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امللخ�ص
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل تق�صي واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جتربة جامعة
القد�س املفتوحة  /مبنطقة اخلليل التعليمية من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيها.
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80م�رشفا ً وم�رشفة
ممن درّ�سوا� ،أو تدرّبوا على نظام التعليم الإلكرتوين يف الف�صل الدرا�سي الثاين ،للعام
( )2009يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية يف فل�سطني .ولتحقيق
هدف الدرا�سة مت تطوير ا�ستبانة وفقا ً للأدب الرتبوي ،وقد جرى التحقق من �صدقها
وثباتها .وقد �أظهرت الدرا�سة �أن ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع التعليم
الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة كانت عالية ،حيث كانت �أبرز اال�ستجابات «وعي
الإدارة ب�أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة للتعليم والتعلم عن بعد».
بينما كانت �أقل املتو�سطات « تتنا�سب املختربات مع نظام التعلم الإلكرتوين» .وكانت
�أبرز التحديات «�ضعف احلوافز التي تقدم للم�رشف الرتبوي» .ثم �أظهرت الدرا�سة عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف املتغريات الآتية :الربنامج الدرا�سي ،و�سنوات اخلربة،
وطبيعة عمل امل�رشف يف اجلامعة .كما �أظهرت الدرا�سة فروق ذات داللة �إح�صائية يف
مهارات ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية من قبل امل�رشفني الأكادمييني.
ويف �ضوء النتائج �أو�صت الدار�سة بعدد من التو�صيات .
الكلمات املفتاحية :التعليم الإلكرتوين ،جامعة القد�س املفتوحة ،منطقة اخلليل
التعليمية.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/3/3 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/11/3 :م
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The Reality and Challenges of E-learning Experience of
Al Quds Open University/ Hebron Educational Region
Dr. Raja Z. Osaily
Elementary Education/ Faculty of Education
Al Quds Open University

Abstract
This study seeks to explore the realities and challenges of e-learning in
the experience of Al Quds Open University / Hebron Educational Region,
from the tutor’s point of view. The study used a descriptive approach, the
sample consisted of (80) tutors who studied or trained in e-learning system,
in the second semester, for the year (2009), In Al-Quds Open University in
Hebron Educational Region / Palestine. To achieve the objectives of the study,
questionnaire was developed in accordance with the educational literature,
& has been verified its validity and reliability. The study showed that the responses of tutors about the reality of e-learning at Al- Quds Open University
were high. The highest responses were to the item” administration awareness
of the importance of using modern communication technology for education
and distance learning”. While the lowest was “laboratory fits with e-learning
system”. The most significant challenges was “weak moral incentives gave to
tutors”. Then the study revealed no statistically significant differences in the
following variables: educational program of study, experience, nature of tutor
work at the university. While there were differences in the skills of using the
virtual rooms by academic supervisors.
In the light of findings,the study came up with a number of recommendations.
Key words: e-learning, Al-Quds Open University, hebron educational region.
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املقدمة

يحظى التعليم يف فل�سطني ب�أولوية بالغة الأهمية لدى خمتلف �رشائح املجتمع وفئاته،

�إميانا ً من اجلميع ب�أن التعليم خري ا�ستثمار ،و�أن الفرد املتعلم هو �أ�سا�س التقدم والرقي يف
جمتمع متغري ،ومتطور ،ومنفتح على كل ما هو جديد .ويجابه العامل اليوم الكثري من

التحديات التي تعرت�ض م�سرية حياته ،ويعاين من تغريات �رسيعة طر�أت على �شتى مناحي

احلياة االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية ،والرتبوية؛ مما جعل من ال�رضوري على امل�ؤ�س�سات

التعليمية  -على خالف �أنواعها وم�ستوياتها � -أن تواجه هذه التحديات بتبني و�سائل تربوية
تكيف نف�سها وفق ظروف الع�رص ومقت�ضياته.
معا�رصة و�أمناط غري م�ألوفة ،و�أن
ّ

ولعل املت�أمل ل�صورة التعليم اليوم يجد �أنها قد تغريت عن عامل الأم�س القريب تغريا ً

جذرياً ،و�ستتغري على الدوام ،ذلك لأن نظام التعليم امل�ستقبلي �أ�ضحى �أداة من �أدوات احلركة

