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ملخص 

تهدف الدرا�سة اإىل قيا�ص فعالية ا�ستخدام خدمات البوابة 
الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص 
يف جامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم، وقد �سممت لهذا 
هيئة  ع�سو  دور  الأول:  حمورين:  من  مكونة  ا�ستبانة  الغر�ص 
مع  التدري�ص  هيئة  ع�سو  دور  والثاين:  الطلبة،  مع  التدري�ص 
قوامها  عينة  على  الدرا�سة  واأجريت  الكرتونيًا،  اجلامعة  اإدارة 
اعتمدت  التي  ال�ستبانة  وزعت  ثم  تدري�ص،  هيئة  ع�سو   )68(
اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  ومن  اخلما�سي،  التدرج  مقيا�ص 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  اأنه  الدرا�سة 
الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  يف   )α≤ 0.05( الدللة 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة  اللكرتونية يف التوا�سل لدى 
)الكلية  متغريات  اإىل  تعزى  حلم  بيت  فرع  يف  املفتوحة  القد�ص 
ل�سالح االرتبية والعلوم الإدارية والقت�سادية، واخلربة ل�سالح 
واملوؤهل  �سنوات،   3 من  واأقل  �سنوات   10 من  اأكرث  ل�سالح 
ل�سالح  التدري�ص  هيئة  ع�سو  وحالة  املاج�ستري،  ل�سالح  العلمي 

. غري متفرغ( 
اأع�ساء  التوا�سل،  الأكادميية،  البوابة  املفتاحية:  الكلمات 

هيئة التدري�ص، جامعة القد�ص املفتوحة

efficiency of using the electronic academic por-
tal’s services for communication among QOU 

teaching staff members at Bethlehem Branch

Abstract: 

This Study aims at measuring the level of 
efficiency of using the electronic academic portal›s 
services for communication among QOU faculty 
members at Bethlehem Branch. For this purpose, a 
two - fold questionnaire was designed, the first part 
involves the faculty member role with students, and 
the second involves that role with the administration 
electronically. The study has been conducted on 
all society members (68) , and the questionnaire 
which adopted likert five point scale , has been 
distributed. The study concluded that there are 
statistically significant differences at (a≤0. 05) in 
the efficiency of using the electronic Academic Portal 
for communication among QOU staff members at 
Bethlehem Branch. These differences are attributed 
to the variable of college which was in favor of 
the college of education as well as the college of 
economic and administrative sciences, the variable of 
experience in favor of those who have over ten years 
and that less than three years of experience, and the 
variable of qualifications for the M. A. holders, and 
finally the variable of the staff member’s work type in 
favor of those who work on part time basis. 

Key words: Academic Portal; communication; 
teaching faculty members; Al - Quds Open University 
(QOU) 
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (2) - كانون 

مقدمة: 
حتتل جامعة القد�ص املفتوحة مكانة مرموقة بني اجلامعات 
العربية، وقد اأ�سبحت منت�رشة يف جميع ربوع الوطن، ولكي حتقق 
مكانة عالية بني اجلامعات العربية والعاملية فهي بحاجة ملحة 
العمل  طريق  عن  با�ستمرار  التعليم  خمرجات  وتطوير  حت�سن  اإىل 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وخا�سة  الب�رشية،  الفئات  لتطوير  الدوؤوب 

)عمرو، وزيدان، 2007( .
الرتقاء  على  العامل  يف  اجلامعات  من  عدد  حر�ست  وقد 
التدري�ص فيها، ومن تلك اجلامعات  اأع�ساء هيئة  بتطوير م�ستوى 
بالبدء  قامت  التي  الأمريكية  اأيوا  بولية  جريت(  )لند  جامعة 
مب�رشوع تاأهيل وتدريب هيئة التدري�ص يف عام )2004( مبا يزيد 
الوليات  جامعات  خمتلف  من  تدري�ص  هيئة  ع�سو   )1000( عن 
تطوير  على  الهدف  وتركز  �سنوات   )3( ملدة  الأمريكية  املتحدة 
اأدوار  لأربعة  وفقًا  امل�ساركني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  كفايات 
متوقعة منهم يف ا�ستخدامات التعليم اللكرتوين، كما اأكدت اللجنة 
اأع�ساء  حت�سني  اأن  والع�رشين  احلادي  القرن  يف  للرتبية  الدولية 
هيئة التدري�ص يتوقف على حت�سني انتقائهم وجودة تدريبيهم، فهم 
�سخ�سية  وامتالك خ�سائ�ص  منا�سبة  مهارات  معرفة  اإىل  بحاجة 
وروؤى مهنية، وبخا�سة عند ا�ستخدام اأمناط جيدة للتعليم )ال�سيف، 

. )3  :2009
مهارات  بتطوير  تهتم  املفتوحة  القد�ص  جامعة  بداأت  لذا 
على  بتدريبهم  التخ�س�سات  جميع  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
تخريج اأجيال قادرة على خدمة املجتمع وقيادته، حيث حتر�ص 
العلمي  البحث  جمال  يف  كان  ما  منها  مكثفة  دورات  عقد  على 
اأجل  من  كبرياً  اهتمامًا  اجلامعة  اأولتهما  اإذ  الإلكرتوين،  والتعليم 
تاأهيل وتدريب اأع�ساء هيئة التدري�ص لتفعيل التعليم اجلامعي على 

اأعلى امل�ستويات، ولتقدمي اأف�سل اخلدمات الأكادميية والتقنية.
للمعلومات وح�سو  ناقاًل  التدري�ص  ومل يعد دور ع�سو هيئة 
ح�سولهم  يف  للطلبة  م�ساركًا  دوره  اأ�سبح  بل  بها،  الطلبة  اأذهان 
يعد  ومل  احلديثة،  التكنولوجيا  و�سائل  با�ستخدام  املعلومات  على 
عليه  بل  اختبار  اجتياز  على  الطالب  م�ساعدة  التعليم  من  الهدف 
العلمي،  التفكري  وتاأهيل  املهارات  وتنمية  العقل  بناء  على  العمل 
ولن يكفي من ع�سو هيئة التدري�ص اأن يكون متقنًا ملادته العلمية، 
اأن يكون قادراً على التوا�سل وفهم حاجات طلبته  بل يجب عليه 
وتوجيههم واإر�سادهم للم�ساركة الفعالة، كذلك عليه اتقان ا�ستخدام 
عرب  التوا�سل  اأجل  من  التعليمية  العملية  يف  وتوظيفه  احلا�سوب 

البوابة الأكادميية وال�سفوف الفرتا�سية )الع�سيلي، 2007( .
لدى  وممار�سته  الإلكرتوين  التعلم  م�سادر  انت�سار  اأدى 
الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ص اإىل تناف�ص اجلامعات واملوؤ�س�سات 
املقررات  اأعداد  وزيادة  ملزاياه  نظراً  التعليم،  يف  ا�ستخدامه  يف 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  النرتنت  عرب  املطروحة  اللكرتونية 
من  للتحول  واملوؤ�س�سات  اجلامعات  �سعت  لذلك  ونتيجة  العلمية، 

على  الرتكيز  جعل  ما  اللكرتوين،  التعليم  اإىل  التقليدي  التعليم 
�رشورة اكت�ساب ع�سو هيئة التدري�ص مهارات جديدة تتنا�سب مع 
التطور التكنولوجي الذي ت�سهده اجلامعات )اأبو خطوة، 2011: 3( 

.
التعليم  اأكرث �رشورة يف جمال  البوابة الأكادميية  اأ�سبحت 
اأع�ساء  بني  التوا�سل  حيث  من  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 
املادة  على  يح�سل  اأن  للطالب  وميكن  والطلبة،  التدري�ص  هيئة 
العالمات  ذلك  يف  مبا  الأكادميية  �سجالته  على  ويطلع  العلمية 
خالل  من  بيته  يف  وهو  الأكادميي  والو�سع  املجتازة  واملقررات 
املنتديات  ا�ستخدام  ميكن  اأخرى  ناحية  ومن  الأكادميية،  البوابة 
الطلبة  وبني  اأنف�سهم،  الطلبة  بني  النقا�ص  وزيادة  الإلكرتونية 
والتفاعل،  امل�ساركة  مفهوم  يعزز  ما  التدري�ص،  هيئة  واأع�ساء 
اأع�ساء هيئة التدري�ص  والبوابة توفر الوقت واجلهد الذي يقوم به 
ت�ساعد  كما  املقررات،  ت�سجيل  يف  وم�ساعدتهم  الطلبة  توعية  يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف الطالع على �سجالتهم )جداول اللقاءات 
اإدخال  م�ساق،  كل  يف  امل�سجلني  الطلبة  قوائم  اإعداد  الأ�سبوعية، 
العالمات، الت�سال والتفاعل مع الطلبة عن طريق اإر�سال الر�سائل( 

، وغريها من الفوائد )جامعة القد�ص املفتوحة، 2006:( .

مشكلة الدراسة: 
من خالل متابعة الباحث عن كثب فعالية ا�ستخدام البوابة 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية  الأكادميية 
بع�ص  اأن  لوحظ  حلم،  بيت  فرع  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة ل يولون اهتمامًا كبرياً مبتابعة 
ومتابعة  الأكادميية  البوابة  فتح  وخا�سة  الأكادميية،  اخلدمات 
الر�سائل التي ت�سلهم من )امل�ساعد الأكادميي، اإدارة الفرع، الدائرة 
الرد  وعدم   ، اأنف�سهم(  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  الطلبة،  الأكادميية، 
للتوا�سل  اأ�سا�سا  تعد  التي  املبا�رش  والنقا�ص  النقا�ص  على حلقات 
اأ�سارت  ما  هذا  اللكرتوين،  والتعليم  التعلم  يف  بينهم  والتفاعل 
التعلم  يف  عديدة  م�سكالت  وجود  اأكدت  اإذ  الدرا�سات  بع�ص  اإليه 
اللكرتوين )حمايل، 2006، وم�سلح 2013( كل هذا ا�صتدعى من 
الباحث الوقوف عند هذه امل�صكلة التي ميكن �صياغتها من خلل 

ال�صوؤالني الآتيني: 
يف  ● الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  ما 

التوا�سل لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة القد�ص املفتوحة يف 
فرع بيت حلم؟ 

هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية  ●
لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى 
اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم 
تعزى اإىل متغريات: اجلن�ص، الكلية، اخلربة، املوؤهل العلمي، حالة 

ع�سو هيئة التدري�ص؟ 

أهمية الدراسة
تكمن اأهمية الدرا�صة يف اأمور متعددة منها: 

البوابة  ● ا�ستخدام  فعالية  تتناول  التي  الأوىل  الدرا�سة 
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التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية  الأكادميية 
يف جامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم �سمن حدود معرفة 

الباحث.
التدري�ص  ● هيئة  واأع�ساء  للطلبة  مرجعًا  الدرا�سة  تكون 

واإدارة الفرع، اإذ ميكن الإفادة منها يف تقييم الأداء الفني لفعالية 
اأع�ساء  ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى 
حلم،  بيت  فرع  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة 
املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  امل�سوؤولة  للجهات  تو�سيات  وتقدمي 

املتمثلة باإدارة اجلامعة.
وياأمل الباحث اأن تنجح الدرا�سة يف توجيه اأنظار الباحثني 
البوابة  ا�ستخدام  بفعالية  املتعلقة  الدرا�سات  من  املزيد  لإجراء 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية  الأكادميية 

بجامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم.

