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ملخص 
اخلدمات  جناعة  درج��ة  قيا�س  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  ك��ادمي��ي��ة  الأ
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ط��ل��ب��ت��ه��ا، وق���د ���س��م��م��ت ل��ه��ذا ال��غ��ر���س 
هيئة  ع�سو  دور  الأول:  حماور،  اأربعة  من  مكونة  ا�ستبانة 
دور  والثالث:  التقنية،  الت�سهيالت  وال��ث��اين:  التدري�س، 
الدرا�سة  واأجريت  الطالب،  دور  والرابع:  الفني،  اجلامعة 
اخ��ت��روا  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��ًا   )327 ( ق��وام��ه��ا  ع��ي��ن��ة  ع��ل��ى 
ال�ستبانة  وزعت  ثم  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة  بطريقة 
النتائج  وم��ن  اخلما�سي،  ال��ت��درج  مقيا�س  اعتمدت  التي 
دللة  ذات  فروق  توجد  نه  اأ الدرا�سة  ليها  اإ تو�سلت  التي 
متو�سطات  يف   )α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  جناعة  درجة 
ملتغري  تعزى  طلبتها  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�س 
ومكان  والأ���ري��ة،  الجتماعية  التنمية  ل�سالح  )الكلية، 
بتجديد  الدرا�سة  واأو�ست   ، واملخيم(  القرية  ل�سالح  ال�سكن، 
املتميزين  املتفرغني  غ��ر  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عقود 
التوا�سل  يف  م�ستمر  ب�سكل  الأكادميية  البوابة  يفعلون  الذين 
ملن�سقي  ومعنوية  مالية  مكافات  ومنح  الطلبة،  مع  والتفاعل 
الأكادميية  البوابة  يفعلون  الذين  اللكرتونية  امل��ق��ررات 

 . للطلبة

The Degree Of The Efficiency Of The Academic 
And Online Services Of Al - Quds Open 

University Academic Portal From The Viewpoint 
Of The University Students

Abstract: 

This study aimed at measuring the degree of 
the efficiency of the academic and technological 
services of al - Quds Open University academic 
portal from the viewpoint of the university students. 
For this purpose, a questionnaire was designed 
consisting of four domains as follows: the role of 
the academic faculty member, the technological 
facilities, the technical role of the university and the 
role of the student. The Study was conducted on a 
simple random sample consisting of (327) male and 
female students. The questionnaire which adopted 
a five - degree scale was distributed. Among the 
results obtained, it was found out that there were 
statistically significant differences at the level (a< 
0. 05) in the means of the degree of the efficiency 
of the academic and technological services of al - 
Quds Open University academic portal from the 
viewpoint of its students attributed to the variables of 
(college, in favor of the college of Social and Family 
Development, and place of residence, in favor of 
villages and camps) . The study recommended 
renewing the contracts of the part - time faculty 
members who outstandingly and effectively use 
the academic portal continuously to communicate 
and interact with their students. In addition, it 
recommended rewarding, financially and morally, 
the coordinators of electronic courses who activate 
the students’ use of the academic portal. 
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مقدمة: 
اإىل  فروعها  بجميع  املفتوحة  القد�س  جامعة  ت�سعى 
الهتمام بتح�سني العملية التعليمية وتطويرها، وذلك عن طريق 
زيادة عدد فروعها التعليمية واملراكز الدرا�سية وفر�س اللتحاق 
والإداري��ني  التدري�سية  هيئتها  اأع�ساء  وعدد  اجلامعي  بالتعليم 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  كفايات  رفع  على  تركز  كما  والعاملني، 
والتاأهيل  بالتدريب  وطلبتها،  والعاملني  والفنيني  والإداري��ني 
قبل  من  اجلامعة  ت�سهدها  مل  تطويرية  تقنية  م�ساريع  واإدخ��ال 
املفتوحة  القد�س  جامعة  اأخذت  ثم  الفرتا�سية،  ال�سفوف  مثل: 
تركز تركيزاً كبراً على البوابة الأكادميية ونوعية اخلدمات التي 
التعليمية  العملية  اإىل طلبتها جميعًا للت�سهيل عليهم يف  تقدمها 

يف اجلامعة.
القد�س  جامعة  تلجاأ  ناجعة  نتائج  اإىل  الو�سول  ول�سمان 
والنرتنت  احلا�سوب  تقنيات  ا�ستثمار  على  للعمل  املفتوحة 
لطلبتها؛  اخلدمات  اأف�سل  لتوفر  احلديثة  الت�سال  وو�سائل 
اجلامعية. درا�ستهم  جم��ال  يف  يفيدهم  ما  كل  على  لالطالع 

)حمايل وحمايل، 2006( 
لقد اأنتج ظهور العوملة والنفتاح على الآخرين كما هائاًل 
الثوابت واملتغرات التي تتاأقلم ب�رعة كبرة مع متطلبات  من 
مييز  ما  اأكرث  هي  املتطورة  التكنولوجيا  ولعل  احلديث،  ع�رنا 
يت�سم بتدفق املعلومات وبناء  الظاهرة، لأننا نعي�س ع�راً  هذه 

ال�سبكات والنظم املعلوماتية املفتوحة.)رباح، 2004: 15( 
ويعي�س طلبتنا يف هذا العقد و�سط تغرات تربوية مثرة، 
طرقها  يتناول  ما  ومنها  الرتبية،  اأه��داف  يتناول  ما  فمنها 
باإمكان  اأ�سبح  حيث  م�سادرها،  يتناول  ما  ومنها  واأ�ساليبها، 
حاجات  مع  تتجاوب  فعالة  تربوية  اأنظمة  ت�سميم  املربني 
اأكان  �سواء  الدرا�سة،  يف  الراغبني  فئات  خمتلف  وتزويد  الطلبة 
تطويرية  مهارات  لكت�ساب  اأم  علمية  درجة  على  للح�سول  هذا 
الربامج  وهذه  واإمكانياتهم،  ظروفهم  تنا�سب  تعليمية  بربامج 
يف  يتم  الذي  املفتوح  بالتعليم  يعرف  ما  �سمن  يقع  ما  منها 
لقاءات  بطلبتها  التدري�س  هيئة  ع�سو  فيها  يلتقي  تربوية  بيئة 
يف  النق�س  عن  فيها  وي�ستعا�س  درا���س��ي،  مقرر  لكل  حم��ددة 
تكنولوجيه  اأدوات  طريق  عن  بات�سالت  املبا�رة  اللقاءات 

 )5 حديثة.)كمال، 2006: 
املت�سارع  التطور  ظل  يف  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  اأخذت  لقد 
لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت تراجع اأهدافها وممار�ساتها، 
تقدم  اأن  التي ميكن  الأمناط  واأف�سل  الأ�ساليب  اأن�سب  عن  باحثة 
الأ�ساليب  ح��ول  التمحور  من  ب��دًل  لطلبتها،  تعليمية  خ��ربات 
اأنظمة  بابتكار  يفكرون  فاأخذوا  والتلقني،  الذاكرة  على  املرتكزة 
على  اعتماداً  عليها،  واحل�سول  وتداولها  وعر�سها  املعلومات 
تكنولوجيا املعلومات والو�سائط املتعددة، ومن بني تلك الأنظمة 
والتعلم  اللكرتوين،  التعلم  الأخ��رة:  ال�سنوات  يف  ظهرت  التي 

والعجرمي،  .)النجار،  باملرا�سلة.....(  والتعلم  النرتنت،  بو�ساطة 
 )104  :2009

التعليم  جمال  يف  ���رورة  اأك��رث  البوابات  اأ�سبحت  وقد 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  بني  التوا�سل  حيث  من  العايل  والتعليم 
العلمية  امل��ادة  على  يح�سل  اأن  للطالب  ميكن  وكذلك  والطلبة، 
ويطلع على �سجالته الأكادميية مبا يف ذلك العالمات واملقررات 
ا�ستخدام  وكذلك  بيته،  يف  وهو  الأكادميي  والو�سع  املجتازة 
اأنف�سهم وبني  الطلبة  النقا�س بني  الإلكرتونية وزيادة  املنتديات 
امل�ساركة  مفهوم  يعزز  ما  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  وبني  الطلبة 
والتفاعل، كما توفر الوقت واجلهد اللذين يقوم بهما اأع�ساء هيئة 
التدري�س يف توعية الطلبة وم�ساعدتهم يف ت�سجيل املقررات، كما 
ت�ساعد اأع�ساء هيئة التدري�س يف الطالع على �سجالتهم )جداول 
اللقاءات الأ�سبوعية، واإعداد قوائم الطلبة امل�سجلني يف كل م�ساق، 
طريق  عن  الطلبة  مع  والتفاعل  والت�سال  العالمات،  واإدخ��ال 
املفتوحة،  القد�س  الفوائد.)جامعة  من  وغرها  الر�سائل  اإر�سال 

 )4  - 3  :2006
فل�سطني  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  بع�س  ك�سفت  وق��د 
اللكرتوين  التعليم  وا�ستخدام  تفعيل  يف  معوقات  وج��ود  عن 
وامتالك الكفايات الالزمة لذلك )يا�سني وملحم، 2011، النجار 
والعجرمي، 2009( ، وما يرافق هذه الأمور من �سعوبات اأخرى 
مثاًل،  الأكادميية  كالبوابة  اللكرتوين  التعليم  با�ستخدام  تتعلق 
مما �سّكل اقتناعًا عند الباحث با�ستق�ساء درجة جناعة اخلدمات 
وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية 

نظر طلبتها.