والتغري ،و�إك�ساب املهارات واالجتاهات املختلفة التي متكن الفرد من النمو احلقيقي .فقد
�أ�صبح من �أبرز �أغرا�ض التعليم اليوم الوعي والإدراك لدى �أفراد املجتمع مبا يدور حولهم،

وتوجيههم للعي�ش يف جمتمع متغري متجدد .وما دامت الرتبية كنظام (مبدخالتها ،وعملياتها،

تكيف الأفراد مع البيئة وتفاعلهم مع جمتمعهم ،فال بد للرتبية من �أن
وخمرجاتها) تعالج
ّ
تتجدد وتتكيف وفقا ً لتجدد املجتمع وعملياته اجلارية ،وتبعا ً لظروفه و�إمكاناته ،و�أن تكون يف

حالة تطور م�ستمر تعي�ش احلياة بحا�رضها ومتهد ،الطريق للم�ستقبل املنظور وغري املنظور
(الربيعي ،واجلندي ،ود�سوقي ،واجلبريي.)2004 ،

وحالياً ،رمبا ت�صعب الإ�شارة �إىل دولة ما يف العامل �أجمع تقريبا ً ال يوجد فيها نوع �أو �آخر من

�أنظمة التعليم عن بعد ،فقد انت�رشت جامعات التعليم عن بعد ،والتعلم املفتوح ،والتعليم

االفرتا�ضي يف �أغلب دول العامل ،كما بد�أت العديد من اجلامعات تدعم �إلزامية التو�سع يف
ا�ستخدام تقنيات التعليم ،لتح�سني التعليم وجها ً لوجه ،وكذلك تقدمي مقررات كاملة على
الإنرتنت� ،إ�ضافة �إىل �أن عدد الطالب الراغبني يف الدرا�سة بو�ساطة الإنرتنت ينمو ب�شكل كبري.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
كما �شهدت العقود وال�سنوات املا�ضية اكت�شاف العديد من التقنيات التي ع َّدها بع�ض
من هذه التقنيات مل ير�ض طموحات املتعلمني واملعلمني ،ومل تكن له �إ�سهامات ذات دالالت

�إح�صائية يف التعليم ،فالإنرتنت على �سبيل املثال يعترب التقنية التي تتجه �إليها الأنظار
لتطوير حلول تلك امل�شكالت ،وت�صميم حلول جديدة تتما�شى مع متطلبات الع�رص ،ولقد
�أدى الطلب املتزايد على تقنية الإنرتنت وتطبيقاتها يف كل املجاالت بدوره لظهور م�صطلح

جديد عرف بالتعليم الإلكرتوين (كمال.)2002 ،

والتعليم الإلكرتوين ( )e-Learningعبارة عن تقدمي املادة املتعلَّمة عرب جميع الو�سائل

الإلكرتونية املعينة يف عملية التعليم والتعلُّم �سواء كان عرب ال�شبكة الإلكرتونية� ،أم و�سيلة
اجلوال (النقَّال �أو املحمول)� ،أم غريها ح�سب
�إلكرتونية كاحلا�سب الآيل و�شبكاته� ،أم الهاتف
َّ
ر�أي (مازن ،)2004 ،ووينتلينج ) ،(Wentling, 2000وبالي�س ) (Bahlis, 2002وهناك �آراء

ومعا ٍن متعددة للتعليم الإلكرتوين ،فنابر وكولن ) (Naber & Kohlen, 2002يريان التعليم

الإلكرتوين من منحى ال�شبكة العنكبوتية ،تلك ال�شبكة التي غزت حياة الأفراد يف كل جماالتها،

و�سهلت عملية االت�صال والتعليم ،وهي يف الوقت نف�سه معقدة يف تركيبتها و�شبكاتها

العنقودية وبراجمها .فقد كانت برامج التعليم القائمة على التكنولوجيا (Technology

 )Basedب�سيطة بحيث ميكن تق�سيمها على امليزان الزمني ( ،)Time Scaleوامليزان املكاين