أهداف الدراسة
تهدف الدرا�صة اإىل: 

الأكادميية  ● البوابة  ا�ستخدام  فعالية  اإىل  التعرف 
جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية 

القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم.
اخلربة،  ● الكلية،  )اجلن�ص،  الدرا�سة  متغريات  اأثر  بيان 

املوؤهل العلمي، وحالة ع�سو هيئة التدري�ص( على فعالية ا�ستخدام 
هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة 

التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم.

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

الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري اجلن�ص.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري الكلية.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري اخلربة.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

)α≤ 0.05( يف فعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري حالة ع�سو هيئة التدري�ص.

مصطلحات الدراسة

التعريفات اإلجرائية

متفرغ  ◄ غري  اأو  متفرغ  ع�سو  هو  التدري�س:  هيئة  ع�صو 
يف جامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم، وتناط اإليه مهات 
الفرع  واإدارة  الطلبة  مع  والتوا�سل  الت�سال  منها  اأكادميية 

الكرتونيًا عن طريق البوابة الأكادميية.
الكرتوين جلامعة  ◄ موقع  الإلكرتونية:  الأكادميية  البوابة 

بالطالب  اخلا�سة  واملعلومات  البيانات  ي�سمل  املفتوحة  القد�ص 
)حلقات  منها  اأكادميية  خدمات  وت�سمل  التدري�ص،  هيئة  وع�سو 
معلومات  بيانات  الفرتا�سية،  ال�سفوف  ت�سجيالت  النقا�ص، 
والرقم  اجلامعي  الرقم  اإليها  الو�سول  يتطلب  حيث  اأكادميية....( 

ال�رشي اخلا�ص بها.
فعالية التوا�صل: توا�سل ع�سو هيئة التدري�ص يف جامعة  ◄

القد�ص املفتوحة عرب املوقع الإلكرتوين » البوابة الأكادميية« مع 
تو�سحيه،  مواد  اإر�سال   « التعليمية  مب�سريتهم  يتعلق  فيما  الطلبة 
الرد على الر�سائل، تفعيل حلقات النقا�ص......، ومع اإدارة اجلامعة 
ومتابعة  الأكادميي،  امل�ساعد  ر�سائل  على  بالرد  يتعلق  فيما 

الإعالنات، ........( 

حدود الدراسة
Ú  بيت فرع  املفتوحة/  القد�ص  جامعة  املكانية:  احلدود 

حلم.
Ú  العام من  الأول  الدرا�سي  الف�سل  الزمانية:  احلدود 

اجلامعي )2014 - 2015( 
Ú  هيئة اأع�ساء  على  الدرا�سة  اقت�رشت  الب�رشية:  احلدود 

التدري�ص يف فرع بيت حلم.

الدراسات السابقة
الدرا�سات املبا�رشة  اإىل  ال�سديد  تبني للباحث مدى الفتقار 
بفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى 
اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم 
بناًء على مراجعة الباحث للدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بهذا ال�ساأن، 
اإّل اأّن كثرياً من الدرا�سات العربية تناولت دور التعليم الإلكرتوين 

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

أواًل: الدراسات العربية

تقومي  اإىل  هدفت  درا�سة   )2015( وبراهمة  حناوي  اأجرى 
يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  قدرات 
جامعة القد�ص املفتوحة، وتكونت عينة الدرا�سة من )573( ع�سو 
الباحثان  طورها  التي  ال�ستبانة  �سملت  حيث  التدري�ص،  هيئة 
اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  فقرة،   )118( �سمت  حماور  ثمانية 
التعلم  التدري�ص يف جمال  اأع�ساء هيئة  الكلية لقدرات  الدرجة  اأن 
القد�ص املفتوحة كانت مرتفعه، كما بينت  الإلكرتوين يف جامعة 
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 %   0.05 الدللة  اإح�سائية عند م�ستوى  وجود فروق ذات دللة 
الإلكرتوين يف  التعلم  التدري�ص يف جمال  اأع�ساء هيئة  يف قدرات 
واخلربة  الكلية،  املتغريات:  اإىل  تعزى  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
التدريبية  الدورات  وعدد  اللكرتوين،  التعلم  جمال  يف  العملية 
والور�سات التن�سيطية، بينما مل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 

تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
واقع  على  التعرف  اإىل  درا�سة هدفت   )2015( عطري  واأجرى 
و�سبل  خ�سوري،  التقنية  فل�سطني  جامعة  يف  اللكرتونية  الإدارة 
املوؤهل  التخ�س�ص،  )اجلن�ص،  متغريات  اأثر  معرفة  واإىل  تطويرها، 
الإدارة  واقع  تقييم  يف  اخلدمة(  �سنوات  العمل،  طبيعة  العلمي، 
اللكرتونية يف جامعة فل�سطني التقنية – خ�سوري، وقد ا�ستخدم 
مق�سمة  فقرة   )95( من  وتكونت  للدرا�سة،  اأداًة  ال�ستبانة  الباحث 
اإىل خم�سة جمالت، وبينت نتائج الدرا�سة ح�سول جميع املجالت 
التوجه  التي:  النحو  ا�ستجابات مرتفعة، وكانت على  على درجة 
اللكرتوين،  التقومي  الرقابة  اللكرتوين،  التنفيذ  اللكرتوين، 
التنظيم اللكرتوين، التخطيط اللكرتوين، كما بينت نتائج الدرا�سة 
اللكرتونية  الإدارة  واقع  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود 
والدرجة  الإلكرتوين  التنفيذ  جمال  على  اجلن�ص  متغري  اإىل  تعزى 
التنظيم  جمال  على  العلمي  موؤهل  ومتغري  الذكور،  ل�سالح  الكلية 
الإلكرتوين والتوجه الإلكرتوين بني ماج�ستري وبكالوريو�ص ل�سالح 
التنظيم  جمال  يف  العمل  طبيعة  م�ستوى  وعلى  بكالوريو�ص، 
الإلكرتوين والدرجة الكلية ل�سالح الداري، وعلى م�ستوى �سنوات 
فاأكرث  ال�سنة   16 15و   - و11   ،10  -  6 و   5  -  1 بني  اخلدمة 
اأي�سا عدم وجود  النتائج  اأظهرت  ل�سالح )16( �سنة فاأكرث، وكما 

فروق على م�ستوى التخ�س�ص.
قيا�ص  اإىل  درا�سة هدفت  الن�رش(  قيد   2015( م�صلح  واأجرى 
درجة جناعة اخلدمات الأكادميية والتقنية لبوابة جامعة القد�ص 
املفتوحة من وجهة نظر طلبتها، وقد �سممت لهذا الغر�ص ا�ستبانة 
اأربعة حماور: الأول منها يتحدث عن دور ع�سو هيئة  مكونة من 
التدري�ص، والثاين: الت�سهيالت التقنية، والثالث: دور اجلامعة الفني، 
 )327( الدرا�سة على عينة قوامها  واأجريت  الطالب،  والرابع: دور 
طالبًا وطالبة، اختريوا بطريقة العينة الع�سوائية الب�سيطة، ثم وزعت 
النتائج  ومن  اخلما�سي،  التدرج  مقيا�ص  اعتمدت  التي  ال�ستبانة 
اإح�سائية  ذات دللة  فروق  توجد  اأنه  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي 
جناعة  درجة  متو�سطات  يف   )α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند 
املفتوحة  القد�ص  جامعة  لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات 
من وجهة نظر طلبتها تعزى اإىل متغريي )الكلية، ل�سالح التنمية 
 ، واملخيم(  القرية  ل�سالح  ال�سكن،  ومكان  والأ�رشية،  الجتماعية 
لبوابة  والتقنية  الأكادميية  اخلدمات  لنجاعة  الكلية  الدرجة  واأن 
مبحور  املتعلق  طلبتها  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
دور ع�سو هيئة التدري�ص كانت كبرية، حيث بلغت ن�سبتها املئوية 
يف  الفقرات  اأعلى  ومتثلت   4.20(  ( ح�سابي  ومبتو�سط   )84.08(
العبارات الآتية: 1 - يرد على حلقات النقا�ص املبا�رشة عرب البوابة 
الأكادميية بن�سبة مئوية( 90.03( ،ومبتو�سط ح�سابي )4.50( 2 
- ُيعّرف 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 
مئوية )88.07( ومبتو�سط ح�سابي )4.40( .

