابي )4.61( ، ويعزو الباحثان ذلك اإىل تركيز 
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دائرة التعليم املفتوح والفرع التعليمي على دورات مكثفة يف ال�ضفوف االفرتا�ضية التي تناولت 
ال�ضف  ببيئة  التدري�ص  هيئة  اهتمام ع�ضو  اإىل  ذلك  يعود  وقد  االفرتا�ضي،  اللقاء  مهارات  جميع 
االفرتا�ضي والعمل على اإجناحها، وتتفق هذه الدرا�ضة مع درا�ضة ال�ضيف )2009( التي اأ�ضارت اإىل 
اأن كفايات ا�ضتخدام االنرتنت كانت متوافرة بدرجة عالية، وتتفق مع درا�ضة النجار والعجرمي 
)2009( التي اأ�ضارت اإىل اأن املحا�رصين ميتلكون كفايات التعلم االلكرتوين يف جمال اأ�ضا�ضيات 
ا�ضتخدام احلا�ضوب بن�ضبة )82%( ، وتتفق هذه الدرا�ضة مع درا�ضة الع�ضيلي )2014( التي اأ�ضارت 

اأن التعليم االلكرتوين يزيد من االرتقاء مب�ضتوى اأداء الطالب اإىل االأح�ضن.
وقد انبثقت عن هذا ال�سوؤال الرئي�س االأ�سئلة الفرعية االآتية:

الفرع االأول من ال�ضوؤال االأول: ◄
هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات 
التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة 

بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري النوع االجتماعي.
التعليم  ملهارات  الكلية  للدرجة  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني تعزى اإىل متغري 

النوع االجتماعي.
اجلدول )5( 

املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعة القد�س املفتوحة بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري النوع االجتماعي.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددالنوع االجتماعياحملاور

احملور األول: استخدام احلاسوب
403.750.56ذكر

73.840.41أنثى

احملور الثاني: استخدام الشبكة 
العاملية “ االنترنت

403.890.49ذكر

74.050.25أنثى

احملور الثالث مهارات إدارة جلسة 
الصفوف االفتراضية

404.200.18ذكر

74.100.18أنثى

الدرجة الكلية
404.000.31ذكر

74.010.25أنثى
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ت�ضري املعطيات الواردة يف اجلدول )5( اإىل وجود فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 
الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة 
فل�ضطني تعزى اإىل متغري النوع االإجتماعي ل�ضالح االإناث، ويعزو الباحثان ذلك اإىل اهتمام االإناث 
بجدية بتعليم مهارات التعليم االلكرتوين لتوظفها ب�ضكل الئق يف عملية التدري�ص، وتناف�ضهم مع 
الذكور للح�ضول على معززات مادية يف تقومي مدى ا�ضتخدام احلا�ضوب وال�ضفوف االفرتا�ضية، 
اإىل وجود فروق ذات داللة  اأ�ضارت  التي  الدرا�ضة مع درا�ضة يا�ضني وملحم )2011(  وتتفق هذه 
اإح�ضائية عند م�ضتوى الداللة )0.05%( يف متو�ضطات تقديرات املعلمني الأداء الدرا�ضة تعزى اإىل 
متغري اجلن�ص.وتتعار�ص هذه الدرا�ضة مع درا�ضة كرمي، وعثمان )2014( التي اأ�ضارت اإىل توازن 

الن�ضب بني الذكور واالإناث.
الفرع الثاين من ال�ضوؤال الرئي�ص: ◄

هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات 
التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة 

بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري الكلية.
التعليم  ملهارات  الكلية  للدرجة  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني تعزى اإىل متغري 

الكلية
اجلدول )6( 

املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعة القد�س املفتوحة بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري الكلية.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددالكليةاحملاور

احملور األول: استخدام 
احلاسوب

323.630.48التربية

23.821.16التنمية االجتماعية واألسرية 

104.150.45العلوم اإلدارية واالقتصادية 

33.910.63التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

احملور الثاني: استخدام 
الشبكة العاملية “ االنترنت

323.810.45التربية

23.831.02التنمية االجتماعية واألسرية 

104.220.30العلوم اإلدارية واالقتصادية 

34.110.38التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
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االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددالكليةاحملاور

احملور الثالث مهارات إدارة 
جلسة الصفوف االفتراضية

324.160.16التربية

24.370.15التنمية االجتماعية واألسرية 

104.250.21العلوم اإلدارية واالقتصادية 

34.160.27التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

323.930.25التربية

الدرجة الكلية

24.090.63التنمية االجتماعية واألسرية 

104.220.28العلوم اإلدارية واالقتصادية 

34.080.40التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

323.630.48التربية

ت�ضري املعطيات الواردة يف اجلدول )6( اإىل وجود فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 
الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة 
فل�ضطني االلكرتوين تعزى اإىل متغري الكلية ل�ضالح العلوم االإدارية واالقت�ضادية، ويعزو الباحثان 
ذلك اإىل اهتمام اأ�ضاتذة العلوم االإدارية با�ضتخدام احلا�ضوب واالنرتنت اأكرث من الكليات االأخرى؛ 
الأن املقررات التي يدر�ضونها حتتوى برامج تطبيقية )اك�ضل، ويندوز، ...( يف موا�ضيع املحا�ضبة 
النجار  درا�ضة  مع  الدرا�ضة  هذه  االأخرى.وتتعار�ص  الكليات  علي  يتفوقون  جعلهم  ما  واالإدارة، 
امتالك  اإح�ضائية يف درجة  ذات داللة  توجد فروق  اأنه ال  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2009( والعجرمي 
الكفاية تعزى اإىل متغري الكلية، وتتعار�ص هذه الدرا�ضة مع درا�ضة كرمي، وعثمان )2014( التي 

اأ�ضارت اإىل اأن التخ�ض�ضات التكنولوجية �ضكلت اأعلى الن�ضب مبجتمع البحث )49.9 %( .
الفرع الثالث من ال�ضوؤال االأول: ◄

هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة ملهارات 
التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة 

بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري خربة ع�سو هيئة التدري�س.
التعليم  ملهارات  الكلية  للدرجة  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني تعزى اإىل متغري 

خربة ع�ضو هيئة التدري�ص.
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اجلدول )7( 
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 

يف جامعة القد�س املفتوحة بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري خربة ع�سو هيئة التدري�س.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددخبرة عضو هيئة التدريساحملاور

احملور األول: استخدام احلاسوب

73.790.68أقل من 3 سنوات 

153.780.37من 3 – 10 سنوات

253.750.60أكثر من 10 سنوات 

احملور الثاني: استخدام الشبكة 
العاملية “ االنترنت

73.890.60أقل من 3 سنوات 

153.970.30من 3 – 10 سنوات

253.890.52أكثر من 10 سنوات 

احملور الثالث مهارات إدارة جلسة 
الصفوف االفتراضية

74.270.16أقل من 3 سنوات 

154.090.15من 3 – 10 سنوات

254.220.18أكثر من 10 سنوات 

الدرجة الكلية

74.050.37أقل من 3 سنوات 

153.980.19من 3 – 10 سنوات

254.010.33أكثر من 10 سنوات 

ت�ضري املعطيات الواردة يف اجلدول )7( اإىل وجود فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 
الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة 
فل�ضطني تعزى اإىل متغري خربة ع�ضو هيئة التدري�ص ل�ضالح اأقل من 3 �ضنوات، ويعزو الباحثان 
التعليم االلكرتوين، الأن اجلامعة تعطي  3 �ضنوات( مبهارات  )اأقل من  الفئة  اإىل اهتمام هذه  ذلك 
اهتمامًا كبريا يف اأثناء تعيني ع�ضو هيئة التدري�ص وتثبيته مبهارات ا�ضتخدام احلا�ضوب والتعليم 
االلكرتوين، وتتفق هذه الدرا�ضة مع درا�ضة النجار والعجرمي )2009( التي اأ�ضارت اإىل وجود فروق 
ذات داللة اإح�ضائية يف درجة امتالك الكفاية تعزى اإىل متغري اخلربة.وتتعار�ص هذه الدرا�ضة مع 
درا�ضة عزمي )2006( التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية بني اأع�ضاء هيئة 
التدري�ص يف ترتيب اأهمية الكفايات تعزى اإىل متغري اخلربة، وتتعار�ص هذه الدرا�ضة مع درا�ضة 
العجرمي )2012( التي اأ�ضارت اإىل اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�ضائية يف درجة توافر كفاية 
الدرا�ضة مع  اإىل متغري اخلربة.وتتعار�ص هذه  التكنولوجيا تعزى  التعليم االلكرتوين لدى معلمي 
معوقات  اإح�ضائية يف  داللة  ذات  فروق  اإىل وجود  اأ�ضارت  التي   )2011( وملحم  يا�ضني  درا�ضة 

ا�ضتخدام التعلم االلكرتوين تعزى اإىل متغري اخلربة.
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الفرع الرابع من ال�ضوؤال االأول  ◄
هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات 
التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة 

بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
التعليم  ملهارات  الكلية  للدرجة  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني تعزى اإىل متغري 

املوؤهل العلمي.
اجلدول )8( 

املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعة القد�س املفتوحة بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداملؤهل العلمياحملاور