( .)Place Scaleفامليزان الزمني ( )Time Scaleينق�سم �إىل تزامني ()Synchronous

مثل :املحا�رضة ،والربامج التلفزيونية� ،أو الإذاعية وغريها ،وال تزامني ()Asynchronous
مثل� :أ�رشطة الفيديو والت�سجيالت ال�صوتية .وهناك من يرى �أن التعليم الإلكرتوين يرتبط

بالتعليم االفرتا�ضي ( ،)Virtual Learningحيث تتم العملية التعليمية يف �صفوف �أو
بيئات افرتا�ضية تختلف عن ال�صفوف التقليدية املعتادة ،وذلك عن طريق ا�ستخدام التقنيات

الإلكرتونية احلديثة للواقع االفرتا�ضي (املحي�سن.)2002 ،

�أما و�ضع التعلم الإلكرتوين عن بعد يف الوطن العربي فقد ظهرت يف ال�سنوات الأخرية

مبادرات عديدة للتعلم الإلكرتوين اجلامعي عن بعد ،ومن �أبرزها اجلامعتان ال�سورية والتون�سية

االفرتا�ضيتان ،وجتارب جامعات مفتوحة يف فل�سطني ،وم�رص ،واجلزائر ،وال�سودان ،وليبيا،

والإمارات العربية املتحدة� ،إ�ضافة �إىل اجلامعة العربية املفتوحة (ال�صالح .)2007 ،وميكن
�أن ن�صف التعليم الإلكرتوين ب�أنه دعم وم�ساندة للخربات التعليمية امل�ساعدة بتطوير �أو

تطبيق تقنية املعلومات واالت�صاالت .ومن �أهدافه الأ�سا�سية  -بقطاع اجلامعات ومعاهد
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وتقومي املفاهيم والأفكار املت�ضمنة يف حمتوى الدرو�س الإلكرتونية ،وقد �أكدت بع�ض البحوث
�أن معظم اجلامعات ت�ستخدم تقنية التعليم الإلكرتوين كعملية حت�سني ملخرجات التعليم

التقليدي ولي�ست بديال ً عنه (املو�سى .)2002 ،وبتوظيف تقنية املعلومات واالت�صاالت يف
جمال التعليم يكون من ال�سهولة مبكان تغري الدور التقليدي الذي يقوم به املدر�س واملدرب،

وتوافر زمن املعلم ،وتقليل املهام التدري�سية املبا�رشة التي يقوم بها ،فاملعلم يف هذه التقنية

 -بدال ً من قيامه بالعر�ض املبا�رش للمعلومات  -يقوم بدور اخلبري امل�ساعد للطالب الذين

ت�صبح مهامهم البحث املبا�رش عن املعلومات ،و�إدارة احلوار وحلقات النقا�ش التعليمية ،وحتليل

التغذية الراجعة متهيدا ً التخاذ قرار ب�ش�أن تعلم طالبه (عبد احلميد.)2005 ،

وقد �أ�سهمت التقنية الرقمية يف تطور الأجهزة والربامج التعليمية امل�ستخدمة يف

لتكون ما ي�سمى بتقنية
تقنية التعليم الإلكرتوين؛ ف�أجهزة االت�صاالت املختلفة قد اندجمت
ّ

املعلومات ،التي لي�ست يف حد ذاتها الهدف الأول يف التعليم� ،إمنا هي �أداة حلل امل�شكالت

التعليمية .وقد �أدى تطور هذه الأجهزة اىل �سد احتياجات التعليم والتدريب ،ودفع عجلة

التكنولوجيا للأمام ،وا�ستثمارها بالطريقة ال�صحيحة ،وتكمن �أهمية هذا النوع من التعليم
يف �أنه يجعل امل�ؤ�س�سات التعليمية والأفراد مواكبني ملا يجري من تغريات يف العامل من

حولهم ،كما يعده بع�ض املفكرين جزءا ً ومكونا ً �أ�سا�سيا ً يف عامل االقت�صاد اجلديد ،فهو ي�ؤثر
ويت�أثر بعامل الرتبية و�إدارة الأعمال (.)Moras, 2001

ولي�س بجديد القول �إن كل تغيري جمتمعي ال بد و�أن ي�صاحبه تغيري تربوي تعليمي� ،إال �أنه

نتيجة للنقلة النوعية احلادة الناجمة عن تكنولوجيا املعلومات ،ال ميكن و�صفه ب�أقل من كونه
ثورة �شاملة يف عالقة الرتبية باﻤﻟﺠمتع .وهناك من يرى �أن النقلة املجتمعية التي �ستحدثها