اإىل  درا�سة هدفت  الن�رش(  قيد   2014( وم�صلح  �صهيل  اأجرى 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  الإلكرتوين  التعليم  مهارات  قيا�ص 
�سممت  وقد  فل�سطني،  دولة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 
ا�ستخدام  الأول:  حماور:  ثالثة  من  مكونة  ا�ستبانة  الغر�ص  لهذا 
احلا�سوب، والثاين: ا�ستخدام ال�سبكة العاملية” النرتنت”، والثالث: 
على  الدرا�سة  واأجريت  الفرتا�سية،  ال�سفوف  جل�سة  اإدارة  مهارة 
جميع اأفراد املجتمع البالغ عددهم )47( ع�سواً من هيئة التدري�ص 
يف فرع بيت حلم، ثم وزعت ال�ستبانة التي اعتمدت مقيا�ص التدرج 
الدرجة  اأن  الدرا�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  ومن  اخلما�سي، 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  الإلكرتوين  التعليم  ملهارات  الكلية 
فل�سطني كانت كبرية، كما  دولة  املفتوحة يف  القد�ص  يف جامعة 
الكلية  للدرجة  احل�سابية  املتو�سطات  يف  فروق  توجد  اأنه  تبني 
لدرجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة 
)النوع  الآتية:  املتغريات  اإىل  تعزى  الإلكرتوين  التعليم  ملهارات 
واخلربة   )،4.01( ح�سابي  مبتو�سط  الإناث  ل�سالح  الجتماعي 
ول�سالح اأقل من )3( �سنوات مبتو�سط ح�سابي )4.05( ، واملوؤهل 
وحالة   ،  )4.05( ح�سابي  ومبتو�سط  ماج�ستري  ول�سالح  العلمي 

ع�سو هيئة التدري�ص ول�سالح متفرغ مبتو�سط ح�سابي )4.04( .
مدى  معرفة  هدفها  درا�سة   )2014( وعثمان  كرمي  اأجرى 
كركوك(  التقني/  )املعهد  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  امتالك 
بالعملية  الإلكرتوين  التعلم  تقنيات  ا�ستخدام  �سوء  يف  املهارات 
فرداً   )99( من  موؤلفة  عينة  �سملت  ا�ستبانة  ممت  و�سُ التعليمية، 
التخ�س�سات  اأن  النتائج  من  وتبني  التدري�ص،  هيئة  اأع�ساء  من 
 ،  )%   49.9( البحث  ملجتمع  الن�سب  اأعلى  �سكلت  التكنولوجية 
فئة  بح�سب  الن�سب  وتواُزن   )%   48.5( البكالوريو�ص  وحملت 
اأي�سًا  وتبني   ،  )%   50.5( والإناث   )%   49.5( ذكور  اجلن�ص 
افتقار اأغلب اأع�ساء هيئة التدري�ص للمهارات الالزمة يف ا�ستخدام 
التقنيات، و�سعف اإملامهم مبهارات ا�ستخدام الربجميات اخلا�سة.
اإىل  هدفت  درا�سة   )2011( وح�صونة  جحجوح  اأبو  واأجرى 
وحتديد  »الويب«،  عرب  الإلكرتوين  التعليم  موقع  معايري  حتديد 
الإلكرتوين  التعليم  فاعلية  عن  والك�سف  التوجيه،  اأ�ساليب  معايري 
الإلكرتوين  التعليم  نحو  والجتاه  العلمي،  التفكري  تنمية  يف 
وطّبق  ذلك،  يف  اجلن�ص  متغري  اأثر  معرفة  اإىل  اإ�سافة  »بالويب«، 
)69( طالبا وطالبة،  البحث على عينة ع�سوائية عنقودية قوامها 
وتو�سال اإىل جمموعة من النتائج كان من اأهمها: حتديد جمموعة 
اأ�ساليب  ومعايري  »بالويب«،  الإلكرتوين  التعليم  موقع  معايري  من 
امل�ساعدة والتوجيه، اإ�سافة اإىل فاعلية التعليم الإلكرتوين املوجه 
بالفيديو يف تنمية التفكري العلمي والجتاه نحو التعليم الإلكرتوين 
عرب »الويب«، وعدم وجود فروق دالة اإح�سائية يف التفكري العلمي، 
الطالب  جن�ص  ملتغري  تبعًا  التجريبية  املجموعة  اإىل  والجتاه 

اجلامعي.
الواقع  اإىل  التعرف  هدفها  درا�سة   )2011( ح�صنني  اأجرى 
احلايل لتوظيف تكنولوجيا التعليم يف كليات الرتبية يف اجلامعات 
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د. معتصم “ محمد عزيز” منر مصلح

ال�سودانية التي تبنت نظام التعلم عن بعد، حيث وزعت ال�ستبانة 
التي �سممها على )32( ا�ستاذاً، وتبني من نتائج الدرا�سة اأن ال�سمة 
حيال  بال�سلبية  تت�سم  الرتبية  كلية  اأ�ساتذة  نظر  لوجهات  املميزة 
توظيف تكنولوجيا التعليم يف برامج التعلم عن بعد بهذه الكليات.
توفر  مدى  معرفة  هدفها  درا�سة   )2009( ال�صيف  اأجرت 
كفايات التعليم الإلكرتوين ومعوقاتها واأ�ساليب تنميتها من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يف كلية الرتبية بجامعة امللك �سعود، 
وتبني  معلمًا،   )153( من  مكونة  عينة  على  الدرا�سة  اأُجريت  وقد 
الإناث  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  التي حتد  اأن املعوقات  النتائج  من 
والتدري�سية،  الإدارية  الأعباء  )كرثة  هي:  كفاياتهن  تنمية  من 
املقدمة  التدري�سية  الربامج  مع  الأكادميية  الرتباطات  تعار�ص 
اللكرتونية،  املقررات  ت�سميم  �سعوبة  اجلامعة،  وخارج  داخل 
التدري�ص  هيئة  ع�سوات  لدى  الإلكرتوين  التعليم  كفايات  توفر 
ب�سكل عام بدرجة متو�سطة( ، وجاءت كفايات ا�ستخدام احلا�سوب 
الآيل يف املرتبة الأوىل، حيث كانت متوفرة بدرجة عالية، تليها 
كفايات ا�ستخدام النرتنت بدرجة عالية، كما تو�سلت الدرا�سة اإىل 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني ع�سوات هيئة التدري�ص 

تعزى اإىل متغري الدرجة العلمية واخلربة.
واأجرى النجار والعجرمي )2009( درا�سة هدفها التعرف اإىل 
مدى امتالك حما�رشي جامعة الأق�سى كفايات التعلم الإلكرتوين 
يف �سوء بع�ص املتغريات، وقد ا�ستخدم الباحثان ا�ستبانة مكونة 
من )69( فقرة، وتكونت عينة الدرا�سة من )82( حما�رشاً، واأظهرت 
يف  الإلكرتوين  التعلم  كفايات  ميتلكون  املحا�رشين  اأن  النتائج 
جمال اأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب بن�سبة )82 %( ، ويف خدمات 
وبنائها  اللكرتونية  املقررات  ت�سميم  ويف   ،  )%  76( ال�سبكة 
، ومل تظهر   )%  64( الإلكرتونية  اإدارة املقررات  ، ويف   )%  66(
النتائج فروقًا ذات دللة اإح�سائية يف درجة امتالك الكفاية تعزى 
ذات  فروق  ظهرت  حني  يف  الكلية،  اأو  العلمي،  املوؤهل  متغري  اإىل 
دللة اإح�سائية تعزى اإىل متغري اخلربة يف جميع جمالت الدرا�سة، 
با�ستثناء جمال اأ�سا�سيات ا�ستخدام احلا�سوب، وكانت ل�سالح من 
اأقل  كانت خربتهم خم�ص �سنوات فاأكرث، مقابل من امتلكوا خربة 

من خم�ص �سنوات.
الوقوف  اإىل  )2006( درا�سة هدفت  وحمايل  حمايل  واأجرى 
على ال�سعوبات التي يواجهها امل�رشفون الأكادمييون املتفرغون 
بوابةمَ  ا�ستخدامهم  من  حتد  التي  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 

اجلامعة الأكادميية، وقد اأجابت الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية: - 
الأكادمييون  امل�رشفون  يواجهها  التي  ال�سعوبات  ما 
للبوابة  ا�ستخدامهم  من  حتد  التي  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف 
ال�سعوبات  ما  الآتية:  الأ�سئلة  ال�سوؤال  عن  وتفرع  الأكادميية؟ 
يف  املتفرغون  الأكادمييون  امل�رشفون  يواجهها  التي  الإدارية 
جامعة القد�ص املفتوحة؟ ، ما ال�سعوبات الفنية؟ ، ما ال�سعوبات 
التقنية؟ ، ما ال�سعوبات ال�سخ�سية؟ ، ما ال�سعوبات املادية؟ ، ما 
املتعلقة  ال�سعوبات  ما   ، الدافعية؟  باإثارة  املتعلقة  ال�سعوبات 
بالتنمية املهنية؟ ، ما ال�سعوبات املتعلقة بالت�سال؟ ، ما ترتيب 
�سعوبات ا�ستخدام البوابة الأكادميية تنازليًا تبعًا مل�ستوى درجة 

جمالت  من  جمال  لكل  �سعوبة  اأعلى  ما   ، الكلية؟  �سعوبتها 
�سعوبات ا�ستخدام البوابة الأكادميية مرتبة تنازليًا؟ .

التعليمية  املناطق  مديري  من:  الدرا�سة  جمتمع  وتكّون 
والإداريني،  الأكادمييني  وم�ساعديهم  الدرا�سية،  واملراكز 
فل�سطني  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  املتفرغني  وامل�رشفني 
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�رشفني وحتد من ا�ستخدامهم بوابةمَ اجلامعة الأكادميية.