احملور األول: استخدام احلاسوب

140بكالوريوس

313.860.46ماجستير 

153.550.65دكتوراه

احملور الثاني: استخدام الشبكة العاملية “ 
االنترنت

14.110بكالوريوس

314.030.35ماجستير 

153.670.59دكتوراه

احملور الثالث مهارات إدارة جلسة الصفوف 
االفتراضية

14.000بكالوريوس

314.160.18ماجستير 

154.250.16دكتوراه

الدرجة الكلية

14.030بكالوريوس

314.050.27ماجستير 

153.920.35دكتوراه

ت�ضري املعطيات الواردة يف اجلدول )8( اإىل وجود فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 
الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة 
مناف�ضة  اإىل  ذلك  الباحثان  ويعزو  ماج�ضتري،  ل�ضالح  العلمي  املوؤهل  متغري  اإىل  تعزى  فل�ضطني 
حملة املاج�ضتري حملة الدكتوراه الإثبات مقدرتهم على ممار�ضة مهارات التعليم االلكرتوين، ورمبا 
يعود ذلك اإىل التحاقهم بدورات مكثفة يف جمال ا�ضتخدام احلا�ضوب لتطوير قدراتهم احلا�ضوبية.
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ذات  فروق  يوجد  انه ال  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2012( العجرمي  درا�ضة  الدرا�ضة مع  وتتعار�ص هذه 
مع  الدرا�ضة  هذه  وتتعار�ص  اخلربة،  متغري  اإىل  تعزى  الكفاية  توافر  درجة  يف  اإح�ضائية  داللة 
درا�ضة يا�ضني وملحم )2012( التي اأ�ضارت اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اح�ضائية يف معوقات 
التعلم االلكرتوين تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي، وتتعار�ص هذه الدرا�ضة اأي�ضا مع درا�ضة النجار 
امتالك  اإح�ضائية يف درجة  ذات داللة  توجد فروق  اأنه ال  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2009( والعجرمي 

كفايات التعلم االلكرتوين تعزي اإىل متغري املوؤهل العلمي.
الفرع اخلام�ص من ال�ضوؤال االأول ◄

هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة مهارات 
التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة 

بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري حالة ع�سو هيئة التدري�س.
التعليم  ملهارات  الكلية  للدرجة  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال  عن  لالإجابة 
االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة فل�ضطني تعزى اإىل متغري 

حالة ع�ضو هيئة التدري�ص.
اجلدول )9( 

املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�س
يف جامعة القد�س املفتوحة بدولة فل�سطني تعزى اإىل متغري حالة ع�سو هيئة التدري�س.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددحالة عضو هيئة التدريساحملاور

احملور األول: استخدام احلاسوب
293.790.56متفرغ

183.730.51غير متفرغ

احملور الثاني: استخدام الشبكة 
العاملية “ االنترنت

293.940.47متفرغ

183.880.46غير متفرغ

احملور الثالث مهارات إدارة جلسة 
الصفوف االفتراضية

294.230.17متفرغ

184.120.17غير متفرغ

الدرجة الكلية
294.040.31متفرغ

183.950.26غير متفرغ

ت�ضري املعطيات الواردة يف اجلدول )9( اإىل وجود فروق يف املتو�ضطات احل�ضابية للدرجة 
الكلية ملهارات التعليم االلكرتوين لدى اأع�ضاء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة بدولة 
فل�ضطني تعزى اإىل متغري حالة ع�ضو هيئة التدري�ص ل�ضالح متفرغ، ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن 
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جل عمل املتفرغ هو ا�ضتخدام احلا�ضوب والربيد االلكرتوين يوميًا ملتابعة طلبته، واإجراء اأبحاث 
اإىل  يعود  ورمبا  ودولية،  حملية  موؤمترات  يف  للم�ضاركة  اأو  املحكمة  املجالت  يف  للن�رص  علمية 

ا�ضتخدم تقنية ال�ضفوف االفرتا�ضية التي تتطلب منه ا�ضتخدام مهارات الكرتونية عالية اجلودة.

التوصيات:
ا�ستناداً اإىل نتائج الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا هو اآت:

للطلبة . 1 املجال  الإتاحة  التعليمي؛  الفرع  يف  واالإنرتنت  احلا�ضوب  خمتربات  عدد  زيادة 
ملتابعة البوابة االأكادميية.

وتوفري . 2 االلكرتوين،  التعليم  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ضاء  مهارات  تطوير  على  الرتكيز 
االحتياجات الالزمة؛ لتفاعٍل اأكرَب يف التعليم االلكرتوين بني الطالب وع�ضو هيئة التدري�ص.

وخا�ضة . 3 التدري�ص،  هيئة  اأع�ضاء  جلميع  االلكرتوين  بالتعلم  املتعلقة  ال��دورات  تكثيف 
كليات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والرتبية، والتنمية االجتماعية واالأ�رصية.

الذين ميار�ضون مهارات . 4 املتميزين  املتفرغني  التدري�ص غري  اأع�ضاء هيئة  جتديد عقود 
التعليم االلكرتوين بفاعلية.

الذين ي�ضتخدمون مهارات . 5 منح مكافاآت مالية ومعنوية ملن�ضقي املقررات االلكرتونية 
التعليم االلكرتوين يف التدري�ص عرب ال�ضفوف االفرتا�ضية بفاعلية.
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