تكنولوجيا املعلومات ،ما هي يف جوهرها �إال نقلة تربوية تعليمية يف املقام الأول ،فعندما
تتوارى �أهمية املوارد الطبيعية واملادية ،وتربز املعرفة ك�أهم م�صادر القوة االجتماعية ،ت�صبح
ّ
وتوظفها  -هي العامل احلا�سم يف
عملية تنمية املوارد الب�رشية  -التي تنتج هذه املعرفة
حتديد قدرة اﻤﻟﺠمتعات ،وهكذا تداخلت التنمية والرتبية �إىل حد ي�صل �إىل �شبه الرتادف ،و�أ�صبح

اال�ستثمار يف جمال الرتبية هو �أكرث اال�ستثمارات عائدا ً (علي.)1998 ،

وت�ؤثر تقنية املعلومات واالت�صاالت حاليا ً يف جميع �أوجه الن�شاط الب�رشي تقريباً ،مبا يف

ذلك جماالت التعليم والتدريب ،ويبدو �أن ت�أثري تقنية االت�صاالت واملعلومات يف هذه املجاالت

�سيتعاظم يف امل�ستقبل بنا ًء على العديد من امل�ؤ�رشات ،من بينها :ظهور العديد من م�شاريع

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
التعلم الإلكرتوين عن بعد يف املدار�س واجلامعات يف العامل ،وتنامي اال�ستثمار يف �سوق
من املنزل (.)Spinks, 2006

وي�ساعد التعليم الإلكرتوين املتعلم يف �إمكانية التعلُّم يف �أي وقت ،و�أي مكان ،وي�ساعد

يف حل م�شكلة ازدحام قاعات املحا�رضة �إذا ما ا�ستخدم بطريقة التعليم املفتوح عن بعد،

وتو�سيع فر�ص القبول ،والتمكن من تدريب وتعليم العاملني وت�أهيلهم دون احلاجة �إىل ترك

�أعمالهم و�إيجاد بديل ،وتعليم ربات البيوت مما ي�سهم يف رفع ن�سبة املتعلمني ،والق�ضاء على
الأمية (احلذيفي.)2006 ،

وتاريخياً ،ا�ستخدم التعليم عن بعد �أ�سا�سا ً لتوفري فر�ص التعليم اجلامعي للكبار الذين

مل يح�صلوا عليها ب�سبب �صعوبة انتظامهم يف الدرا�سة يف احلرم اجلامعي نظرا ً لظروف

العمل �أو البعد اجلغرايف ،وهذا يعني �أن الأهداف التقليدية للتعليم املفتوح عن بعد مل
تكن �أ�صال ً بديال ً عن التعليم وجها ً لوجه يف قاعات الدرا�سة ،وحالياً ،يلحظ املتابع مل�شاريع

التعلم الإلكرتوين عن بعد تغريا ً يف توجهاته؛ ففي ع�رص املعرفة ازداد عدد الراغبني يف التعلم

الإلكرتوين عن بعد ممن هم يف عمر التعليم اجلامعي ،مما يعني �أن الأهداف التقليدية للتعلم
عن بعد ت�شهد حتوالً ،من �إتاحة التعلم اجلامعي للمتعلمني الكبار يف مناطق نائية� ،إىل �أهداف

تتعلق بتلبية حاجات �سوق العمل ،وحت�سني نوعية التعليم ،و�إتاحة الفر�صة جلميع الراغبني يف

التعليم اجلامعي .وباخت�صار ،مل تعد مربرات التعليم املفتوح عن بعد هي ذاتها التي �سيطرت
يف العقود املا�ضية ،و�إمنا �أ�ضيفت �إليها �أهداف جديدة حكمتها جملة من التحديات التي متثل

مربرا ً كافيا ً للم�ضي قدما ً يف التعلم الإلكرتوين عن بعد (ال�صالح.)2007 ،

و�أبرز هذه التحديات :الت�أثري ال�ضخم لتقنية املعلومات واالت�صال على خدمات عديدة

يف املجتمع ،وازدياد عدد املتعلمني عموماً� ،إ�ضافة �إىل املتعلمني الكبار واملتفرغني جزئيا ً يف