ثانياً: الدراسات االجنليزية: 

اأجرى مهناز واآخرون )Mahnaz and other,2012( درا�سة 
هدفها حتديد حتديات لتطور التعلم الإلكرتوين وحتليلها من وجهة 
مقاطعة  يف  نور(  )بيام  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  نظر 
)اأردبيل( باإيران، وذلك من اأجل تقدمي حلول عملية وممكنة لتاأ�سي�ص 
نظام تعليم اإلكرتوين، وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي، تكون 
عينة  اختريت  التدري�ص  هيئة  ع�سو   )600( من  الدرا�سة  جمتمع 
بينت  وقد  الطبقية،  الع�سوائية  العينة  بطريقة   )160( من  مكونة 
العوائق مثل: )عدم مالءمة املحتوى والأ�ساليب، عدم  اأن  النتائج 
الثقافية،  العوائق  بالتوجيهات،  املتعلقة  العوائق  املهارة،  توفر 
العوائق املتعلقة بالبنية التحتية، والعوائق املتعلقة بدمج التعليم 
يف  الرئي�سة  التحديات  هي  كانت  التعليم(  منظمة  يف  الإلكرتوين 
جامعة بيام نور يف اإيران، وقد اأظهرت النتائج اأن بع�ص العوامل 
مثل: )الفعالية التعليمية يف التعليم الإلكرتوين، زيادة رواتب دخل 
العمل،  بيئة  ظروف  حت�سني  التدري�ص،  هيئة  واأع�ساء  املعلمني 
مهارة اللغة الجنبية ، اهتمام اأع�ساء هيئة التدري�ص يف تطورهم 

املهني( كانت اأهم العوامل يف تطوير التعلم الإلكرتوين.
اإعداد  كيفية  هدفها  درا�سة   )Lackey,2011( لكي  اأجرى 
على  قادرين  ي�سبحوا  حتى  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  وتاأهيل 
اأداة  املقابلة  الباحثة  ا�ستخدمت  النرتنت،  طريق  عن  التدري�ص 
 )3( م�ساركني،   )6( من  مكونة  ق�سدية  عينة  واختريت  للدرا�سة، 
عرب  التدري�ص  يف  خربة  ميتلكون  ل   )3( و  اخلربة،  اأ�سحاب  من 
ال�سابقة، وكذلك حول  الأ�سئلة حول اخلربات  النرتنت، ومتحورت 
الأن�سطة التي �سعروا اأنها ذات الفائدة الأكرث، وحول املجالت التي 
يحتاجون فيها اإىل املزيد من التطور، وقد بينت النتائج )اأن اأع�ساء 
التي  وامل�ساعدة  الزمالء  مع  التعاون  اأن  وجدوا  التدري�ص  هيئة 
عرب  تعطى  التي  وامل�ساقات  اجلامعة  موظفي  طاقم  من  يتلقونها 
التدري�ص(  اأ�ساليب  وتدريبًا حول  فنيًا  تدريبا  تقدم  التي  النرتنت 
اأنها متثل الفائدة الأكرب يف اإعدادهم للتدري�ص عرب النرتنت، واأن 
نتائج الدرا�سة تقدم معلومات ذات عالقة باإعادة ت�سميم ن�ساطات 
الإعداد التي �ستعد ب�سكل اأف�سل اأع�ساء هيئة التدري�ص للتعليم عرب 

النرتنت، كما اأنها ت�سجع تبني اأ�سلوب التعليم عرب النرتنت.
بعنوان  درا�سة:   )Stray horn,2007( هورن  �صرتى  اأجرى 
“مدى ا�ستخدام التكنولوجيا بني اأع�ساء هيئة التدري�ص يف التعليم 
العايل يف جامعة تن�سي يف الوليات املتحدة الأمريكية” و�سملت 
الدرا�سة )1400( ع�سو هيئة تدري�ص بن�سبة )59 %( من الذكور، 
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اإعداده،  من  ا�ستبانه  الباحث  وا�ستخدم  الإناث،  من   )%  41( و 
يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  من   )%  59.4( اأن  النتائج  واأظهرت 
 )%  40.6( واأن  الإلكرتوين،  الربيد  ي�ستخدمون  العايل  التعليم 
منهم ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين وخدمات اأخرى على النرتنت 

كت�سفح الويب.
�سمان   “ بعنوان  درا�سة:   )Ehlers, 2004( اإهلرز  اأجرى 
وحازت  املتعليمني،  منظور  من  بعد  عن  التعليم  يف  اجلوده 
مدينة  يف  عقدت  التي  الندوة  يف  عمل  ورقة  اأف�سل  جائزة  على 
جمالت  بيان  اإىل  وهدفت   ،  )2004( عام  الأملانية  )اأولدنبريج( 
اجلودة يف التعليم الإلكرتوين، من منظور املتعلمني اأنف�سهم، وهو 
ما ين�سجم مع جوهر علم اجلودة الهادف اإىل حتقيق ر�سا امل�ستفيد، 

ومتحورت نتائجها يف �سبعة جمالت رئي�سة هي: 
Ú .دعم امل�رشف امل�ساعد للمتعلم
Ú  العمل الت�ساركي والتعاوين بني املتعلمني، وبني اخلرباء

وامل�رشفني.
Ú .اخل�سائ�ص التقنية لنظام التعلم الإلكرتوين
Ú .التكلفة
Ú  املقررات حول  املتعلم  يحتاجها  التي  املعلومات 

واملوؤ�س�سة التي تقدم اخلدمة.
Ú .بنية املقرر

التعقيب على الدراسات السابقة 
اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�ص  �سوء  يف  الإ�سارة  ميكن 
اأن كثرياً من الباحثني تناولوا املعوقات التي يواجهها امل�رشفون 
ا�ستخدامهم  من  حتد  التي  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  والطلبة 
للبوابة الأكادميية، ومعوقات التعلم الإلكرتوين التي تواجه الطلبة، 
وكفايات م�سادر التعلم املتاحة للطلبة، ومدى امتالك امل�رشفني 
تناول  من  ومنهم  وفاعليته،  الإلكرتوين  التعلم  مهارات  والطلبة 
جناح  تناول  من  ومنهم  والتقنية،  الأكادميية  اخلدمات  جناعة 
عملية التعلم املبا�رش، غري اأن درا�سة الباحث قد امتازت عن جميع 
الدرا�سات بتناولها فعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم.

إجراءات الدراسة: 

منهج الدراسة: 

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي نظراً ملالءمته 
اأغرا�ص الدرا�سة.

جمتمع الدراسة: 

التدري�ص جميعهم  اأع�ساء هيئة  الدرا�سة من  يتكون جمتمع 
ال�سجالت  بح�سب  ع�سواً،   )68( عددهم  ويبلغ  حلم،  بيت  فرع  يف 

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

عينة الدراسة: 

حجم  لأن  الدرا�سة؛  جمتمع  اأفراد  من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
املجتمع قليل ن�سبيًا وعددهم )68( ع�سواً.

خصائص العينة الديغرافية

الجدول )1( 
األعداد والنسب المئوية لمتغيرات عينة الدراسة )توصيف عينة الدراسة( 

الن�صبة املئويةالعددالفئةاملتغري

اجلن�ص

5580.88ذكر

1319.12انثى

68100املجموع

الكلية

2841.18الرتبية

التنمية الجتماعية 
1319.12والأ�رشية

العلوم الإدارية 
1319.12والقت�سادية

التكنولوجيا والعلوم 
1420.59التطبيقية

68100املجموع

خربة 
ع�سو هيئة 

التدري�ص

1319.12اأقل من 3 �سنوات

1319.12من3 – 10 �سنوات

4261.76اأكرث من 10 �سنوات

68100املجموع

املوؤهل 
العلمي

4160.29ماج�ستري 

دكتوراه
2739.71

68100املجموع

حالة 
ع�سو هيئة 

التدري�ص

4058.82متفرغ

2841.18غري متفرغ

68100املجموع

أداة الدراسة: 

اطلع الباحث لتحقيق اأهداف الدرا�سة على الأدب والدرا�سات 
ال�سابقة واملراجع املتخ�س�سة، واعتمد الباحث يف اإعداد ال�ستبانة 
حمور  واأ�سيف   ،  )2015( م�سلح  للباحث  ا�ستبانه  تطوير  على 
اإلكرتونيًا«،  اجلامعة  اإدارة  مع  التدري�ص  هيئة  ع�سو  دور   « جديد 
وحددت املحاور، و�سيغت الفقرات لكل جمال من حماور الدرا�سة، 
وا�ستملت الدرا�سة على )29( فقرة موزعة على حمورين، واأعطيت 
كل فقرة من فقرات الأداة وزنًا مدرجًا وفق �سلم )ليكرت( اخلما�سي، 
والتقدير على النحو الآتي: درجة كبرية جداً )5( ، درجة كبرية )4( 
، درجة متو�سطة )3( ، درجة �سغرية )2( ، درجة �سغرية جداً )1( 
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فعالية استخدام البوابة األكادميية اإللكترونية في التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة القدس املفتوحة في فرع بيت حلم

د. معتصم “ محمد عزيز” منر مصلح

.واعتمدت الن�سب املئوية الآتية لتف�سري النتائج: )اعتمدت املفاتيح 
للمتو�سطات احل�سابية » الن�سب املئوية » على اأ�سا�ص اأن امل�سافات 
بني القيم يف التدرج اخلما�سي »0.8« بالن�سبة لهذا التدرج، وعليه 
فاإن النتقال من درجة اإىل اأخرى يحتاج اإىل«0.8«، يف الدرجة، 
علمًا  مو�سح،  هو  كما  الن�سب  تكون  مئوية  ن�سب  اإىل  وبتحويلها 
باأن هذه اإحدى الطرق ولي�ست الطريقة الوحيدة املتبعة يف و�سع 
مفاتيح للمتو�سطات احل�سابية، وقد ا�ستند الباحث يف ذلك املفتاح 
 %  37 % �سغرية جداً،   36 اإىل درا�سة م�سلح لعام 2015.1 - 
 %  84 - 52 % �سغرية، 53 % - 68 % متو�سطة، 69 % - 

كبرية، 85 % - 100 % كبرية جداً.