مشكلة الدراسة: 
الناحيتني  م��ن  تقنيًا  ع��م��اًل  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ب��واب��ة  تعد 
م�ستمراً  وتدريبًا  اإع��داداً  يتطلب  وهدفًا   ، والإداري��ة(  )الأكادميية 
املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  للطلبة 
القد�س  جامعة  �رائح  جلميع  املقدمة  خدماتها  من  لال�ستفادة 

املفتوحة بفروعها يف حمافظات الوطن.
الباحث  متابعة  خالل  ومن  �سابقًا،  ذكر  ما  اإىل  وا�ستناداً 
عن كثب للخدمات الأكادميية والتقنية، لحظ اأن معظم الطلبة ل 
الأكادميية والإدارية، وخا�سة متابعة  يعنون مبتابعة اخلدمات 
الر�سائل التي تر�سل اإليهم من امل�ساعد الأكادميي واأع�ساء هيئة 
التي  الفرتا�سية  ال�سفوف  تقنية  عرب  التفاعل  وعدم  التدري�س 
مهمة  مو�سوعات  حول  نقا�سًا  التدري�س  هيئة  ع�سو  فيه  يفّعل 
يف املقرر لتزويد الطلبة مبعلومات جوهرية حوله، وهذه يتبعها 
النقا�س  حلقات  على  الرد  وعدم  �سابقة،  �سنوات  اأ�سئلة  مناق�سة 
للتوا�سل والتفاعل بينهم يف  اأ�سا�سا  التي تعد  والنقا�س املبا�ر 
التعلم والتعليم اللكرتوين، وهذا ما اأ�سارت اإليه بع�س الدرا�سات 
التي اأكدت وجود م�سكالت عديدة يف التعلم اللكرتوين )حمايل، 
الوقوف  الباحث  من  ا�ستدعى  هذا  كل   )2012 وم�سلح   ،2006

عند امل�سكلة التي ميكن �سياغتها من خالل ال�سوؤال الآتي: 
ما درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة 
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جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها؟ 

فرضيات الدراسة
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   )α≤ 0.05(
لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل 

متغر النوع الجتماعي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   )α≤ 0.05(
تعزى  طلبتها  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة 

اإىل متغر الكلية.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   )α≤ 0.05(
لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل 

متغر املعدل الرتاكمي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   )α≤ 0.05(
لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل 

متغر مكان ال�سكن.

أهمية الدراسة
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف اأنها ميكن اأن: 

تك�سف عن درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية  ●
لبوابة جامعة القد�س املفتوحة لتحقيق واقع وفاعلية اأف�سل من 
الوعي واملعرفة، ولتح�سني وتفعيل اخلدمات الأكادميية والتقنية 

لبوابة جامعة القد�س املفتوحة وتطويرها.
جناعة  ● درج��ة  تتناول  التي  الأوىل  هي  الدرا�سة  هذه 

اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة.
التدري�س  ● هيئة  واأع�ساء  للطلبة  مرجعًا  الدرا�سة  تكون 

الفني  الأداء  تقييم  يف  منها  الإف���ادة  ميكن  اإذ  الفرع؛  واإدارة 
تو�سيات  وتقدمي  والطلبة،  التدري�س  هيئة  ع�سو  ودور  للجامعة 
باإدارة  املتمثلة  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  امل�سوؤولة  للجهات 

اجلامعة.
و ياأمل الباحث اأن تنجح الدرا�سة يف توجيه اأنظار الباحثني 
يف  الأكادميية  بالبوابة  املتعلقة  الدرا�سات  من  املزيد  لإج��راء 

جامعة القد�س املفتوحة.

أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة اإىل: 

والتقنية  ♦ الأكادميية  اخلدمات  جناعة  بدرجة  التعرف 
لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها.

بيان اأثر متغرات الدرا�سة )النوع الجتماعي، والكلية،  ♦

اخلدمات  جناعة  درجة  على  ال�سكن(  ومكان  الرتاكمي،  واملعدل 
وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية 

نظر طلبتها.

حدود الدراسة
Ù  بيت فرع  املفتوحة/  القد�س  جامعة  املكانية:  احلدود 

حلم.
Ù  من  )1141( الأول  الدرا�سي  الف�سل  الزمانية:  احلدود 

العام اجلامعي )2014 - 2015( 
Ù  احلدود الب�رية: اقت�رت الدرا�سة على عينة ع�سوائية

ب�سيطة من الطلبة يف فرع بيت حلم.

مصطلحات الدراسة

التعريفات اإلجرائية
اخلدمات  ◄ جميع  وهي  والتقنية:  الأكادميية  اخلدمات 

هيئة  ع�سو  دور  يف:  وتتمثل  الأك��ادمي��ي��ة  بالبوابة  املتعلقة 
ودور  الفني،  اجلامعة  ودور  التقنية،  والت�سهيالت  التدري�س، 

الطالب.
القد�س  ◄ جلامعة  الكرتوين  موقع  الأكادميية:  البوابة 

حيث  بالطالب،  اخلا�سة  واملعومات  البيانات  ي�ستمل  املفتوحة 
يتطلب الو�سول اإىل بياناته ومعلوماته الأكادميية الرقم اجلامعي 

والرقم ال�ري اخلا�س به.

الدراسات السابقة
تبني للباحث مدى الفتقار ال�سديد اإىل الدرا�سات املبا�رة 
جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  بنجاعة  املتعلقة 
مراجعة  على  بناًء  طلبتها،  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�س 
اأّن كثراً  اإّل  ال�سابقة املتعلقة بهذه اخلدمات،  للدرا�سات  الباحث 
بالعموم؛  اللكرتوين  التعليم  دور  تناولت  العربية  الدرا�سات  من 

و�سيعر�س الباحث لها؛ ملا لهذه الدرا�سات من اأهمية.

أواًل: الدراسات العربية
ا�ستق�ساء  اإىل  ه��دف��ت  درا���س��ة   )2012( م�سلح  اأج���رى 
امل�سكالت التي تواجه الطلبة يف جامعة القد�س املفتوحة مبركز 
بيت �ساحور الدرا�سي يف ا�ستخدام البوابة الأكادميية، وقد �سممت 
الأول يف  ا�ستبانة مكونة من ثالثة جمالت: متثل  الغر�س  لهذا 
امل�سكالت  يف  والثاين  الأكادميي،  بامل�رف  املتعلقة  امل�سكالت 
املتعلقة  امل�سكالت  يف  والثالث  التقنية،  بالنواحي  املتعلقة 
 )314( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  اأجريت  الفنية.وقد  بالنواحي 
ثم  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة  بطريقة  اختروا  وطالبة،  طالبًا 
اخلما�سي.ومن  التدرج  مقيا�س  اعتمدت  التي  ال�ستبانة  وزعت 
املحور  الدرا�سة، وجود م�سكالت يف  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج 
ندرة  يف  تتمثل  الأك��ادمي��ي  بامل�رف  تتعلق  م�سكالت  الأول: 
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ا�سطحاب الطلبة اإىل خمترب احلا�سوب لتعريفهم بكيفية ا�ستخدام 
قلة  تقنية"  م�سكالت   " الثاين  املحور  ويف  الأكادميية،  البوابة 
�سمول البوابة الأكادميية على مواد تو�سيحية لكل مقرر درا�سي، 
وندرة توجه الطلبة نحو التقنيات احلا�سوبية اجلديدة املتطورة، 
الفنية"  " النواحي  الثالث  و�سعف �رعة النرتنت، ويف املحور 
افتقار الطلبة اإىل مهارات اأ�سا�سية يف ا�ستخدام البوابة الأكادميية، 
و قلة ح�سور الطلبة للدورات يف جمال التعليم اللكرتوين، وعدم 
المتحانات  وخلو  اجلامعة،  خ��ارج  ب���دورات  الطلبة  التحاق 
الن�سفية من اأ�سئلة تر�سل اإىل الطلبة من خالل حلقات النقا�س عرب 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  الأكادميية.كما  البوابة 
عند م�ستوى الدللة )α≤ 0.05( يف متو�سطات درجة امل�سكالت 
التي تواجه الدار�سني يف مركز بيت �ساحور الدرا�سي يف ا�ستخدام 
البوابة الأكادميية تعزى اإىل متغر )اجلن�س، واحلالة الجتماعية، 

والتخ�س�س، ومكان ال�سكن، واملعدل( .
م�ستوى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( حماد  واأج��رى 
الأكادميي  للم�رف  ال�ساملة  اجل��ودة  معاير  متطلبات  حتقيق 
)138( م�رفًا،  الدرا�سة  القد�س املفتوحة، وبلغت عينة  بجامعة 
البوابة  م��ن  التوا�سل  مبحور  يتعلق  فيما  النتائج  واأظ��ه��رت 
ا�ستجابات  رتبًا متقدمة من  احتلت  التي  الفقرات  اأن  الأكادميية 
العينة هي: ت�ستخدم البوابة الأكادميية لتزويد الطلبة مبعلومات 
حلقات  تن�سئ  للجامعة  الأكادميي  التقومي  على  تطلع  جديدة، 
احل�سابي  متو�سطها  كان  التي  الفقرات  اأما  الدار�سني  مع  نقا�س 
اأقل فهي: ترفق ملفات للدار�سني تخت�س بامل�ساق، وتتوا�سل مع 

زمالئك يف نف�س التخ�س�س وتدري�س امل�ساق.
ك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( وملحم  يا�سني  واأج��رى 
معوقات ا�ستخدام التعلم اللكرتوين التي يواجهها معلمو مدار�س 
من  كل  واأث��ر  الأوىل،  اإرب��د  منطقة  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية 
اجلن�س، واملوؤهل العلمي، واخلربة العلمية على ذلك، وبلغت عينة 
 )79( و  معلم،   )107( منهم  ومعلمة/  معلمًا   )186( الدرا�سة 
�سكلت معوقات  الأداة  فقرات  اأن جميع  النتائج  واأظهرت  معلمة، 
اإح�سائية عند  للتعلم اللكرتوين، وكانت هناك فروق ذات دللة 
م�ستوى الدللة )0.05 %( يف متو�سطات تقديرات املعلمني لأداء 
اإىل متغر  تعزى  اللكرتوين  التعلم  واملتعلقة مبعوقات  الدرا�سة، 
معوقات  يف  اإح�سائية  دلل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود  وع��دم  اجلن�س، 
اإىل متغر املوؤهل العلمي، وعدد �سنوات  التعلم اللكرتوين تعزى 