ظل م�صادر حمدودة ،وامتالك اجليل الطالبي اجلديد ملهارات يف احلو�سبة وا�ستخدام ال�شبكة

العنكبوتية ،وبالتايل على اجلامعات مقابلة حاجات اجليل القادم من املتعلمني من خالل زيادة
مرونة التعليم ،وجعله �أقل اعتمادا ً على متغريي الزمان واملكان ،ومقابلة التغريات املت�سارعة
يف بيئات العمل وما يتطلبه ذلك من مهارات متجددة مما يعني ازدياد احلاجة �إىل التعليم عند

الطلب ،ودعم االجتاه املتنامي نحو مزيد من دمج التعليم والعمل من �أجل �سد الفجوة بني

التعليم الر�سمي واملمار�سة املهنية ،وحت�سني عملية نقل املهارات ،واملعرفة ،واالجتاهات من
التعليم الر�سمي �إىل موقع العمل لتهيئة اخلريجني على نحو �أف�ضل ملجتمع الغد ال�شبكي،
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التعلم الإلكرتوين ،حيث يوجد �آالف املقررات الإلكرتونية حول العامل ميكن �أن يدر�سها الفرد
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املوجه ذاتياً ،والتفكري
وتنمية مهارات التفكري العليا مثل مهارات حل امل�شكلة ،والتعلم ّ
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الناقد� ..إلخ .وانفتاح التعليم �إىل ما وراء احلدود التقليدية واملحلية (عوملة التعليم) ،وعالقة
ذلك بتنامي التناف�س بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل ورغبتها يف تو�صيل براجمها �إىل خارج

احلدود ،يف حماولة لدخول �سوق دويل يف جمال التعليم العايل عرب احلدود ،وتنامي املناف�سة
بني اجلامعات والقطاع اخلا�ص يف جمال التعليم ،والتدريب ،وتنمية امل�صادر الب�رشية ،وحماولة

اجلامعات املحافظة على موقع تناف�سي يف هذا املجال ،وتوجيه اهتمام �أكرب نحو �إعداد اخلريجني

للمناف�سة يف �سوق العمل الذي يتحول �رسيعا ً من اقت�صاد العمل �إىل اقت�صاد املعرفة ،و�شح
امل�صادر املادية والب�رشية يف ظل �ضغوط �ضخمة على اجلامعات لتو�سيع طاقتها اال�ستيعابية
للطالب ،مما يجعلها تفكر جديا ً يف بدائل اقت�صادية وعملية .ومن هنا تبدو فكرة ا�ستثمار

الإمكانات الكبرية للتقنيات اجلديدة بهدف تقليل كلفة التعليم اجلامعي مغرية وجذابة،

ويف الوقت نف�سه حمفّ زة حتقق الفاعلية ب�أقل قدر من التكلفة ،وظهور ر�ؤى فل�سفية وتربوية

جديدة تنظر �إىل املتعلمني يف �أدوار �أكرث ن�شاطا ً وحتكما ً يف التعلم ،واعتقاد بع�ض املهتمني

ب�إمكانية حت�سني جودة التعليم من خالل تطبيقات تقنية املعلومات واالت�صال (ال�صالح،
 )2007و (الربيعي و�آخرون.)2004 ،

وميكن القول �إن التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة على �أعتاب مرحلة جديدة ،حيث

بد�أت بتطبيق مرحلة التعليم الإلكرتوين/املدمج ( - )Blended learningالتعليم الذي ميزج
بني خ�صائ�ص كل من التعليم ال�صفي التقليدي والتعليم عرب الإنرتنت يف منوذج متكامل،

ي�ستفيد من �أق�صى التقنيات املتاحة لكل منهما ) ، (Milheim, 2006وتتطلب هذه
املرحلة التي ت�شهد حاليا ً دعما ً ملحوظا ً للتعلم الإلكرتوين عن بعد ،درا�سة متطلبات هذا

النوع من التعلم بهدف ت�أ�سي�سه على �أ�س�س متينة ،ور�ؤية وا�ضحة ،وح�شد جميع امل�صادر

والعمليات التي ت�ساعد على جناحه ،كون بيئة التعلم الإلكرتوين عن بعد غاية يف التعقيد،