صدق األداة: 

ال�ستبانة على ثمانية  الأداة فقد عر�ست  للتاأكد من �سدق 
يحملون  منهم  ثالثة  والدكتوراه،  املاج�ستري  حملة  من  حمكمني 
اأ�ستاذ  درجة  يحملون  وثالثة  الرتبية،  يف  املاج�ستري  درجة 
اأ�ستاذ م�سارك يف الرتبية، والأخري بدرجة  م�ساعد، وواحد بدرجة 
اأ�ستاذ )دكتور( ، وهم من كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�ص 
وقد  حلم؛  بيت  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  ومديرية  املفتوحة، 
وزعت  فقرة،   )29( من  النهائية  �سورتها  يف  ال�ستبانة  تكونت 
الطلبة، ودور  التدري�ص مع  على حمورين، وهما )دور ع�سو هيئة 
اأخذ  وقد   ، اإلكرتونيًا(  اجلامعة  اإدارة  مع  التدري�ص  هيئة  ع�سو 
الباحث باقرتاحات املحكمني وتعديالتهم، وقد جرى تعديل على 
املحور  يف  املعدلة  الفقرات  ومن  املحورين،  يف  الفقرات  بع�ص 
الآتيتان:  الفقرتان  الطلبة(  مع  التدري�ص  هيئة  ع�سو  )دور  الأول: 
الأكادميية جميعها عرب البوابة الأكادميية  التعليمات  1 - ير�سل 
)قبل التعديل( ، اأما بعد التعديل: )1 - ير�سل با�ستمرار التعليمات 
الأكادميية التي تتعلق بالطلبة عرب البوابة الأكادميية( 2 - ير�سل 
)قبل  الأكادميية  البوابة  عرب  التعوي�سية  اللقاءات  مواعيد  للطلبة 
اللقاءات  مواعيد  للطلبة  ير�سل   -  2( التعديل:  بعد  اأما   ، التعديل( 
التعوي�سية والعتذارات عن بع�ص اللقاءات عرب البوابة الأكادميية، 
ومن الفقرات املعدلة يف املحور الثاين: )دور ع�سو هيئة التدري�ص 
1 - ير�سل اقرتاحاته  اإدارة اجلامعة الكرتونيًا( الفقرة الآتية:  مع 
1 - ير�سل  اأما بعد التعديل  عن التعليم الإلكرتوين )قبل التعديل( 
البوابة  عرب  الفرع  اإىل  الإلكرتوين  التعليم  �سري  حول  اقرتاحاته 

الأكادميية.

ثبات األداة: 	

مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب معامل الثبات 
وبذلك   ،0.911 الكلي  الثبات  معامل  بلغ  حيث  األفا(  )كرونباخ 
الثبات كما يظهر يف اجلدول  بدرجة عالية من  ال�ستبيان  يتمتع 

الآتي.
معامل الثبات لكل حمور من حماور الأداة والدرجة الكلية.

جدول )2( 

معامل الثبات املحور
كرونباخ األفا

عدد 
الفقرات

حجم 
العينة

 الأول: دور ع�سو هيئة 
0.9211765التدري�ص مع الطلبة

الثاين: دور ع�سو هيئة 
التدري�ص مع اإدارة اجلامعة 

الكرتونيًا
0.8951265

0.9112965الدرجة الكلية

املعاجلة اإلحصائية: 

احل�سابية،  املتو�سطات  اإيجاد  مت  الإح�سائية  للمعاجلة 
الدرا�سة  عينة  لإجابات  املئوية  والن�سب  املعيارية،  والنحرافات 
املتغريات  ح�سب  املتو�سطات  وكذلك  ال�ستبانة،  فقرات  على 
امل�ستقلة يف الدرا�سة، كما ا�ستخدم اختبار )ت( للعينات امل�ستقلة، 
احل�سابية  املتو�سطات  ملقارنة  الأحادي  التباين  حتليل  واختبار 
ح�سب املتغريات امل�ستقلة، وح�ساب معامل الثبات )كرونباخ األفا( 
للتحقق من �سدق الأداة الإح�سائي وثباتها، وذلك �سمن برنامج 

. )SPSS( الرزم الإح�سائية

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول:  ◄

الأكادميية  البوابة  خدمات  ا�صتخدام  فعالية  ما 
الإلكرتونية يف التوا�صل لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة 

القد�س املفتوحة يف فرع بيت حلم؟ 
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  عن  لالإجابة 
احل�سابية  للمتو�سطات  الكلية  والدرجة  فقرة  لكل  املئوية  والن�سب 

والنحرافات املعيارية.
جدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور األول )المحور األول: دور 
عضو هيئة التدريس مع الطلبة.

رقم 
العبارة

الرتتيب 
املتو�صط العبارةالتنازيل

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الن�صية 
التقييماملئوية

110
يجيب عن اأ�سئلة الطلبة 

وا�ستف�ساراتهم عرب 
البوابة الأكادميية.

4.810.4096.18
كبرية 

جداً

214

ي�سجع الطلبة يف 
اللقاءات ال�سفية 

على ا�ستخدام البوابة 
الأكادميية.

4.620.4992.35
كبرية 

جداً

36

ي�سجع با�ستمرار الطلبة 
على متابعة البوابة 

الأكادميية من خالل 
الأ�سئلة التي ير�سلها 

اإىل الطلبة لالإجابة 
عنها.

4.430.8088.53
كبرية 

جداً
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رقم 
العبارة

الرتتيب 
املتو�صط العبارةالتنازيل

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الن�صية 
التقييماملئوية

47

ير�سل للطلبة مواعيد 
اللقاءات التعوي�سية 

والعتذارات عن بع�ص 
اللقاءات عرب البوابة 

الأكادميية.

4.410.5088.24
كبرية 

جداً

53

يرد بال�رشعة املمكنة 
على الر�سائل التي 

تر�سل اإليه من الطلبة 
عرب البوابة الأكادميية.

4.400.4987.94
كبرية 

جداً

64
ير�سل مواد تو�سيحية 

للطلبة عرب البوابة 
الأكادميية.

كبرية 4.210.7484.12

717

ي�سجع الطلبة على 
متابعة البيانات 

ال�سخ�سية يف كل ف�سل 
درا�سي عرب البوابة 

الأكادميية.

كبرية4.210.7484.12

816
يوجه الطلبة نحو 

التقنيات احلا�سوبية 
اجلديدة املتطورة.

كبرية4.010.6380.29

912
يتعاون مع الطلبة 
فيما يتعلق باأمور 
البوابة الأكادميية.

كبرية4.010.9180.29

1015

ير�سل للطلبة جميع 
ت�سجيالت لقاءات 

ال�سفوف الفرتا�سية 
للمقررات التي يدر�سها 

يف الف�سل الدرا�سي.

كبرية3.620.8172.35

111

يرد على حلقات 
النقا�ص التي 

يفعلها على البوابة 
الأكادميية.

كبرية3.621.3472.35

125

ير�سل با�ستمرار جميع 
التعليمات الأكادميية 

التي تتعلق بالطلبة 
عرب البوابة الأكادميية.

كبرية3.431.3568.53

1311
يفعل حلقات النقا�ص 

للطلبة ف�سليًا عرب 
البوابة الأكادميية.

كبرية3.431.3568.53

142

يو�سح للطلبة 
املهارات الأ�سا�سية 

املتعلقة بالبوابة 
الأكادميية.

كبرية3.411.3468.24

1513

ير�سل للطلبة مقالت 
تربوية تتعلق بدور 
البوابة الأكادميية 

جلامعة القد�ص 
املفتوحة.

متو�سطة3.381.0267.65

168

يح�ص الطلبة على 
ا�ستخدام البوابة 

الأكادميية ملتابعة 
حلقات النقا�ص.

متو�سطة3.241.1664.71

رقم 
العبارة

الرتتيب 
املتو�صط العبارةالتنازيل

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الن�صية 
التقييماملئوية

179

ي�سطحب الطلبة اإىل 
خمترب احلا�سوب 
لتعريفهم بكيفية 
ا�ستخدام البوابة 

الأكادميية يف العملية 
التعليمية.

متو�سطة3.221.4764.41

كبرية3.910.6478.17املتو�صط الكلي للمحور

أقصى درجة لالستجابة خمس درجات.

لفعالية  الكلية  الدرجة  اأن  عن   )3( اجلدول  نتائج  ك�سفت 
ا�ستخدام خدمات البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى 
بيت  املفتوحة يف فرع  القد�ص  التدري�ص يف جامعة  اأع�ساء هيئة 
حلم كانت كبرية، حيث بلغت ن�سبتها املئوية )78.17( ، ومبتو�سط 
 1 الآتية:  العبارات  يف  الفقرات  اأعلى  )ومتثلت   3.91( ح�سابي 
الأكادميية  البوابة  وا�ستف�ساراتهم عرب  الطلبة  اأ�سئلة  - يجيب عن 
ي�سجع   -  2  )4.81( ح�سابي  ومبتو�سط   )96.18( مئوية  بن�سبة 
الطلبة يف اللقاءات ال�سفية على �ستخدام البوابة الأكادميية بن�سبة 
مئوية )92.35( ومبتو�سط ح�سابي )4.62( 3 - ي�سجع با�ستمرار 
التي  الأ�سئلة  خالل  من  الأكادميية  البوابة  متابعة  على  الطلبة 
ير�سلها اإىل الطلبة لالإجابة عنها بن�سبة مئوية )88.53( ومبتو�سط 

ح�سابي )4.43( ، 
ويعزو الباحث ذلك اإىل تركيز جامعة القد�ص املفتوحة على 
التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  حتث  التي  والتن�سطية  التدريبية  الدورات 
اإر�سال  على  درا�سي  ف�سل  كل  بداية  يف  الطلبة  ت�سجيع  على 
البوابة الأكادميية،  ر�سائل تو�سحية للطلبة حول كيفية ا�ستخدام 
البوابة  ا�ستخدام  على  الوجاهية  اللقاءات  بداية  يف  وت�سجيعهم 
ع�سو  لأداء  املفتوح  التعليم  متابعة  اإىل  يعود  ورمبا  الأكادميية، 
هيئة التدري�ص بحيث يتم يف نهاية كل ف�سل درا�سي تقييم اأدائه، 
مكافاأتهم  ويتم  املتميز،  الأداء  حول  الفرع  اإىل  تقارير  واإر�سال 
التعليم  تفعيل  على  ي�سجعهم  ما  التقومي،  �سحيفة  على  بدرجات 
التعليمي  الفرع  اختيار  ح�سن  اإىل  ذلك  يعود  ورمبا  الإلكرتوين، 
واإحلاقهم  املتفرغني،  وغري  املتفرغني  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء 
امل�ساركة  وت�سجيعهم على  الإلكرتوين،  التعليم  بدورات مكثفة يف 