اخلربة.
اإىل  )2011( درا�سة هدفت  وح�سونة  اأبو جحجوح  واأجرى 
وحتديد  "الويب"،  عرب  اللكرتوين  التعليم  موقع  معاير  حتديد 
معاير اأ�ساليب التوجيه، والك�سف عن فاعلية التعليم الإلكرتوين 
اللكرتوين  التعليم  نحو  والجت��اه  العلمي،  التفكر  تنمية  يف 
وطّبق  ذلك،  يف  اجلن�س  متغر  اأثر  معرفة  اإىل  اإ�سافة  "بالويب"، 
البحث على عينة ع�سوائية عنقودية قوامها )69( طالبا وطالبة، 
وتو�سال اإىل جمموعة من النتائج كان من اأهمها: حتديد جمموعة 
من معاير موقع التعليم الإلكرتوين "بالويب"، ومعاير اأ�ساليب 
اللكرتوين  التعليم  فاعلية  اإىل  اإ�سافة  والتوجيه،  امل�ساعدة 

املوجه بالفيديو يف تنمية التفكر العلمي والجتاه نحو التعليم 
يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  وعدم  "الويب"،  عرب  اللكرتوين 
ملتغر  تبعًا  التجريبية  املجموعة  يف  والجتاه  العلمي،  التفكر 

جن�س الطالب اجلامعي.
واأجرى م�سلح )2010( درا�سة هدفت اإىل فح�س امل�سكالت 
التي تواجه طلبة مركز بيت �ساحور الدرا�سي يف ا�ستخدام البوابة 
الأكادميية من وجهة نظر امل�رفني الأكادمييني غر املتفرغني؛ 
اإذ تكونت العينة من )43( م�رفًا غر متفرغ، واأظهرت النتائج: 
التي  امل�سكالت  يف  احل�سابية  املتو�سطات  يف  فروقًا  هناك  اأن 
البوابة  ا�ستخدام  يف  الدرا�سي  �ساحور  بيت  مركز  طلبة  تواجه 
تعزى  املتفرغني  غر  امل�رفني  نظر  وجهة  من  الأك��ادمي��ي��ة، 
يف  فروقًا  هناك  واأن  الذكور،  ل�سالح  وكانت  اجلن�س  متغر  اإىل 
املتو�سطات احل�سابية يف امل�سكالت التي تواجه طلبة مركز بيت 
�ساحور الدرا�سي يف ا�ستخدام البوابة الأكادميية، من وجهة نظر 
امل�رفني غر املتفرغني تعزى اإىل متغر املوؤهل العلمي، وكانت 

ل�سالح حملة درجة الدكتوراه.
اإىل  هدفت  درا�سة   )2009( والعجرمي  النجار  واأج��رى   
كفايات  الأق�سى  جامعة  حما�ري  امتالك  مدى  على  التعرف 
ا�ستخدم  وق��د  املتغرات،  بع�س  �سوء  يف  الل��ك��رتوين  التعلم 
النتائج  واأظ��ه��رت  فقرة،   )69( من  مكونة  ا�ستبانة  الباحثان 
جمال  يف  الإلكرتوين  التعلم  كفايات  ميتلكون  املحا�رين  اأن 
خدمات  ويف   ،  )%  82( بن�سبة  احلا�سوب  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات 
وبنائها  اللكرتونية  املقررات  ت�سميم  ويف   ،  )%  76( ال�سبكة 
)66 %( ، ويف اإدارة املقررات الإلكرتونية )64 %( ، ومل تظهر 
الكفاية  امتالك  درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقًا  النتائج 
تعزى اإىل متغر املوؤهل العلمي، اأو الكلية، يف حني ظهرت فروق 
اإىل متغر اخلربة يف جميع جمالت  اإح�سائية تعزى  ذات دللة 
وكانت  احلا�سوب،  ا�ستخدام  اأ�سا�سيات  جمال  با�ستثناء  الدرا�سة، 
ل�سالح من كانت خربتهم خم�س �سنوات فاأكرث، مقابل من امتلكوا 

خربة اأقل من خم�س �سنوات.
واأجرى حمايل وحمايل )2006( درا�سة هدفت اإىل الوقوف 
على ال�سعوبات التي يواجهها امل�رفون الأكادمييون املتفرغون 
بوابَة  ا�ستخدامهم  من  حتد  والتي  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يف 

اجلامعة الأكادميية، وقد اأجابت الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية: - 
يف  الأكادمييون  امل�رفون  يواجهها  التي  ال�سعوبات  ما 
للبوابة  ا�ستخدامهم  من  حتد  والتي  املفتوحة،  القد�س  جامعة 
ال�سعوبات  ما  الآتية:  الأ�سئلة  ال�سوؤال  عن  وتفرع  الأكادميية؟ 
يف  املتفرغون  الأكادمييون  امل�رفون  يواجهها  التي  الإداري��ة 
ال�سعوبات  ما  الفنية؟  ال�سعوبات  ما  املفتوحة؟  القد�س  جامعة 
ما  املادية؟  ال�سعوبات  ما  ال�سخ�سية؟  ال�سعوبات  ما  التقنية؟ 
املتعلقة  ال�سعوبات  ما  الدافعية؟  باإثارة  املتعلقة  ال�سعوبات 
ال�سعوبات املتعلقة بالت�سال؟ ما ترتيب  بالتنمية املهنية؟ ما 
مل�ستوى  تبعًا  تنازليًا  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  �سعوبات 
درجة �سعوبتها الكلية؟ ما اأعلى �سعوبة لكل جمال من جمالت 

�سعوبات ا�ستخدام البوابة الأكادميية مرتبة تنازليًا؟ .
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التعليمية  املناطق  مديري  من:  الدرا�سة  جمتمع  وتكّون 
والإداري����ني،  الأك��ادمي��ي��ني  وم�ساعديهم  الدرا�سية،  وامل��راك��ز 
فل�سطني  املفتوحة يف  القد�س  املتفرغني يف جامعة  وامل�رفني 
عددهم  والبالغ   ،  )2005( الدرا�سي  العام  يف  الغربية(  )ال�سفة 
)202( ، وقد تو�سل الباحثان اإىل وجود �سعوبات اإدارية وتقنية، 
فنية  و�سعوبات  املهنية،  والتنمية  بالدافعية  تتعلق  و�سعوبات 
تواجه امل�رفني وحتد من ا�ستخدامهم بوابَة اجلامعة الأكادميية.
اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا���س��ة   )2006( عزمي  واأج���رى 
كفايات املعلم تبعًا لأدواره امل�ستقبلية يف نظام التعلم الإلكرتوين 
عن بعد، وقد بلغت عينة الدرا�سة )110( من املعلمني اجلامعيني 
وم�ساعديهم، وطالب من كلية الرتبية بالر�ستاق يف �سلطنة عمان، 
مهمة  بدرجة  للمعلمني  كفايات  خم�س  الدرا�سة  نتائج  واأف��رزت 
والتكنولوجي،  واملقدم،  واملر�سد،  الباحث،  كفايات  وهي:  جداً، 
واملي�ر  واملن�سق،  امل�سممني،  كفايات  كانت  واملقوم، يف حني 
بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هناك  تكن  ومل  مهمة،  بدرجة 
التي  الكفايات  اأهمية  ترتيب  والطلبة يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
تندرج يف كل وظيفة م�ستقبلية تعزى اإىل التخ�س�س الأكادميي، 
اأو الدرجة الوظيفية، اأو اخلربة يف التدري�س، اأو اخلربة يف جمال 

احلا�سوب، اأو اخلربة يف ا�ستخدام الإنرتنت.

ثانياً: الدراسات االجنليزية: 
 )Chari، 2005( درا�سة

تناولت الدرا�سة بع�س الق�سايا الرئي�سة اخلا�سة بالإدارة 
 )online learning( وممار�ساتها؛ لإجناح عملية التعلم املبا�ر
امليداين.وتو�سلت  وامل�سح  الر�سمية  الوثائق  بدرا�سة  وذل��ك   ،
املبا�ر،  التعلم  عملية  جناح  يف  امل�ساعدة  العوامل  اإىل  الدرا�سة 
اخلا�سة  الدعم  واأنظمة  للجودة،  الإدارة  م���وؤازرة  اأهمها:  من 
احلر�س  يف:  اجل��ودة  ق�سايا  وباملتعلمني.ومتثلت  باملنظمة 
خططها  وتقوية  اجلامعة  ر�سالة  تطوير  يف  الأن�سطة  توازن  على 
ومنجزاتها، بينما متثلت الق�سايا التنظيمية يف البناء التنظيمي 
وعملية التن�سيق والت�ساركية واأنظمة دعم املتعلم.وكان من اأبرز 
ما تو�سلت اإليه الدرا�سة لتذليل ال�سعوبات واإجناح عملية التعلم: 
اأهمية جميع العاملني يف اجلامعة، و�رورة تدخلهم وتعاونهم 
يف  املناهج  تطوير  عن  امل�سئولني  وحتى  الت�سجيل  مكتب  من 
اهتماماتهم.واأو�ست  وتلبية  م�سكالتهم،  وحل  للطالب  ال�ستماع 
امل�ستجدين  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  تعريف  باأهمية  الدرا�سة 
املر�سدين  اإحلاق  اإىل  اإ�سافة  الت�سال،  باأنظمة اجلامعة وطرائق 
لتطوير  تدريبية  ب��دورات  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  الأكادمييني 