فهي مزيج من التقنية ،والإدارة ،والتنظيم ،و�أ�صول التدري�س ،كما �أنها منط جديد من �إدارة

املعرفة وثقافة التعليم والتعلم ،مما يتطلب النظر �إىل ال�صورة الكلية الكاملة لتلك البيئة

وحتديد مكوناتها والعالقة بينها �إذا �أريد لها النجاح .فالتعليم الإلكرتوين عن بعد م�رشوع

مكلف خ�صو�صا ً يف ت�أ�سي�سه .وت�شري �أدبيات املجال �إىل �أن جناح بيئات التعلم الإلكرتوين يف

اجلامعة ،يتطلب من بني متطلبات عديدة� ،أن تتغري البيئتان الداخلية واخلارجية للجامعة
بحيث تعيد تعريف مهامها و�أ�ساليبها ،فالتعلم الإلكرتوين عن بعد لي�س جمرد و�ضع حما�رضة

تقليدية على ال�شبكة العنكبوتية� ،أو �إنتاج مقررات على �أقرا�ص مدجمة وو�سائط متعددة� ،أو

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية� ،أو برامج �إدارة التعلم ( ،)Moodleو�إمنا �سيكون على اجلامعة
واحلاجة املا�سة �إىل التعاون وال�رشاكة ،واالرتباط ال�شبكي..الخ ،للنهو�ض بالتعليم وحماولة
اللحاق بركب التكنولوجيا واملعرفة.

ومن خالل تتبع مراحل االنتقال �إىل التعليم الإلكرتوين عن بعد يف جامعة القد�س املفتوحة،

يتبني �أن مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ( )ICTCت�أ�س�س عام ( ،)1998ويعترب
املركز امل�س�ؤول عن التطوير التقني ،وحو�سبة �أعمال اجلامعة الإدارية ،والأكادميية ،واملالية،

والإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل خدمة املجتمع الفل�سطيني ،كما �أنه امل�س�ؤول عن التوا�صل مع
العامل من خالل توفري �أحدث م�صادر التكنولوجيا العاملية .ويتكون مركز تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت من خم�سة �أق�سام رئي�سة :ق�سم ال�شبكات والدعم الفني ،وق�سم التدريب
والتطوير ،وق�سم هند�سة الربجميات ،وق�سم الو�سائط املتعددة ،وق�سم التع ّلم الإلكرتوين.

ويقوم ق�سم الو�سائط املتعددة ب�إنتاج و�سائط تعليمية حمو�سبة جتذب الدار�س مبا حتتويه
من مواد فيديوية ،و�صوتية ،و�صور ثابتة ومتحركة ،و�إمكانية التفاعل من خالل امتحانات

قبلية وبعدية وغريها من �أ�ساليب التقييم الذاتية .كما �أن�شئت وحدة التعلم الإلكرتوين يف
مركز تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مل�ساعدة املجتمع اجلامعي يف ا�ستغالل �إمكانات

التكنولوجيا لتعزيز التعليم والتعلم .و�أحد االهداف الرئي�سة للوحدة رفع م�ستوى اجلودة
ونوعية التعليم الذاتي املتمحور حول الدار�س ،بتطوير التعليم ،وتقدمي و�سائط متعددة ذات
جودة عالية ،ودورات تدريبية كاملة و�شاملة من خالل الإنرتنت� ،أو على �أقرا�ص مدجمة .ومن

�أهم امل�شاريع التي مت تنفيذها املقررات الإلكرتونية جلامعة ابن �سينا االفرتا�ضية ،والبوابة

الأكادميية جلامعة القد�س املفتوحة ،ومبا تقدمه من خدمات للأكادمييني والدار�سني يف اجلامعة،
وربط فل�سطني بال�شبكة الأورومتو�سطية ،واعتماد اجلامعة كنقطة مركزية يتم من خاللها

توزيع اخلدمات التي تقدمها ال�شبكة للم�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية الفل�سطينية (املوقع

الإلكرتوين جلامعة القد�س املفتوحة.)2009 ،

ومت �إن�شاء مركز التعلم املفتوح عن بعد ( ،)ODLCك�أحد مراكز اجلامعة الأكادميية عام