يف الأبحاث واملوؤمترات داخل فل�سطني وخارجها.
 )2009( والعجرمي  النجار  درا�سة  مع  الدرا�سة  وتتفق 
اأن امل�رشفني ميتلكون كفايات التعلم الإلكرتوين  اإىل  اأ�سارت  التي 
وتتفق  كما  الأكادميية،  البوابة  عرب  املقررات  اإدارة  يف  وبنائها 
الكلية  الدرجة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )2015( م�سلح  درا�سة  مع 
لدور ع�سو هيئة التدري�ص مع الطلبة لنجاعة اخلدمات الأكادميية 
طلبتها  نظر  وجهة  من  املفتوحة  القد�ص  جامعة  لبوابة  والتقنية 
التي   )2015 وبراهمة  )حناوي  درا�سة  مع  وتتفق  كبرية،  كانت 
يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لقدرات  الكلية  الدرجة  اأن  اإىل  اأ�سارت 
جمال التعلم الإلكرتوين يف جامعة القد�ص املفتوحة كانت كبرية، 
ح�سول  اإىل  اأ�سارت  التي  )عطري2015(  درا�سة  مع  اأي�سا  ومتفقة 
ا�ستجابات مرتفعة، وتتفق كذلك مع  جميع املجالت على درجة 
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درا�سة )�سهيل وم�سلح، 2014( التي اأ�سارت اإىل اأن الدرجة الكلية 
ملهارات التعليم الإلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة 
القد�ص املفتوحة يف دولة فل�سطني كانت كبرية، ومع درا�سة لكي 
)Lackey,2011( التي اأ�سارت اإىل تبني اأ�سلوب التعليم عرب النرتنت 
موظفي  من  يتلقونها  التي  وامل�ساعدة  الزمالء  مع  التعاون  واإىل 
اجلامعة، وتتفق مع درا�سة �سرتى هورن )Strayhorn,2007( التي 
اأ�سارت اإىل اأن الن�سبة الكبرية من اأع�ساء هيئة التدري�ص ي�ستخدمون 
الدرا�سة  ولكن  النرتنت،  عرب  اأخرى  وخدمات  الإلكرتوين  الربيد 
تتعار�ص جزئيامَ مع درا�سة حمايل وحمايل )2006( التي اأ�سارات 
اإىل وجود �سعوبات تواجه امل�رشفني وحتد من ا�ستخدامهم بوابة 
اجلامعة الأكادميية، وتتعار�ص جزئيًا مع درا�سة ح�سنني )2011( 
التي اأ�سارت اإىل اأن ال�سمة املميزة لوجهات نظر اأ�ساتذة كلية الرتبية 
برنامج  يف  التعليم  تكنولوجيا  توظيف  حيال  بال�سلبية  تت�سم 
التعليم عن بعد، وتتعار�ص مع درا�سة )كرمي وعثمان، 2014( التي 
الالزمة  للمهارت  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اأغلب  افتقار  اإىل  اأ�سارت 
الربجميات  با�ستخدام  اإملامهم  و�سعف  التقنيات،  ل�ستخدام 
 Mahnaz and( واآخرون  مهناز  درا�سة  مع  وتتعار�ص  اخلا�سة، 
other,2012( التي اأ�سارت اإىل عوائق عدة، نحو: عدم توفر املهارة 
التحديات يف  اأكرب  كانت  اإذ  التحية،  بالبنية  املتعلقتان  والثقافة 
التعليم الإلكرتوين، وقد كانت اأقل الفقرات موافقة1 - ير�سل للطلبة 
القد�ص  جلامعة  الأكادميية  البوابة  بدور  تتعلق  تربوية  مقالت 
 2  )3.38( ح�سابي  ومبتو�سط   )67.65( مئوية  بن�سبة  املفتوحة 
- يح�ص الطلبة على ا�ستخدام البوابة الأكادميية ملتابعة حلقات 
 - 3  )3.24( )64.71( ومبتو�سط ح�سابي  بن�سبة مئوية  النقا�ص 
ا�ستخدام  بكيفية  لتعريفهم  احلا�سوب  خمترب  اإىل  الطلبة  ي�سطحب 
 )64.41( مئوية  بن�سبة  التعليمية  العملية  يف  الأكادميية  البوابة 
متابعة  قلة  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،  )3.22( مقداره  .مبتو�سط 
بالبوابة  املتعلقة  الرتبوية  املقالت  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء 
الأعباء  واإىل كرثة  وال�سحف،  التي تن�رش يف املجالت  الأكادميية 
املطلوبة منهم يف التدري�ص املتعلقة باإعداد تعيينات، وامتحانات، 
واأبحاث علمية، وم�ساركة يف موؤمترات علمية، ويعزو الباحث اإىل 
التدري�ص على  اأع�ساء هيئة  تركيز  اإىل  النقا�ص  تفعيل حلقات  قلة 
ا�ستخدام ال�سفوف الفرتا�سية ب�سكل اأكرب، واإىل قلة الرد من الطلبة 
ويعزو  التدري�ص،  هيئة  ع�سو  ير�سلها  التي  النقا�ص  حلقات  على 
اأع�ساء هيئة  اأن  اإىل  اإىل املختربات  الباحث قلة ا�سطحاب الطلبة 
التدري�ص يركزون ب�سكل كبري يف املحا�رشات على اأهمية ا�ستخدام 
البوابة الأكادميية، واإىل قلة الوقت املتاح لدى ع�سو هيئة التدري�ص 
دائمًا  ان�سغالهم  اإىل  بالإ�سافة  اإىل املختربات،  الطلبة  ل�سطحاب 

باملحا�رشات والتطبيقات العملية ملقررات احلا�سوب.
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني 
)دور عضو هيئة التدريس مع إدارة الجامعة الكترونيًا.

رقم 
العبارة

الرتتيب 
املتو�صط العبارةالتنازيل

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الن�صبة 
التقييماملئوية

112

يلتزم مبواعيد 
املراقبات الن�سفية 

والنهائية املر�سلة من 
اإدارة الفرع.

4.620.7992.35
كبرية 

جداً

رقم 
العبارة

الرتتيب 
املتو�صط العبارةالتنازيل

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الن�صبة 
التقييماملئوية

29

يتابع التعديالت التي 
جترى على برنامج 

اللقاءات ال�سفية لع�سو 
هيئة التدري�ص عرب 
البوابة الأكادميية.

4.430.8088.53
كبرية 

جداً

32

يرد على الر�سائل 
اللكرتونية التي 

تر�سلها الدائرة 
الأكادميية.

4.410.8088.24
كبرية 

جداً

48

يرد على امل�ساكل 
الأكادميية التي تبعثها 
اإدارة الفرع عرب البوابة 

الأكادميية.

4.400.4987.94
كبرية 

جداً

57

ير�سل البيانات 
املطلوبة منه كافة عرب 

البوابة الأكادميية يف 
املوعد املحدد.

كبرية4.190.4083.82

611

متابعة الإعالنات 
املر�سلة من امل�ساعد 

الأكادميي عرب البوابة 
الأكادميية.

كبرية4.041.2680.88

71
يتابع البوابة 

كبرية4.010.6380.29الأكادميية يوميًا.

85

ير�سل اإجازة ال�سفر اأو 
املر�ص اإىل اإدارة الفرع 

عرب الت�سل�سل الإداري 
يف البوابة الأكادميية.

كبرية4.000.6580.00

93

ير�سل اإىل امل�ساعد 
الأكادميي عرب البوابة 

الأكادميية مواعيد 
اللقاءات التي يحددها.

كبرية3.791.0075.88

106
ي�سجع با�ستمرار 

زمالئه على متابعة 
البوابة الأكادميية.

كبرية3.631.3572.65

1110

ير�سل اقرتاحاته حول 
�سري التعليم الإلكرتوين 

اإىل الفرع عرب البوابة 
الأكادميية.

كبرية3.441.3668.82

124

يطلع اإدارة الفرع على 
الأخطاء املطبعية 

والعلمية للمقررات 
التي يدر�سها عرب 

البوابة الأكادميية.

متو�سطة3.031.2760.59

كبرية4.000.6380.00املتو�صط الكلي للمحور1

أقصى درجة لالستجابة خمس درجات

لفعالية  الكلية  الدرجة  اأن  عن   )4( اجلدول  نتائج  ك�سفت 
ا�ستخدام خدمات البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى 
بيت  املفتوحة يف فرع  القد�ص  التدري�ص يف جامعة  اأع�ساء هيئة 
حلم كانت كبرية، حيث بلغت ن�سبتها املئوية )80.00( ومبتو�سط 
 - 1 الآتية:  العبارات  الفقرات يف  اأعلى  ح�سابي )4.00( .ومتثلت 
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اإدارة  من  املر�سلة  والنهائية  الن�سفية  املراقبات  مبواعيد  يلتزم 
 -  2  )4.62( ح�سابي  ومبتو�سط   )92.35( مئوية  بن�سبة  الفرع 
يتابع التعديالت التي جترى على برنامج اللقاءات ال�سفية لع�سو 
 )88.53( مئوية  بن�سبة  الأكادميية  البوابة  عرب  التدري�ص  هيئة 
اللكرتونية  الر�سائل  على  يرد   -  3  )4.43( ح�سابي  ومبتو�سط 
التي تر�سلها الدائرة الأكادميية بن�سبة مئوية )88.24( ومبتو�سط 
ح�سابي )88.24( ويعزو الباحث ذلك اإىل اهتمام الفرع التعليمي 
التدري�ص مبتابعة ع�سو  اأع�ساء هيئة  الف�سلية مع  يف اجتماعاته 
هيئة التدري�ص يوميًا البوابة الأكادميية، والرد على الر�سائل التي 
ت�سله من الدائرة الأكادميية وامل�ساعد الأكادميي وق�سم الت�سجيل، 
واإىل الر�سائل امل�ستمرة التي ير�سلها امل�ساعد الأكادميي اإىل اأع�ساء 