قدراتهم ومهاراتهم.
على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )Arome، 2001( واأجرى 
يف  للطلبة  املتاحة  التعلم  م�سادر  توافر  ومدى  بعد،  عن  التعلم 
جامعة زمبابوي املفتوحة وكفايتها، واملعوقات التي يواجهها 
نتائج  عليها.وك�سفت  التغلب  يف  ت�سهم  التي  واحللول  الطالب 
جميع  مّكن  ال��ذي  الأم��ر  املطبوعة؛  امل��واد  توافر  عن  الدرا�سة 

الطالب من احل�سول عليها، مبا فيهم قاطنو الأماكن اجلغرافية 
البعيدة، وتوافر اأجهزة احلا�سب الآيل يف املبنى الرئي�س للجامعة، 
حمدودية  اإىل  اإ�سافة  ال��ف��روع،  يف  توافرها  ع��دم  وباملقابل 
ا�ستخدام اأجهزة احلا�سب الآيل من قبل الطلبة يف املبنى الرئي�س 
الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  كما  الإداري��ة،  الأعمال  يف  ل�ستخدامها 
التعلم،  وبيئية حتد من عملية  واأكادميية  اإدارية  وجود معوقات 
التي  املعوقات  يف  فروق  وجود  عدم  اإىل  النتائج  تو�سلت  كما 
يواجهها طلبة جامعة زمبابوي املفتوحة تبعًا ملتغرات العمر، 
احللول  اأهم  العملية.اأما  واخلربة  التعليمية،  واخللفية  واجلن�س، 
يف  فتتمثل  للطالب،  التعلم  عملية  معوقات  تذليل  يف  امل�ساهمة 

ا�ستخدام التعلم التعاوين والتعلم بالتجربة.
اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  الإ�سارة يف �سوء  ميكن 
اأن كثراً من الباحثني تناولوا املعوقات التي يواجهها امل�رفون 
ا�ستخدامهم  من  حتد  التي  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  والطلبة 
 ،  )2012( و   )2010( م�سلح  كدرا�ستي  الأكادميية،  للبوابة 
 ،  )2011( وملحم  يا�سني  كدرا�سة  الإلكرتوين  التعلم  ومعوقات 
تواجه  التي  املعوقات  تناولت  التي   )Arome 2001( ودرا�سة 
امتالك  ومدى  للطلبة،  املتاحة  التعلم  م�سادر  وكفايات  الطلبة، 
مثل  وفاعليته،  الإلكرتوين  التعلم  ملهارات  والطلبة  امل�رفني 
والعجرمي  والنجار   )،2011( وح�سونة  جحجوح  اأب��و  درا�سة 
 )2001( ال�سايب  ودرا�سة   ،  )2006( ودرا�سة عزمي   ،  )2009(
 Chari( املبا�ر كدرا�سة  التعلم  تناول جناح عملية  .ومنهم من 
الدرا�سات  جميع  عن  امتازت  قد  الباحث  درا�سة  اأن  غر   )2005
جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  جناعة  بتناولها 

القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي امل�سحي نظراً ملالءمته 

اأغرا�س الدرا�سة.

جمتمع الدراسة: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة يف فرع بيت حلم، 
ويبلغ عددهم )3272( طالبًا وطالبة، بح�سب ال�سجالت الر�سمية 

يف فرع بيت حلم للعام الدرا�سي 2014 - 2015.

عينة الدراسة
وطالبة،  طالبًا   )327( قوامها  عينة  على  الدرا�سة  اأجريت 
حيث اخترت )10 %( من املجموع الكلي للطلبة يف فرع بيت 
اأجري  وقد  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة  بطريقة  واخترت  حلم، 
عددها  بلغ  التي  امل�سرتجعة  لال�ستبانات  الإح�سائي  التحليل 
تبعًا  الدرا�سة  عينة  توزيع  يبني   )1( واجلدول  ا�ستبانه   )327  (

ملتغراتها.
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اجلدول )1( 
الأعداد والن�سب املئوية ملتغريات عينة الدرا�سة 

الن�سبة املئويةالعددالفئةاملتغري

النوع الجتماعي

13140.06ذكر

19659.94اأنثى

327100املجموع

الكلية

التكنولوجيا 
4112.54والعلوم التطبيقية

التنمية الجتماعية 
14444.04والأ�رية

العلوم الإدارية 
5617.13والقت�سادية

8626.30الرتبية

327100املجموع

املعدل الرتاكمي

13240.37جيد جداً

19559.63جيد

327100املجموع

مكان ال�سكن

5918.04مدينة

24073.39قرية

288.56خميم

327100املجموع

أداة الدراسة: 
اطلع الباحث، لتحقيق اأهداف الدرا�سة على اآداب الدرا�سات 
اإع��داد  يف  الباحث  واعتمد  املتخ�س�سة،  وامل��راج��ع  ال�سابقة 
ال�ستبانة على تطوير ا�ستبانه الباحثني حمايل وحمايل )2006( 
، وم�سلح لعامي )2012 - و2010( ، واأ�سيف حمور رابع هو 
من  جمال  لكل  الفقرات  و�سيغت  املحاور  وحددت  الطالب،  دور 
)41( فقرة موزعة على  الدرا�سة على  وا�ستملت  الدرا�سة،  حماور 
مدرجًا  وزنًا  الأداة  فقرات  من  فقرة  كل  واأعطيت  حماور،  اأربعة 
تاأخذ  الآتي:  النحو  على  والتقدير  اخلما�سي،  )ليكرت(  �سلم  وفق 
كبرة جداً )5( ، وتاأخذ كبرة )4( ، وتاأخذ متو�سطة )3( ، وتاأخذ 
املئوية  الن�سب  .واعتمدت   )1( وتاأخذ �سغرة جداً   ،  )2( �سغرة 
النتائج: )اعتمدت املفاتيح للمتو�سطات احل�سابية  الآتية لتف�سر 
" الن�سب املئوية " على اأ�سا�س اأن امل�سافات بني القيم يف التدرج 
اخلما�سي "0.8" لهذا التدرج، وعليه فاإن النتقال من درجة اإىل 
اأخرى يحتاج اإىل"0.8"، يف الدرجة، وبتحويلها اإىل ن�سب مئوية 
تكون الن�سب كما هو مو�سح، علمًا باأن هذه اأحدى الطرق ولي�ست 
الطريقة الوحيدة املتبعة يف و�سع مفاتيح للمتو�سطات احل�سابية، 
وقد ا�ستند الباحث يف ذلك املفتاح اإىل درا�سة م�سلح لعام 2013، 
ودرا�سة م�سلح وعينبو�سي لعام 2014  1 - 36 % �سغرة جداً، 
37 % - 52 % �سغرة، 53 % - 68 % متو�سطة، 69 % - 

% كبرة جداً  100  - %  85 % كبرة،   84

صدق األداة: 
�سبعة  ال�ستبانة على  الأداة فقد عر�ست  للتاأكد من �سدق 
يحمالن  منهم  اثنان  والدكتوراه،  املاج�ستر  حملة  من  حمكمني 
درجة املاج�ستر يف الرتبية، وثالثة يحملون درجة اأ�ستاذ م�ساعد، 
اأ�ستاذ  بدرجة  وواحد  الرتبية،  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  بدرجة  وواحد 
القد�س  جامعة  يف  الرتبوية  العلوم  كلية  من  وهم   ، )بروفي�سور( 
الرتبية والتعليم يف حمافظة بيت حلم؛ وقد  املفتوحة، ومديرية 
)41( فقرة، توزعت  النهائية من  ال�ستبانة يف �سورتها  تكونت 
على اأربعة حماور وهي )دور ع�سو هيئة التدري�س، والت�سهيالت 
الباحث  اأخذ  وقد   ، الطالب(  ودور  الفني،  اجلامعة  ودور  التقنية، 
بع�س  على  تعديل  جرى  وقد  وتعديالتهم  املحكمني  باقرتاحات 
الفقرات يف املحاور، ومن الفقرات املعدلة يف املحور الأول: )دور 
1 - يطلع الطلبة على  ع�سو هيئة التدري�س( الفقرتان الآتيتان: 
الأكادميية جلامعة  البوابة  ودور  باأهمية  تتعلق  تربوية  مقالت 
يطلع   -  1( التعديل:  بعد  اأما   ، التعديل(  )قبل  املفتوحة  القد�س 
الأكادميية  البوابة  ب��دور  تتعلق  تربوية  مقالت  على  الطلبة 
جلامعة القد�س املفتوحة( 2 - ي�سجع الطلبة من خالل اللقاءات 
اأما بعد   ، التعديل(  الأكادميية )قبل  البوابة  الوجاهية ل�ستخدام 
اأثناء اللقاءات الوجاهية ل�ستخدام  التعديل: )2 - ي�سجع الطلبة 
الثاين:  املحور  يف  املعدلة  الفقرات  ومن  الأكادميية،  البوابة 
النرتنت  �رعة  1 - �سعف  الآتية:  الفقرة  التقنية(  )الت�سهيالت 
يف الفرع )قبل التعديل( اأما بعد التعديل 1 - �رعة النرتنت يف 
يف  املعدلة  الفقرات  التعليمي.ومن  بالفرع  احلا�سوب  خمتربات 
تر�سح   -  1 الآتية:  الفقرة  الفني(  اجلامعة  )دور  الثالث:  املحور 
اللكرتوين  بالتعليم  عالقة  لها  اجلامعة  خارج  ل��دورات  الطلبة 
لها  لدورات  الطلبة  تر�سح   -  1 التعديل  بعد  .اأما  التعديل(  )قبل 
عالقة بالتعليم اللكرتوين خارج اجلامعة.ومن الفقرة املعدلة يف 
املحور الرابع: )دور الطالب( الفقرة الآتية: 1 - طباعة التعيينات 
بعد  .اأما  التعديل(  )قبل  الأكادميية  البوابة  خالل  من  الدرا�سية 
1 - طباعة التعيينات الدرا�سية من البوابة الأكادميية. التعديل 

ومن العبارات التي اأ�سيفت: 1 - متابعة الإعالنات املر�سلة من 
امل�ساعد الأكادميي عرب البوابة الأكادميية.2 - متابعة الإعالنات 
3 - طباعة  الأكادميية،  البوابة  الت�سجيل عرب  ق�سم  من  املر�سلة 

التعيينات الدرا�سية من البوابة الأكادميية.