( ،)2008وي�سعى �إىل رفع كفايات العاملني يف التعلم عن بعد والتعلم الإلكرتوين مبا يتوافق
مع التطورات امل�ستمرة يف جمال الرتبية عن بعد ،ون�رش وتعميم فل�سفة وممار�سات الرتبية

املفتوحة عن بعد والتعليم الإلكرتوين واملدمج ،وتطوير بيئات التعليم الإلكرتوين بالتعاون
مع مراكز ودوائر اجلامعة املختلفة ،وتطبيق املمار�سات التعليمية اجليدة وفق معايري اجلودة

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

�أن تتناول ق�ضايا مهمة مثل النمط اجلديد للمعرفة ،والتحرر من التقاليد اجلامعية ال�سائدة،
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الفعال .حيث يعمل
اخلا�صة بالرتبية املفتوحة عن بعد ،ومعايري التعليم الإلكرتوين واملدمج
ّ
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املركز على تطوير املهارات ،واالجتاهات ،واملعارف الالزمة لتعزيز قدرات امل�رشفني الأكادمييني
املتفرغني وغري املتفرغني يف بيئة التعلم الإلكرتوين واملدمج ،من خالل برامج التطوير املهني

امل�ستمر املتخ�ص�صة ،ومتثل ذلك بالدورات وامل�شاريع والربامج التدريبية .ومت طرح التدري�س

بنمط التعلم املدمج ( ،)Blended Learningوهو املزج بني التعليم با�ستخدام تقنيات

التعليم الإلكرتوين والتعليم املفتوح عن بعد الكال�سيكي كخطوة �أوىل ،ثم ا�ستخدام تقنيات
حديثة يف عملية االت�صال والتوا�صل مع الدار�سني كنظام �إدارة التعلم (� ،)Moodleإ�ضافة
�إىل البوابة الأكادميية ،التي �ستتيح للدار�سني التوا�صل املبا�رش وغري املبا�رش مع م�رشفيهم
ومع بع�ضهم البع�ض ،ومع املحتوى الإلكرتوين يف �أي وقت وب�أي مكان يف العامل يف بيئة

تفاعلية �إلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل م�رشوع ال�شبكة التعليمية االجتماعية للم�رشفني الأكادمييني
للتوا�صل والتفاعل بني الأكادمييني لتعزيز التوا�صل ،والتفاعل ،وتبادل الآراء والأفكار ،والنقا�ش

حول موا�ضيع �أكادميية بني موظفي اجلامعة ،و�أي�ضا ً مت تنفيذ م�رشوع ال�صفوف االفرتا�ضية
( ،)virtual classوهو الأول من نوعه يف فل�سطني ،وي�ستخدم يف تعزيز عملية االت�صال
والتوا�صل بني خمتلف دوائر اجلامعة ومراكزها ،وامل�رشفني ،والدار�سني يف بيئة �إلكرتونية

تفاعلية ،فهذا النظام ي�سهم م�ساهمة حقيقية يف عملية التحول التدريجي �إىل التعلم
الإلكرتوين ،ويعزز فل�سفة اجلامعة كونها م�ؤ�س�سة تعلم مفتوح عن بعد (املوقع الإلكرتوين

جلامعة القد�س املفتوحة.)2009 ،

�أما م�رشوع حتويل منطقة اخلليل التعليمية �إىل منطقة تعليمية �إلكرتونية ،فقد مت

البدء به يف الف�صل الثاين من العام ( ،)2009/2008حيث هدف �إىل متكني الدار�س يف جامعة

القد�س املفتوحة ب�أن يدر�س جزءا ً من مقرراته باللقاء املبا�رش من خالل تقنية البث احلي
(� ،)vedio streamingأو بنمط التعلم املدمج “املزج بني اللقاءات املبا�رشة واللقاءات عرب

ال�صفوف االفرتا�ضية” ،والتفاعل من خالل ا�ستخدام برنامج �إدارة التعلم (،)Moodle
وال�صف االفرتا�ضي ( .)virtual classومت �إعداد الكوادر ملواكبة هذا التحول اجلذري للتعليم،
حيث مت تدريب عدد من امل�رشفني الأكادميني املتفرغني وغري املتفرغني ،على ت�صميم املقررات،