هيئة التدري�ص عرب البوابة الأكادميية بدُل من الورقية.
 )2015 وبراهمة  )حناوي  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  وتتفق 
التدري�ص  اأع�ساء هيئة  لقدرات  الكلية  الدرجة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي 
كانت  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الإلكرتوين  التعلم  جمال  يف 
اإىل ح�سول  اأ�سارت  التي  درا�سة )عطري2015(  وتتفق مع  كبرية، 
كذلك  وتتفق  مرتفعة،  ا�ستجابات  درجة  على  املجالت  جميع 
الدرجة  ان  اإىل  اأ�سارت  التي   )2014 وم�سلح،  )�سهيل  درا�سة  مع 
الكلية ملهارات التعليم الإلكرتوين لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 
ومتفقة  كبرية،  كانت  فل�سطني  دولة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
اأ�سلوب  تبني  اإىل  اأ�سارت  التي   )Lackey,2011( لكي  درا�سة  مع 
التي  وامل�ساعدة  الزمالء  مع  التعاون  واإىل  النرتنت  عرب  التعليم 
هورن  �سرتى  درا�سة  مع  وتتفق  اجلامعة،  موظفي  من  يتلقونها 
)Strayhorn,2007( التي اأ�سارت اإىل اأن الن�سبة الكبرية من اأع�ساء 
هيئة التدري�ص ي�ستخدمون الربيد الإلكرتوين وخدمات اأخرى على 
 )2006( وحمايل  حمايل  مع  الدرا�سة  هذه  وتتعار�ص  النرتنت، 
وحتد  امل�رشفني  تواجه  فنية  �سعوبات  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي 
)كرمي،  درا�سة  مع  وتتعار�ص  الأكادميية،  البوابة  ا�ستخدامهم  من 
هيئة  اأع�ساء  اأغلب  افتقار  اإىل  اأ�سارت  التي   )2014 وعثمان، 
التدري�ص للمهارت الالزمة ل�ستخدام التقنيات، و�سعف اإملامهم يف 
ا�ستخدام الربجميات اخلا�سة.وتتعار�ص كذلك مع درا�سة )ح�سنني، 
اأ�ساتذة  نظر  لوجهات  املميزة  ال�سمة  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )2011
كلية الرتبية تت�سم بال�سلبية حيال توظيف تكنولوجيا التعليم يف 
برامج التعلم عن بعد بهذه الكليات، ومتعار�سة مع درا�سة مهناز 
واآخرون )Mahnaz 2012 and other( التي اأ�سارت اإىل عوائق عدة 
نحو: عدم توفر املهارة والثقافة املتعلقتان بالبنية التحية والتي 
كانت اأكرب التحديات يف التعليم اللكرتوين، وقد كانت اأقل الفقرات 
والعلمية  املطبعية  الأخطاء  على  الفرع  اإدارة  يطلع  هي:  موافقة 
مئوية  بن�سبة  الأكادميية  البوابة  عرب  يدر�سها  التي  للمقررات 
اإىل كرثة  ذلك  الباحث  ويعزو   )3.03( )60.59( مبتو�سط مقداره 
واإىل  التدري�ص،  امللقاة على عاتق ع�سو هيئة  الأكادميية  الأعباء 
تكليف اجلامعة ر�سميًا اأع�ساء هيئة تدري�ص يف كل ف�سل درا�سي 

لتطوير املقررات الدرا�سية.
ال�سوؤال الثاين الذي ن�سه:  ◄

هل توجد فروق يف املتو�صطات احل�صابية للدرجة الكلية 

لفعالية ا�صتخدام البوابة الأكادميية اللكرتونية يف التوا�صل 
لدى اأع�صاء هيئة التدري�س بجامعة القد�س املفتوحة يف فرع 
بيت حلم تعزى اإىل متغريات: النوع الإن�صاين، الكلية، اخلربة، 

املوؤهل العلمي، حالة ع�صو هيئة التدري�س، 
وقد انبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سيات الآتية: 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 1
الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري اجلن�ص.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الفر�سية  عن  لالإجابة 
للدرجة الكلية لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري اجلن�ص.
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لفعالية استخدام البوابة األكاديمية االلكترونية في 
التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس 

في جامعة القدس المفتوحة في فرع بيت لحم تعزى لمتغير النوع الجنس.

املتو�صط العدداجلن�ساملحاور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

الأول: دور 
ع�سو هيئة 

التدري�ص مع 
الطلبة

553.870.70ذكر

0.81660.3
134.060.01انثى

الثاين: دور 
ع�سو هيئة 

التدري�ص مع 
اإدارة اجلامعة 

الكرتونيًا

554.020.70ذكر

0.82660.3
133.920.01انثى

الدرجة 
الكلية

553.930.70ذكر
0.6660.4

134.000.01انثى

توجد  ل  اأنه  اإىل   )5( اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
)α≤ 0.05( يف  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
التوا�سل لدى  البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف  فعالية ا�ستخدام 
بيت  املفتوحة يف فرع  القد�ص  التدري�ص يف جامعة  اأع�ساء هيئة 
اإىل اهتمام كال  اإىل متغري اجلن�ص، ويعزو الباحث ذلك  حلم تعزى 
اجلن�سني الذكر والأنثى مبتابعة البوابة الأكادميية، واإىل التحاقهم 
بالدورات وور�ص العمل التي تعقدها جامعة القد�ص املفتوحة يف 
واإىل  اإليها،  الفرع  يدعو  التي  الجتماعات  واإىل  التعليمي،  الفرع 
اهتمامهم باملثريات والتجديدات امل�ستمرة اجلديدة التي اأدخلتها 
اجلامعة مثل )الت�سجيالت امل�سجلة يف الفيديو التدفقي، وال�سفوف 
وح�سونة  جحجوح  اأبو  درا�سة  مع  الدرا�سة  .وتتفق  الفرتا�سية( 
)2011( التي اأ�سارت اإىل اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
وتتعار�ص  اجلن�ص،  ملتغري  تبعًا  الإلكرتوين  التعليم  فاعلية  يف 
فروق  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   )2015 )عطري،  درا�سة  مع  جزئيًا 
جامعة  يف  اللكرتونية  الإدارة  واقع  يف  اإح�سائية  دللة  ذات 
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فعالية استخدام البوابة األكادميية اإللكترونية في التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة القدس املفتوحة في فرع بيت حلم

د. معتصم “ محمد عزيز” منر مصلح

)�سهيل  درا�سة  مع  وتتعار�ص  اجلن�ص،  متغري  اإىل  تعزى  فل�سطني 
املتو�سطات  يف  فروق  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   )2014 وم�سلح، 
اأع�ساء  لدى  الإلكرتوين  التعليم  ملهارات  الكلية  للدرجة  احل�سابية 

هيئة التدري�ص تعزى اإىل متغري اجلن�ص.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 2

اللكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري الكلية.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الفر�سية  عن  لالإجابة 
للدرجة الكلية لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري الكلية.
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لدرجة فعالية استخدام البوابة األكاديمية اإللكترونية في 
التواصل 

لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة في فرع بيت لحم تعزى إلى متغير 
الكلية.

املتو�صط العددالكليةاملحاور
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الأول: دور ع�سو 
هيئة التدري�ص مع 

الطلبة

284.470.12الرتبية

132.760.21التنمية الجتماعية والأ�رشية 

134.060.32العلوم الإدارية والقت�سادية 

143.710.12التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الثاين: دور ع�سو 
هيئة التدري�ص 

مع اإدارة اجلامعة 
اإلكرتونيًا

284.630.04الرتبية

132.920.14التنمية الجتماعية والأ�رشية 

133.920.27العلوم الإدارية والقت�سادية 

143.830.11التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الدرجة الكلية

284.530.09الرتبية

132.830.13التنمية الجتماعية والأ�رشية 

134.000.10العلوم الإدارية والقت�سادية 

143.760.07التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

فروق  وجود  اإىل   )6( اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
البوابة  ا�ستخدام  لفعالية  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهرية 
الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 
جامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري الكلية، 
التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  هذه  دللة  من  وللتحقق 
ملقارنة املتو�سطات احل�سابية لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية 
جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية 
القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري الكلية واجلدول 

)7( يو�سح ذلك

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

معدل 
املربعات

قيمة 
ف

م�صتوى 
الدللة

بني 
15.2135.073.700.000املجموعات

داخل 
98.72641.54املجموعات

113.9367املجموع

فروق  وجود  اإىل   )7( اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α≤ 0.05( يف فعالية ا�ستخدام 
هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة 
تعزى  حلم  بيت  فرع  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص 
�سيفيه  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  الكلية، وملعرفة م�سدر  اإىل متغري 

للمقارنات البعدية.
الجدول )8( 

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

الرتبيةالكلية
التنمية 

الجتماعية 
والأ�رشية

العلوم 
الإدارية 

والقت�صادية
التكنولوجيا

 - الرتبية

 - *1.7 - التنمية الجتماعية والأ�رشية

 - *0.531.17 - العلوم الإدارية والقت�سادية

 - 0.24 - 0.770.89 - التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

والإقت�سادية  الإدارية  والعلوم  الرتبية  بني  كانت  الفروق 
والعلوم  الرتبية  ل�سالح  والأ�رشية  الجتماعية  التنمية  مقابل 

الإدارية والقت�سادية.
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  تت�سح 
عند م�ستوى )α≤ 0.05( يف فعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية 
جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية 
القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري الكلية، ويعزو 
وغري  املتفرغني  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  اهتمام  اإىل  ذلك  الباحث 
والأقت�سادية(  الإدارية  والعلوم  )الرتبية  كليتي  يف  املتفرغني 
بتفعيل البوابة الأكادميية مع طلبتهم ب�سكل فعال اأكرث من اأع�ساء 
هيئة التدري�ص يف كلية التمنية الجتماعية والأ�رشية، واإىل فاعلية 
دور من�سقي املقررات الإلكرتونية يف كلية الرتبية والعلوم الإدارية 
النقا�ص  حلقات  وتفعيل  املحا�رشات،  مواعيد  اإر�سال  خالل  من 
متابعة  يف  فاعلية  اأكرث  طلبتهم  جعل  ما  التو�سيحية،  والن�رشات 
)الرتبية  كليتي  مقررات  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الأكادميية،  البوابة 
اأع�ساء هيئة التدري�ص  والعلوم الإدارية والقت�سادية( تتطلب من 
كلية  من  اأكرب  ب�سكل  اجلامعة  لبوابة  الأكادميية  اخلدمات  تفعيل 
درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  وتتفق  والأ�رشية،  الجتماعية  التنمية 
)حناوي وبراهمة، 2015( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤ 0.05( يف قدرات اأع�ساء هيئة 

التدري�ص تعزى اإىل متغري الكلية.
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ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 3
)α≤ 0.05( يف فعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية اللكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري خربة ع�سو هيئة التدري�ص.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الفر�سية  عن  لالإجابة 
للدرجة الكلية لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري خربة ع�سو هيئة التدري�ص.
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لفعالية استخدام البوابة األكاديمية اإللكترونية في 
التواصل

لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فرع بيت لحم تعزى إلى متغير 
خبرة عضو هيئة التدريس.