ثبات أداة الدراسة: 
لقد حتقق الباحث من ثبات اأداة الدرا�سة بعد اأن طبقها على 
عينة  غر  من  وطالبة  طالبًا   )90( من  مكونة  ا�ستطالعية  عينة 
قيمة  بلغت  اإذ  األفا؛  كرونباخ  الثبات  با�ستخدام معامل  الدرا�سة، 
من  عالية  بدرجة  ال�ستبانة  تتمتع  وبذلك   ،  )  0.921( الثبات 

الثبات.
اإجراء تطبيق الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية: 

كيفية . 1 لهم  و���رح  للطلبة  ال�ستبانات  الباحث  �سّلم 



اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح22

د. معتصم “حممد عزيز” منر مصلح درجة جناعة اخلدمات األكادميية والتقنية لبوابة جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر طلبتها

التطبيق. 
عينة . 2 على  وثباتها  الأداة  �سدق  من  الباحث  حتّقق 

ب�سيطة من جمتمع الدرا�سة. 
با�ستخدام . 3 اإح�سائًيا  وعوجلت  ال�ستبانات  ُجمعت 

 )SPSS( برنامج الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية

متغريات الدراسة: 
Ù  :املتغرات امل�ستقلة وت�سمل املتغرات الآتية
النوع الجتماعي: وله م�ستويان: ذكر، واأنثى �
التكنولوجيا والعلوم  � اأ -  اأربعة متغرات:  الكلية: ولها 

 - ج  والأ���ري��ة  الجتماعية  التنمية   - ب  التطبيقية  
العلوم الإدارية والقت�سادية د - الرتبية

ب  � املعدل الرتاكمي: وله اأربعة م�ستويات: اأ - ممتاز  
- جيد جداً  ج - جيد  د - مقبول

مكان ال�سكن وله ثالثة م�ستويات: اأ - مدينة ب - قرية  �
ج - خميم

Ù  : )Dependent Variable( :املتغر التابع
يتمثل هذا املتغر يف ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة اإىل  �

قيا�س درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة 

القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها. 

املعاجلة اإلحصائية: 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
والن�سب املئوية يف املعاجلة الإح�سائية لإجابات عينة الدرا�سة 
واختبار   ، )ت(  اختبار  ا�ستخدم  وكذلك  ال�ستبانة،  فقرات  على 
 One way analysis of variance(( حتليل التباين الأحادي
امل�ستقلة  املتغرات  ح�سب  املتو�سطات  يف  الفروق  دللة  لقيا�س 
للتحقق  األفا  كرونباخ  الثبات  معامل  ح�سب  كما  الدرا�سة،  يف 
الرزم  برنامج  �سمن  وذلك  وثباتها  الإح�سائي  الأداة  �سدق  من 

 . )SPSS( الإح�سائية

نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول:  ◄

ما درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة 
جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها؟ 

احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
والن�سب املئوية لكل فقرة والدرجة الكلية للمتو�سطات احل�سابية 

والنحرافات املعيارية. 

اجلدول )2( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( 

الرتتيب 
املتو�سط العبارةالتنازيل

احل�سابي
النحراف 
املعياري

الن�سية 
الدرجةاملئوية

كبرة جدا4.500.5090.03ًيرد على حلقات النقا�س املبا�رة عرب البوابة الأكادميية. 12

كبرة جدا4.400.8088.01ًيعرف الطلبة باملهارات الأ�سا�سية املتعلقة بالبوابة الأكادميية. 6

كبرة جدا4.400.4988.07ًيرد على الر�سائل التي تر�سل اإليه من الطلبة عرب البوابة الأكادميية. 10

كبرة جدا4.310.9086.12ًير�سل مواد تو�سيحية للطلبة عرب البوابة الأكادميية. 7

كبرة جدا4.300.6486.06ًير�سل با�ستمرار جميع التعليمات الأكادميية من الفرع اإىل الطلبة عرب البوابة الأكادميية. 5

كبرة جدا4.300.6485.99ًيحث الطلبة على متابعة البوابة الأكادميية من الأ�سئلة التي ير�سلها اإىل الطلبة لالإجابة عنها. 8

كبرة جدا4.300.4685.99ًيحدد للطلبة مواعيد اللقاءات التعوي�سية والعتذارات عن بع�س اللقاءات عرب البوابة الأكادميية. 11

كبرة4.211.0784.16يح�س الطلبة على ا�ستخدام البوابة الأكادميية ملتابعة حلقات النقا�س. 3

كبرة4.200.9884.10ي�سطحب الطلبة اإىل خمترب احلا�سوب لتعريفهم بكيفية ا�ستخدام البوابة الأكادميية يف العملية التعليمية. 1

كبرة4.200.8784.10يو�سح ن�س الر�سائل املر�سلة اإىل الطلبة عرب البوابة الأكادميية. 14

كبرة4.200.9884.04يجيب عن اأ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم عرب البوابة الأكادميية. 15

كبرة4.010.8980.18يفعل حلقات النقا�س املعدة للطلبة عرب البوابة الأكادميية. 4

كبرة4.010.8980.12يتعاون مع الطلبة فيما يتعلق باأمور البوابة الأكادميية. 13

كبرة3.900.7078.04يطلع الطلبة على مقالت تربوية تتعلق بدور البوابة الأكادميية جلامعة القد�س املفتوحة. 2

كبرة3.811.1676.15ي�سجع الطلبة اأثناء اللقاءات الوجاهية ل�ستخدام البوابة الأكادميية. 9

كبرة4.200.6384.08الدرجة الكلية

اأق�سى درجة لال�ستجابة 5 درجات
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لنجاعة  الكلية  الدرجة  اأن  عن   )2( اجلدول  نتائج  ك�سفت 
املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات 
من وجهة نظر طلبتها كانت كبرة، حيث بلغت ن�سبتها املئوية 
)84.08( ومبتو�سط ح�سابي ) )4.20 ومتثلت اأعلى الفقرات يف 
العبارات الآتية: 1 - يرد على حلقات النقا�س املبا�رة عرب البوابة 
الأكادميية بن�سبة مئوية( 90.03( ، ومبتو�سط ح�سابي )4.50( 2 
- يعرف الطلبة باملهارات الأ�سا�سية املتعلقة بالبوابة الأكادميية 
بن�سبة مئوية )88.01( ومبتو�سط ح�سابي )4.40( 3 - يرد على 
الر�سائل التي تر�سل اإليه من الطلبة عرب البوابة الأكادميية بن�سبة 
الباحث  ويعزو   ،  )4.40( ح�سابي  ومبتو�سط   )88.07( مئوية 
ذلك اإىل مدى اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�س بالتعليم اللكرتوين 
يف  املختلفة  باأنواعه  املفتوحة،  القد�س  جامعة  انتهجته  الذي 
ال�سنوات ال�سابقة، والذي يتطلب من ع�سو هيئة التدري�س تدريب 
الطالب على كيفية الدخول اإىل البوابة الأكادميية حل�سور لقاءات 
يح�رها  مل  التي  الت�سجيالت  ح�سور  اأو  الفرتا�سية،  ال�سفوف 
لر�سائل  التدري�س  هيئة  ع�سو  متابعة  ذل��ك  ويتطلب  الطلبة، 
التي تطلب منه من  النقا�س  الطلبة والرد عليها، وتفعيل حلقات 
مركز التعليم املفتوح يف رئا�سة اجلامعة، حيث يعد ع�سو هيئة 
التدري�س تقريرين: اأحدهما بعد المتحانات الن�سفية، والآخر بعد 
المتحانات النهائية مبينا فيه اأعماله التي نفذها يف ال�سفوف 

الفرتا�سية والتي من �سمنها تفعيل حلقات النقا�س، ورمبا يعود 
اإىل اهتمام الفرع التعليمي بالطلبة، وتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم، 
ورمبا يعود ذلك اإىل ح�سن اختيار الفرع لأع�ساء هيئة التدري�س 
التعليم  املتفرغني وغر املتفرغني واإحلاقهم بدورات مكثفة يف 
هذه  الأكادميية.وتتفق  بالبوابة  يتعلق  وما  اللكرتوين  والتعليم 
الدرا�سة مع درا�سة حماد )2011( التي اأ�سارت اإىل تفعيل اأع�ساء 
النقا�س،  حلقات  فيها  مبا  الأكادميية  للبوابة  التدري�س  هيئة 
وكذلك تتفق هده الدرا�سة مع درا�سة النجار والعجرمي )2009( 
التي اأ�سارت اإىل اأن امل�رفني ميتلكون كفايات التعلم اللكرتوين 
وبنائها يف اإدارة املقررات عرب البوابة الأكادميية، وتتفق جزئيًا 
اإىل  اأ�سارت  التي   )2011( وح�سونة  جحجوح  اأب��و  درا�سة  مع 
فاعلية التعليم اللكرتوين يف تنمية التفكر العلمي والجتاهات 
نحو التعليم اللكرتوين عرب " الويب"، كما تتفق هذه الدرا�سة مع 
واملقدم  الباحث  كفاية  اإىل  اأ�سارت  التي   )2006( عزمي  درا�سة 
وملحم  يا�سني  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  وتتعار�س  امل�رف"   "
)2011( التي اأ�سارات اإىل اأن جميع فقرات الأداة �سكلت معوقات 
للتعلم اللكرتوين، "، وتتعار�س جزئيا مع درا�سة حمايل وحمايل 
)2006( التي اأ�سارات اإىل وجود �سعوبات تواجه امل�رفني وحتد 

من ا�ستخدامهم بوابة اجلامعة الأكادميية.

اجلدول3
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( 

الدرجةالن�سبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعبارةالرتتيب التنازيل

9
احتواء البوابة الأكادميية على جميع ت�سجيالت لقاءات ال�سفوف الفرتا�سية للمقررات التي يدر�سها 

كبرة جدا4.600.6692.05ًيف الف�سل الدرا�سي.

كبرة جدا4.500.5089.97ًتوجه الطلبة نحو التقنيات احلا�سوبية اجلديدة املتطورة.1

كبرة جدا4.500.9290.09ً�سمول البوابة الأكادميية مواعيد املحا�رات للطلبة.6

كبرة جدا4.300.6486.06ً�سمول البوابة الأكادميية تو�سيحات لكيفية دخول الطالب اإىل التعليم اللكرتوين.7

كبرة جدا4.300.6485.93ًاحتواء البوابة الأكادميية تقنية ال�سفوف الفرتا�سية.8

كبرة 4.111.2282.14�سمول البوابة الأكادميية اخلطط الدرا�سية للطلبة.5

كبرة 4.100.9482.08�سمول البوابة الأكادميية مواد تو�سيحية لكل مقرر درا�سي.3

كبرة 4.011.1880.18�رعة الإنرتنت يف خمتربات احلا�سوب بالفرع التعليمي.4

كبرة 4.001.0079.94كرثة عدد الطلبة امل�ستخدمني ملخترب النرتنت ي�سجع على ا�ستخدام البوابة الأكادميية.2

كبرة جدا4.270.6785.38ًالدرجة الكلية

اأق�سى درجة لال�ستجابة 5 درجات
لنجاعة  الكلية  الدرجة  اأن  عن   )3( اجلدول  نتائج  ك�سفت 
اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من 
وجهة نظر طلبتها كانت كبرة جداً، حيث بلغت ن�سبتها املئوية 
)85.38( ومبتو�سط ح�سابي ) )4.27 ومتثلت اأعلى الفقرات يف 
العبارات الآتية: 1 - احتواء البوابة الأكادميية جميع ت�سجيالت 
الف�سل  يف  تدر�س  التي  للمقررات  الفرتا�سية  ال�سفوف  لقاءات 
 )4.60( ح�سابي  ومبتو�سط   )92.05( مئوية  بن�سبة  الدرا�سي 
املتطورة  اجلديدة  احلا�سوبية  التقنيات  نحو  الطلبة  توجه   -  2

البوابة  �سمول   -  3  )4.50( ومبتو�سط   )89.97( مئوية  بن�سبة 
 )90.09( مئوية  بن�سبة  للطلبة  املحا�رات  مواعيد  الأكادميية 
اهتمام  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )4.50( ح�سابي  ومبتو�سط 
مركز التعليم املفتوح يف رئا�سة اجلامعة بتقدمي هذه الت�سهيالت 
الأكادميية  البوابة  مبتابعة  الهتمام  على  لت�سجيعهم  للطلبة 
التعليمية،  العملية  خدمة  يف  التقنية  خدماتها  من  ولال�ستفادة 
وعرب  ال�سفية  وال��ل��ق��اءات  املحا�رات  مواعيد  متابعة  واإىل 
لظروف  نتيجة  مواعيدها  تتغر  قد  والتي  الفرتا�سية  ال�سفوف 
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تتعلق بتغرات اأكادميية عند الفرع التعليمي، اأو لظروف طارئة 
مير بها ع�سو هيئة التدري�س، ويعزو الباحث اأي�سا تطور اهتمام 
التكنولوجية  التطورات  مع  متا�سيها  نتيجة  التقنية  بهذه  الطلبة 
للطلبة.وتتفق جزئيًا مع  التعليمية  العملية  املت�سارعة يف خدمة 

درا�سة )Arome.2001( التي اأ�سارات اإىل توافر املواد املطبوعة، 
هذه  وتتعار�س  اجلامعة،  يف  الآيل  احلا�سوب  اأجهزة  وتوافر 
الدرا�سة جزئيًا مع درا�سة حمايل وحمايل )2006( التي اأ�سارت 

اإىل وجود �سعوبات تقنية.

اجلدول )4( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات املحور الثالث )دور اجلامعة الفني( 

الدرجةالن�سبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعبارةالرتتيب التنازيل

كبرة جدا4.600.4992.05ًتوفر حوافز )احتواء اأ�سئلة ن�سفية ونهائية( جلذب الطلبة لتفعيل البوابة الأكادميية.1

كبرة جدا4.600.4991.99ًحتر�س اجلامعة على اإر�سال اأ�سئلة المتحان الأول والنهائي للطلبة عرب البوابة الأكادميية.5

كبرة جدا4.400.6688.07ًتلحق الطلبة بدورات تدريبية يف جمال التعلم اللكرتوين.7

كبرة 4.200.9884.04تنظم للطلبة الدورات التدريبية يف جمال التعلم اللكرتوين التي تعقد يف الفرع التعليمي2

كبرة 4.100.8382.08تنمي للطلبة املهارات الأ�سا�سية يف ا�ستخدام البوابة الأكادميية.6

كبرة 3.911.2278.10توفر املهارات احلا�سوبية التي ت�ساعد الطلبة على ا�ستخدام البوابة الأكادميية.4

كبرة 3.901.1378.04تر�سح الطلبة لدورات لها عالقة بالتعليم اللكرتوين خارج اجلامعة.3

كبرة 4.250.6684.91الدرجة الكلية

اأق�سى درجة لال�ستجابة 5 درجات

لنجاعة  الكلية  الدرجة  اأن  عن   )4( اجلدول  نتائج  ك�سفت 
املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات 
من وجهة نظر طلبتها كانت كبرة، حيث بلغت ن�سبتها املئوية 
الفقرات  اأعلى  ومتثلت   ،4.25(  ( ح�سابي  ومبتو�سط   )84.91(
ن�سفية  اأ�سئلة  )احتواء  حوافز  توفر   -  1 الآتية:  العبارات  يف 
مئوية  بن�سبة  الأكادميية  البوابة  لتفعيل  الطلبة  جلذب  ونهائية( 
اجلامعة  حتر�س   -  2  )4.60( ح�سابي  ومبتو�سط   ).92.05(
البوابة  للطلبة عرب  والنهائي  الأول  المتحان  اأ�سئلة  اإر�سال  على 
 -  3  ،  )4.60( مبتو�سط   )91.99( مئوية  بن�سبة  الأكادميية 

تلحق الطلبة بدورات تدريبية يف جمال التعلم اللكرتوين بن�سبة 
مئوية )88.07( ومبتو�سط ح�سابي )4.40( ويعزو الباحث ذلك 
الطلبة  الطلبة لت�سجيع  اإىل  الأ�سئلة  اإىل توفر واإر�سال ن�سخة من 
على الدخول با�ستمرار اإىل البوابة الأكادميية ملتابعة الإعالنات 
الأكادميية املهمة التي ير�سلها امل�ساعد الأكادميي وق�سم الت�سجيل 
ذلك  الباحث  يعزو  كما  التدري�س،  هيئة  واأع�ساء  الأق�سام  وباقي 
اإحلاق الفرع التعليمي الطلبة بالدورات امل�ستمرة لإر�سادهم  اإىل 
جزئيا  الدرا�سة  هذه  وتتعار�س  الأكادميية،  البوابة  ا�ستخدم  يف 
مع درا�سة )Arome.2001( التي اأ�سارت اإىل حمدودية ا�ستخدام 

اأجهزة احلا�سوب من الطلبة يف اجلامعة.

اجلدول )5( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لفقرات املحور الرابع )دور الطالب( 

الدرجةالن�سبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعبارةالرتتيب التنازيل

كبرة جدا4.600.8091.93ًمتابعة البيانات ال�سخ�سية يف كل ف�سل درا�سي من البوابة الأكادميية.10

كبرة جدا4.500.6789.91ًمتابعة الإعالنات املر�سلة من ق�سم الت�سجيل عرب البوابة الأكادميية7

كبرة جدا4.500.5090.03ًمتابعة تعوي�سات اللقاءات ال�سفية التي تر�سل عرب البوابة الأكادميية.8

كبرة جدا4.300.6485.99ًح�سور لقاءات ال�سفوف الفرتا�سية يف املوعد املحدد.5

كبرة 4.100.9582.02ًاإر�سال ر�سائل تتعلق با�ستف�سارات عن مواعيد )اللقاءات ال�سفية، واملادة املطلوبة يف المتحان الن�سفي، .........( 2

كبرة 4.090.9581.90متابعة الإعالنات املر�سلة من امل�ساعد الأكادميي عرب البوابة الأكادميية6

كبرة4.091.0581.90طباعة التعيينات الدرا�سية من البوابة الأكادميية.9

كبرة 4.000.9079.94متابعة اخلطة الدرا�سية وال�سر عليها عند الت�سجيل يف الف�سل الدرا�سي.4
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الدرجةالن�سبة املئويةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعبارةالرتتيب التنازيل