خربة ع�صو هيئة املحاور
املتو�صط العددالتدري�س

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الأول: دور ع�سو هيئة 
التدري�ص مع الطلبة

134.060.09اأقل من 3 �سنوات

132.760.13من 3 – 10 �سنوات

424.220.10اأكرث من 10 �سنوات

الثاين: دور ع�سو هيئة 
التدري�ص مع اإدارة 
اجلامعة الكرتونيًا

133.920.09اأقل من 3 �سنوات

132.920.13من 3 – 10 �سنوات

424.360.10اأكرث من 10 �سنوات

الدرجة الكلية

134.000.40اأقل من 3 �سنوات

132.830.38من 3 – 10 �سنوات

424.280.38اأكرث من 10 �سنوات

يت�سح من اجلدول )9( وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات 
الإلكرتونية يف  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  احل�سابية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 
دللة  من  وللتحقق  اخلربة،  متغري  اإىل  تعزى  حلم  بيت  فرع  يف 
املتو�سطات  ملقارنة  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  هذه 
يف  الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  لفعالية  احل�سابية 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري اخلربة.
واجلدول )10( يو�سح ذلك

جمموع امل�صدر
املربعات

درجات 
احلرية

معدل 
املربعات

قيمة 
ف

م�صتوى 
الدللة

17.3128.656.450.000بني املجموعات

87.52651.34داخل املجموعات

104.8367املجموع

ت�سري املعطيات يف جدول )10( اإىل وجود فروق ذات دللة 
ا�ستخدام  فعالية  يف   )α≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  اللكرتونية  الأكادميية  البوابة 

تعزى  حلم  بيت  فرع  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص 
�سيفه  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  م�سدر  وملعرفة  اخلربة،  متغري  اإىل 

للمقارنات البعدية.
الجدول )11( 

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

اأكرث من 10 �صنوات3 - 10 �صنواتاأقل من 3 �صنواتاخلربة

 - اأقل من 3 �سنوات

 - *1.17 - من 3 - 10 �سنوات

*0.281.45اأكرث من 10 �سنوات

 )3( من  واأقل  �سنوات،   )10( من  اأكرث  ل�سالح  فروق  توجد 
يف  الواردة  املعطيات  وت�سري  �سنوات،  �سنوات مقابل من 3 - 10 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  اإىل وجود   )11( اجلدول 
الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  يف   )α≤ 0.05( الدللة 
جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف  الإلكرتونية 
ع�سو  خربة  متغري  اإىل  تعزى  حلم  بيت  فرع  يف  املفتوحة  القد�ص 
هيئة التدري�ص ل�سالح اأكرث من )10( �سنوات، واأقل من )3( �سنوات، 
ويعزو الباحث ذلك اإىل الدورات والأبحاث واملوؤمترات التي �ساركوا 
فيها على مدار ال�سنوات الطويلة التي اأك�سبتهم خربة اأكرث يف التعليم 
الإلكرتوين، واإىل دافعية وحما�سة اأع�ساء هيئة التدري�ص الأقل من 
)3( �سنوات، واإىل اخلربة يف اإعداد وتطوير برامج ومقررات التعليم 
 )2015 وبراهمة،  )حناوي  درا�سة  مع  الدرا�سة  الإلكرتوين.وتتفق 
م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي 
اإىل  تعزى  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  قدرات  )α≤ 0.05( يف  الدللة 
اأ�سارت اإىل  2015( التي  متغري اخلربة، وتتفق مع درا�سة )عطري، 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف واقع الإدارة الإلكرتونية يف 
جامعة فل�سطني تعزى اإىل متغري �سنوات اخلربة، وتتفق كذلك مع 
درا�سة )�سهيل، وم�سلح، 2014( التي اأ�سارت اإىل وجود فروق يف 
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة ممار�سة اأع�ساء هيئة 
التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة ملهارات التعليم الإلكرتوين 

تعزى اإىل متغري اخلربة.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 4

الإلكرتونية  الأكادميية  البوابة  ا�ستخدام  فعالية  )α≤ 0.05( يف 
القد�ص  جامعة  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  لدى  التوا�سل  يف 

املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الفر�سية  عن  لالإجابة 
للدرجة الكلية لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
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الجدول )12( 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لفعالية استخدام البوابة األكاديمية االلكترونية

في التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة القدس المفتوحة في فرع بيت لحم
تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

املوؤهل املحاور
املتو�صط العددالعلمي

احل�صابي
النحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

الأول: دور 
ع�سو هيئة 

التدري�ص مع 
الطلبة

414.120.37ماج�ستري

3.5660.00
273.590.81دكتوراه

الثاين: دور 
ع�سو هيئة 

التدري�ص 
مع اإدارة 
اجلامعة 
الكرتونيًا

414.140.38ماج�ستري

3.22660.01 دكتوراه
273.780.85

الدرجة 
الكلية

414.130.37ماج�ستري

3.4660.00 دكتوراه
273.670.83

فروق  اإىل وجود   )12( اجلدول  الواردة يف  املعطيات  ت�سري 
ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤ 0.05( يف فعالية 
اأع�ساء  ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف التوا�سل لدى 
هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة يف فرع بيت حلم تعزى 
ذلك  الباحث  ويعزو  ماج�ستري،  ل�سالح  العلمي  املوؤهل  متغري  اإىل 
الإلكرتوين، واإىل تركيز  التعليم  اإىل حماولتهم لإثبات تفوقهم يف 
الإلكرتوين،  التعليم  يف  مهاراتهم  تطوير  على  كبري  ب�سكل  الفرع 
واإحلاقهم بور�ص عمل ودورات مكثفة، واإىل اهتمامهم ومتابعتهم 
للتعليم الإلكرتوين، وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة )عطري، 2015( 
التي اأ�سارت اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف واقع الإدارة 
العلمي،  اإىل متغري املوؤهل  الإلكرتونية يف جامعة فل�سطني تعزى 
وتتفق كذلك مع درا�سة )�سهيل وم�سلح، 2014( التي اأ�سارت اإىل 
وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة ممار�سة 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة ملهارات التعليم 
الإلكرتوين تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي، وتتعار�ص مع درا�سة 
)حناوي وبراهمة، 2015( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α≤ 0.05( يف قدرات اأع�ساء 

هيئة التدري�ص تعزى اإىل متغري املوؤهل العلمي.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة . 5

)α≤ 0.05( يف فعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري حالة ع�سو هيئة التدري�ص.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  الفر�سية  عن  لالإجابة 
للدرجة الكلية لفعالية ا�ستخدام البوابة الأكادميية اللكرتونية يف 
اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة  التوا�سل لدى 

يف فرع بيت حلم تعزى اإىل متغري حالة ع�سو هيئة التدري�ص.

الجدول )13( 
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لفعالية استخدام البوابة األكاديمية االلكترونية
في التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القدس المفتوحة في فرع بيت لحم

تعزى إلى متغير حالة عضو هيئة التدريس.

املحاور
حالة 

ع�صو هيئة 
التدري�س

املتو�صط العدد
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
ت

درجات 
احلرية

م�صتوى 
الدللة

 الأول: دور 
ع�سو هيئة 

التدري�ص مع 
الطلبة

403.510.55متفرغ

4.01660.00
284.470.12غري متفرغ

الثاين: دور 
ع�سو هيئة 

التدري�ص 
مع اإدارة 
اجلامعة 
الكرتونيًا

403.560.46متفرغ

4.11660.00
284.630.04غري متفرغ

الدرجة 
الكلية

403.530.51متفرغ
4.03660.00

284.530.09غري متفرغ

وجود  اإىل   )13( اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
)α≤ 0.05( يف  الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
التوا�سل لدى  البوابة الأكادميية الإلكرتونية يف  فعالية ا�ستخدام 
بيت  املفتوحة يف فرع  القد�ص  التدري�ص يف جامعة  اأع�ساء هيئة 
العمل  �سغوط  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  متفرغ،  غري  ل�سالح  حلم 
تدري�ص ما  منه  يتطلب  اذ  املتفرغ،  امللقاة على عاتق  ومتطلباته 
يقارب من 3 – 7 مقررات درا�سية بالإ�سافة اإىل تن�سيق مقررات 
يف  وامل�ساركة  المتحانات،  اأ�سئلة  واإعداد  اللكرتوين،  التعليم 
يف  م�ساركته  و  علمية،  اأبحاث  وكتابة  والدروات،  العمل  ور�ص 
مع  الدرا�سة  هذه  وتتفق  درا�سية،  مقررات  وتطوير  جلان  ع�سوية 
اأ�سارت اإىل وجود فروق يف  درا�سة )�سهيل وم�سلح، 2014( التي 
املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لدرجة ممار�سة اأع�ساء هيئة 
التدري�ص يف جامعة القد�ص املفتوحة ملهارات التعليم الإلكرتوين 

تعزى اإىل متغري حالة ع�سو هيئة التدري�ص.

التوصيات: 

ا�صتناداً اإىل نتائج الدرا�صة يو�صي الباحث مبا ياأتي: 

ع�سو . 6 عاتق  على  امللقاة  الأكادميية  الأعباء  تخفيف 
هيئة التدري�ص املتفرغ.

ومن�سقي . 7 التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  دور  تفعيل  �رشورة 
والتنمية  التطبيقية،  والعلوم  التكنولوجيا  لكليات  املقررات 

الجتماعية والأ�رشية، يف ا�ستخدام البوابة الأكادميية.
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تكثيف الدورات وور�ص العمل الوجاهية، وعرب ال�سفوف . 8
درجة  حملة  جلميع  الإلكرتوين  بالتعلم  املتعلقة  الفرتا�سية 

الدكتوراه يف ا�ستخدام البوابة الأكادميية.
املتفرغني . 9 غري  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  عقود  جتديد 

يف  م�ستمر  ب�سكل  الأكادميية  البوابة  يفعلون  الذين  املتميزين 
التوا�سل مع الطلبة واإدارة الفرع.

�رشورة ا�ستخدام معززات مالية ومادية لأع�ساء هيئة . 10
التدري�ص الذين يفعلون البوابة الأكادميية يف امل�سرية التعليمية. 
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