كبرة 3.800.9875.90النخراط يف حلقات النقا�س عرب البوابة الأكادميية.3

كبرة 3.691.1973.88املتابعة اليومية للبوابة الأكادميية.1

كبرة 4.170.5983.34الدرجة الكلية

اأق�سى درجة لال�ستجابة 5 درجات
لنجاعة  الكلية  الدرجة  اأن  عن   )5( اجلدول  نتائج  ك�سفت 
املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات 
من وجهة نظر طلبتها كانت كبرة، حيث بلغت ن�سبتها املئوية 
الفقرات  اأعلى  ومتثلت   )  4.17( ح�سابي  ومبتو�سط   )83.34(
كل  يف  ال�سخ�سية  البيانات  متابعة   -  1 الآتية:  العبارات  يف 
 )91.93( مئوية  الأكادميية.بن�سبة  البوابة  من  درا�سي  ف�سل 
املر�سلة من  الإعالنات  متابعة   - 2  )4.60( ومبتو�سط ح�سابي 
 )89.91( مئوية  بن�سبة  الأكادميية  البوابة  عرب  الت�سجيل  ق�سم 
ومبتو�سط )4.50( 3 - متابعة تعوي�سات اللقاءات ال�سفية التي 
)90.03( ومبتو�سط  الأكادميية بن�سبة مئوية  البوابة  تر�سل عرب 
لبياناتهم  الطلبة  متابعة  الباحث  ويعزو   ،  )4.50( ح�سابي 
بهم  املتعلقة  البيانات  جميع  تر�سل  اجلامعة  لأن  ال�سخ�سية، 
الأكادميية  البوابة  واإن���ذارات.....ع���رب  وتنبيهات  عالمات  من 
املر�سلة  الإعالنات  الطلبة  متابعة  الباحث  ويعزو  ملتابعتها، 
من ق�سم الت�سجيل لعتبار هذا الق�سم الرابط الأ�سا�سي للطلبة من 
الت�سجيل،  مواعيد  عن  الإعالنات  من  الأكادميية  النواحي  جميع 
وال�ستثناءات  درا���س��ي،  ف�سل  كل  يف  تطرح  التي  وامل��ق��ررات 

املحددة يف اأيام معينة ل�سحب املقررات الدرا�سية واإ�سافتها.....، 
لأن  ال�سفية،  اللقاءات  تعوي�سات  الطلبة  متابعة  الباحث  ويعزو 
الإعالنات  يف  اللكرتونية  املرا�سالت  با�ستخدام  بداأت  اجلامعة 
يجرب  مما  للجامعة،  الداخلية  اللوحات  على  الورقية  من  ب��دًل 
الطالب على متابعته للبوابة الأكادميية.وتتعار�س هذه الدرا�سة 
معوقات  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   )Arome,2001( درا�سة  مع 

اأكادميية حتد من عملية التعليم عند الطلبة.

فحص الفرضيات: 
اإح�سائية  ● ل توجد فروق ذات دللة   : الأوىل  الفر�سية 

اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   α =  0.05 ال��دلل��ة  م�ستوى  عند 
وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية 

نظر طلبتها تعزى ملتغر النوع الجتماعي.
ا�ستخدم اختبار )ت(  الأوىل  الفر�سية  وللتحقق من �سحة 
الكلية  للدرجة  احل�سابية  املتو�سطات  يف  الفروق  دللة  لقيا�س 
القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  لنجاعة 
املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغر النوع الجتماعي.

اجلدول )6( 
نتائج اختبار )ت( لقيا�س دللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لنجاعة اخلدمات الأكادميية والتقنية

لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغري النوع الجتماعي.

النحراف املتو�سط احل�سابيالعددالنوع الجتماعياملحاور
م�ستوى الدللةدرجات احلريةتاملعياري

املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( .
1314.250.41ذكر

1.143250.25
1964.170.75اأنثى

املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( .
1314.330.30ذكر

1.343250.18
1964.230.83اأنثى

املحور الثالث )دور اجلامعة الفني ( .
1314.320.21ذكر

1.713250.09
1964.190.83اأنثى

املحور الرابع: دور الطالب
1313.900.46ذكر

 - 7.233250.00
1964.350.60اأنثى

الدرجة الكلية
1314.190.26ذكر

 - 0.593250.56
1964.230.66اأنثى

ت�سر املعطيات الواردة يف اجلدول )6( اإىل اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة 
جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغر النوع الجتماعي.ويعزو الباحث 
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مبتابعة  واأنثى(  )ذكر  واهتمامهم  الطلبة  انفتاح  اإىل  رمبا  ذلك 
يف  والإنرتنت  احلا�سوب  اأجهزة  توافر  واإىل  الأكادميية،  البوابة 
اأثناء وجودهم بالفرع التعليمي، واإىل التحاقهم بالدورات وور�س 
العمل التي تعقدها جامعة القد�س املفتوحة يف الفرع التعليمي 
اأع�ساء  اهتمام  واإىل  اإليها،  الفرع  يدعو  التي  الجتماعات  واإىل 
هيئة التدري�س املتفرغني وغر املتفرغني بت�سجيع الطلبة ملتابعة 
البوابة الأكادميية، واإىل املثرات والتجديدات امل�ستمرة اجلديدة 
مثل  البوابة  متابعة  على  الطلبة  حلث  اجلامعة  اأدخلتها  التي 
)الت�سجيالت امل�سجلة يف الفيديو التدفقي وال�سفوف الفرتا�سية( 
.وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة م�سلح )2012( التي اأ�سارت اإىل 
اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف امل�سكالت التي تواجه 
درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  وتتفق  اجلن�س،  متغر  اإىل  تعزى  الطلبة 
اأبو جحجوح وح�سونة )2011( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق 

دالة اإح�سائية يف فاعلية التعليم اللكرتوين تبعًا ملتغر اجلن�س، 
كما وتتفق هذه الدرا�سة جزئيا مع درا�سة )Arome.2001( التي 
اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق يف املعوقات التي يواجهها الطلبة 
عزمي  درا�سة  مع  جزئيًا  وتتعار�س  اجلن�س،  متغر  اإىل  تعزى 
)2006( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق يف نظام التعلم اللكرتوين 
عن بعد يف جمال احلا�سوب اأو اخلربة يف ا�ستخدام النرتنت، كما 
اإىل  اأ�سارت  التي   )2010 )م�سلح،  درا�سة  مع  جزئيًا  تتعار�س 
وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية يف امل�سكالت التي تواجه 

الطلبة تعزى اإىل متغر اجلن�س.
الفر�سية الثانية : ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية  ●

اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   α =  0.05 ال��دلل��ة  م�ستوى  عند 
وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية 

نظر طلبتها تعزى اإىل متغر الكلية.

اجلدول )7( 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحاور الأداة وللدرجة الكلية وفقا ملتغري الكلية

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالكلية

املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( .

414.200.69التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

1444.580.39التنمية الجتماعية والأ�رية

563.320.57العلوم الإدارية والقت�سادية

864.160.32الرتبية

املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( .

414.230.73التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

1444.570.30التنمية الجتماعية والأ�رية

563.190.62العلوم الإدارية والقت�سادية

864.480.35الرتبية

املحور الثالث )دور اجلامعة الفني ( .

414.210.71التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

1444.680.21التنمية الجتماعية والأ�رية

563.080.36العلوم الإدارية والقت�سادية

864.290.24الرتبية

املحور الرابع: دور الطالب

414.230.58التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

1444.260.65التنمية الجتماعية والأ�رية

563.830.66العلوم الإدارية والقت�سادية

864.200.33الرتبية

الدرجة الكلية

414.210.57التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

1444.520.36التنمية الجتماعية والأ�رية

563.370.25العلوم الإدارية والقت�سادية

864.260.27الرتبية
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احل�سابية  املتو�سطات  يف  الفروق  دللة  لقيا�س  الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدم  الثانية  الفر�سية  �سحة  من  وللتحقق 
للدرجة الكلية لدرجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغر الكلية.

اجلدول )8( 
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س دللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية

للدرجة الكلية لدرجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري الكلية

م�ستوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملحور

املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( .

63.83321.28بني املجموعات

102.010.00 67.373230.21داخل املجموعات

131.21326املجموع

املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( .

82.66327.55بني املجموعات

137.150.00 64.893230.20داخل املجموعات

147.55326املجموع

املحور الثالث )دور اجلامعة الفني ( .

103.35334.45بني املجموعات

291.870.00 38.123230.12داخل املجموعات

141.47326املجموع

املحور الرابع: دور الطالب

8.0432.68بني املجموعات

8.140.00 106.333230.33داخل املجموعات

114.36326املجموع

الدرجة الكلية

52.92317.64بني املجموعات

137.940.00 41.313230.13داخل املجموعات

94.23326املجموع

فروق  وجود  اإىل   )8( اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سر 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة α = 0.05 لدرجة جناعة 
اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من 
وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغر الكلية وملعرفة م�سدر الفروق 

ا�ستخدم اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية.
اجلدول )9( 

نتائج اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية ملتغري الكلية

الكلية
التكنولوجيا 

والعلوم 
التطبيقية 

التنمية 
الجتماعية 

والأ�رسية

العلوم 
الإدارية 

والقت�سادية 
الرتبية

التكنولوجيا والعلوم 
التطبيقية 

التنمية الجتماعية 
**0.30 - والأ�رية

العلوم الإدارية 
**1.14**0.84والقت�سادية 

**0.89 - 0.050.26 - الرتبية

الفروق بني التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والتنمية الجتماعية والأ�رية 
والعلوم الإدارية ل�سالح التنمية الجتماعية والأ�رية.

ت�سر املعطيات الواردة يف اجلدول )9( اإىل وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف متو�سطات 
درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س 
املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغر الكلية ل�سالح 
كلية التنمية الجتماعية والأ�رية، ورمبا يعود ذلك اإىل اهتمام 
جميع اأع�ساء هيئة التدري�س املتفرغني وغر املتفرغني بتفعيل 
البوابة الأكادميية مع طلبتهم ب�سكل فعال اأكرث من اأع�ساء هيئة 
التدري�س يف الكليات الأخرى، ورمبا يعود اإىل فاعلية دور من�سقي 
املقررات اللكرتونية يف كلية التنمية الجتماعية والأ�رية من 
تتعلق  فيما  تر�سل  التي  والر�سائل  املحا�رات،  مواعيد  اإر�سال 
مبوعد املحا�رات والن�رات التو�سيحية، مما جعل طلبتهم اأكرث 
متابعة  اإىل  يعود  ورمبا  الأكادميية،  البوابة  متابعة  يف  فاعلية 
الطلبة يف كلية التنمية الجتماعية والأ�رية اإىل حلقات النقا�س 

وتفعليها ومتابعة الر�سائل التي تر�سل با�ستمرار من اأ�ساتذتهم.
اإح�سائية  ● ل توجد فروق ذات دللة  الثالثة:  الفر�سية 
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اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   α =  0.05 ال��دلل��ة  م�ستوى  عند 
وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية 

نظر طلبتها تعزى اإىل متغر املعدل الرتاكمي.

)ت(  اختبار  ا�ستخدم  الثالثة  الفر�سية  �سحة  من  للتحقق 
الكلية  للدرجة  احل�سابية  املتو�سطات  يف  الفروق  دللة  لقيا�س 
القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  لنجاعة 
املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغر املعدل الرتاكمي.

اجلدول )10( 
نتائج اختبار )ت( لقيا�س دللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لنجاعة اخلدمات الأكادميية والتقنية

لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغري املعدل الرتاكمي.

م�ستوى الدللةدرجات احلريةتالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداملعدل الرتاكمياملحور

املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( .
1324.300.37جيد جداً

2.273250.02
1954.140.76جيد

املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( .
1324.310.27جيد جداً

0.813250.42
1954.240.84جيد

املحور الثالث )دور اجلامعة الفني ( .
1324.390.24جيد جداً

3.383250.00
1954.150.82جيد

املحور الرابع: دور الطالب
1323.850.43جيد جداً

 - 8.863250.00
1954.380.59جيد

الدرجة الكلية
1324.210.26جيد جداً

 - 0.253250.80
1954.220.66جيد

اأنه ل توجد  ت�سر املعطيات الواردة يف اجلدول )10( اإىل 
 )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
لدرجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س 
املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغر املعدل الرتاكمي، 
ويعزو الباحث ذلك رمبا اإىل اأن جميع الطلبة يف الفرع التعليمي 
ملعرفة  الأكادميية  البوابة  يتابعون  معدلهم  عن  النظر  بغ�س 
بياناتهم ال�سخ�سية واخلطة الدرا�سية، وح�سور لقاءات ال�سفوف 
النقا�س،  حلقات  ومتابعة  التعيينات،  اإىل  والدخول  الفرتا�سية، 

وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة م�سلح )2012( التي اأ�سارت اإىل 
اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف امل�سكالت التي تواجه 
الطلبة تعزى اإىل متغر املعدل، وكذلك تتفق هذه الدرا�سة جزئيا 
فروق  عدم وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   )Arome.2001( درا�سة  مع 
يف املعوقات التي يواجهها الطلبة تبعًا ملتغر اخللفية التعليمية.

Ù  الفر�سية الرابعة: "ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية
اخلدمات  جناعة  درج��ة  يف   α =  0.05 ال��دلل��ة  م�ستوى  عند 
وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية 

نظر طلبتها تعزى اإىل متغر مكان ال�سكن.
اجلدول )11( 

املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ملحاور الأداة وللدرجة الكلية وفقا ملتغري مكان ال�سكن.

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمكان ال�سكناملحور

املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( .

593.680.94مدينة

2404.340.45قرية

284.170.64خميم

املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( .

593.631.06مدينة

2404.430.40قرية

284.270.70خميم



29 اجمللد السادس، العدد احلادي عشر، كانون ثاني 2017

د. معتصم “حممد عزيز” منر مصلح درجة جناعة اخلدمات األكادميية والتقنية لبوابة جامعة القدس املفتوحة من وجهة نظر طلبتها

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمكان ال�سكناملحور

املحور الثالث )دور اجلامعة الفني ( .

593.660.94مدينة

2404.390.47قرية

284.250.67خميم

املحور الرابع: دور الطالب

594.550.05مدينة

2404.070.63قرية

284.200.58خميم

الدرجة الكلية

593.880.75مدينة

2404.300.44قرية

284.210.54خميم

وللتحقق من �سحة الفر�سية الرابعة ا�ستخدم اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س دللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية 
مكان  ملتغر  تعزى  طلبتها  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  لنجاعة  الكلية  للدرجة 

ل�سكن ا
اجلدول )12( 

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي لقيا�س دللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية

لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى ملتغري مكان ال�سكن.

م�ستوى الدللةفمعدل املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التبايناملحور

املحور الأول )دور ع�سو هيئة التدري�س( .

20.27210.13بني املجموعات

29.600.00 110.943240.34داخل املجموعات

131.21326املجموع

املحور الثاين )الت�سهيالت التقنية( .

30.11215.06بني املجموعات

41.540.00 117.443240.36داخل املجموعات

147.55326املجموع

املحور الثالث )دور اجلامعة الفني ( .

25.29212.64بني املجموعات

35.260.00 116.193240.36داخل املجموعات

141.47326املجموع

املحور الرابع: )دور الطالب( .

11.0125.51بني املجموعات

17.270.00 103.353240.32داخل املجموعات

114.36326املجموع

الدرجة الكلية

8.4124.21بني املجموعات

15.880.00 85.813240.26داخل املجموعات

94.23326املجموع

ت�سر املعطيات الواردة يف اجلدول )12( اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( لدرجة جناعة 
اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س املفتوحة من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغر مكان ال�سكن.
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اجلدول )13( 
�سيفيه  اختبار  نتائج  البعدية  للمقارنات  �سيفيه  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  م�سدر  وملعرفة 

للمقارنات البعدية ملتغري مكان ال�سكن

خميمقريةمدينةاملحور

مدينة 

**0.42 - قرية

**0.33 - خميم
0.09

الفروق بني مدينة وقرية وخميم ول�سالح قرية وخميم

توجد  اأنه  اإىل   )13( اجل��دول  يف  ال��واردة  املعطيات  ت�سر 
 )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
لدرجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�س 
ال�سكن  مكان  متغر  اإىل  تعزى  طلبتها  نظر  وجهة  من  املفتوحة 
جميع  اأن  اإىل  رمبا  ذلك  الباحث  ويعزو  وخميم،  قرية  ل�سالح 
الطلبة يف القرية اأو املخيم يتابعون عن كثب البوابة الأكادميية 
ول ي�ستطيعون اإهمالها لأن م�سرتهم العلمية مرتبطة بها، حيث 
طريقة  عن  الأكادميي  حت�سيله  متابعة  الطالب  باإمكان  اأ�سبح 
لبعد  اجلامعة  اأو  الفرع  اإىل  احل�سور  دون  الأكادميية  البوابة 
ي�ستطيع  املدينة، بحيث  املتواجدة يف  �سكنه عن اجلامعة  مكان 
التدفقي،  الفيديو  حما�رات  يح�ر  اأن  املخيم  اأو  القرية  ابن 
يف  اجلامعة  اإىل  احل�سور  دون  الفرتا�سية  ال�سفوف  وح�س�س 
طريق  عن  التدري�س  هيئة  ع�سو  متابعة  ميكن  وكذلك  املدينة، 
التدري�س،  هيئة  ع�سو  ير�سلها  التي  والر�سائل  املبا�ر  النقا�س 
هذه  معه.وتتفق  بها  يتوا�سل  التي  النقا�س  حلقة  طريق  عن  اأو 
الدرا�سة مع درا�سة م�سلح )2012( التي اأ�سارت اإىل اأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�سائية يف امل�سكالت التي تواجه الطلبة تعزى 

اإىل متغر ال�سكن.

التوصيات
ا�ستناداً اإىل نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

والفنية . 1 التقنية  باملثرات  البوابة  دع��م  ا�ستمرار 
لال�ستخدام.

البوابة . 2 ا�ستخدام  على  الطلبة  ت�سجيع  يف  ال�ستمرار 
الأكادميية من اأع�ساء هيئة التدري�س واإدارة الفرع.

اإىل . 3 الت�سجيل  اإر�سال الإعالنات من ق�سم  ال�ستمرار يف 
الطلبة عرب البوابة الأكادميية.

املقررات . 4 ومن�سقي  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  دور  تفعيل 
والعلوم  والرتبية،  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  لكليات 

الإدارية والقت�سادية.
الفرع . 5 يف  والإنرتنت  احلا�سوب  خمتربات  عدد  زي��ادة 

التعليمي لإتاحة املجال للطلبة متابعة البوابة الأكادميية.
جلميع . 6 اللكرتوين  بالتعلم  املتعلقة  ال��دورات  تكثيف 

التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  لكليات  وبالأخ�س  الطلبة 
والرتبية، والعلوم الإدارية والقت�سادية مع الرتكيز على ا�ستخدام 

البوابة الأكادميية.
الإلكرتوين . 7 التعلم  دورات  يف  املتفوقني  الطلبة  اإعفاء 

التي تعقدها اجلامعة من بع�س الر�سوم اجلامعية لت�سجيع الطلبة 
على التعلم الإلكرتوين.

املتفرغني . 8 غر  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  عقود  جتديد 
يف  م�ستمر  ب�سكل  الأكادميية  البوابة  يفعلون  الذين  املتميزين 

التوا�سل والتفاعل مع الطلبة.
امل��ق��ررات . 9 ملن�سقي  ومعنوية  مالية  م��ك��اف��اآت  منح 

اللكرتونية الذين يفعلون البوابة الأكادميية للطلبة.
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