بحيث ت�صبح مقررات �إلكرتونية تفاعلية م�صممة ت�صميما ً تعليميا ً حمرتفا ً تراعى فيه
النواحي الرتبوية ،والتعليمية ،والنف�سية ،واملعايري العاملية ،و�أدوات القيا�س املنا�سبة ،والتغذية

الراجعة ،بحيث تتطابق مع معايري اجلودة ال�شاملة املعمول بها يف جامعة القد�س املفتوحة،
وتدريبهم على ا�ستخدام الربامج ذات ال�صلة (،Moodle, Power Point, Word, Excel),

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وكيفية ا�ستخدام ال�صف االفرتا�ضي ( ،)Elluminate V.Roomكما مت تدريب الطالب �أي�ضا ً
وال�صف االفرتا�ضي (.)Virtual class

وي�ستهدف امل�رشوع دمج جميع الدار�سني خالل مدة زمنة حمدودة ،ومتدرجة ،وذلك لأن

هذا النوع من التعلم له ا�ستحقاقات �ضخمة ،من �أهمها :بنية تقنية قوية مبا يف ذلك
ال�صيانة والدعم الفني على مدار ال�ساعة .وبنية ب�رشية مدربة وم�ؤهلة لإدارة هذا النوع من

التعلم ،وتطوير املقررات الإلكرتونية ،وهيئة تدري�س متتلك اجتاهات �إيجابية نحو هذا النوع من
التعلم والتعليم ،وقادرة على تطوير مقررات التعلم الإلكرتوين عن بعد و�إدارتها ،واحرتام الوقت
وال�ساعات الإلكرتونية يف التوا�صل مع الدار�سني ،خ�صو�صا ً يف االت�صال التزامني �أو الفوري

على ال�شبكة العنكبوتية ،وطلبة جادون يف التح�صيل الدرا�سي ،وعلى درجة عالية من االلتزام،
والإ�رصار للتعلم عن بعد ،وان�ضباط وا�ستقاللية ،وقدرة على �إدارة الوقت ،ومهارات تقنية،

وو�صول للم�صادر التقنية ،ونظم �إدارية مرنة ،والتزام م�ؤ�س�سي يف اجلانبني املعنوي واملادي ،وبيئة

تعليمية متكاملة لدعم خدمات الطالب ،و�سيا�سات ،ومعايري قبول وتخرج مكافئة للتعليم
يف البيئة اجلامعية االنتظامية ،ومعايري جودة لنظام التعلم الإلكرتوين عن بعد.

وينبغي التنويه �إىل �أن جامعة القد�س املفتوحة �أخذت بعني الإعتبار التغريات التي رافقت

ع�رص املعرفة وما �صاحبها من حتوالت كربى يف الفكر الرتبوي املعا�رص ،وظهور مفاهيم

اقت�صاد املعرفة ،ور�أ�س املال الب�رشي ،وانفتاح ال�سوق وغريها التي تفر�ض على النظم الرتبوية
حمتوى وتدري�سا ً ملقابلة هذه التحديات والتحوالت،
�إعادة �صياغة �أولوياتها وبراجمها التعليمية
ً

بهدف حت�سني كفاءتها الداخلية واخلارجية من خالل جيل من املتعلمني ميتلكون التفكري
املوجه ذاتياً ،واالت�صال ،واحلو�سبة ،والتعلم مدى
الناقد واالبتكاري ،والعمل يف فريق ،والتعلم
ّ

احلياة .كون نظام التعلم الإلكرتوين عن بعد هو جزء من امل�رشوع الرتبوي ،ولذا ينبغي �أن يراعي
هذه التحوالت ،وحتى ال يكون �سوى ن�سخة �أخرى لنظام تقليدي يعتمد �أ�سلوب التلقني
لأعداد كبرية من املتعلمني ،وتعزيز منوذج نقل املعلومات الذي انتهت �صالحيته ،بل لي�صبح

املتعلم ن�شطا ً يف البحث عن املعرفة ،وتوجيه تعلمه ،والبحث عن حلول فريدة مل�شكالت تعلم
ترتبط باحلياة الواقعية ،للنهو�ض باملجتمع الفل�سطيني ملواكبة هذا التحول اجلذري للتعليم،

يتقدم يتقادم.
لأن الذي ال
ّ

وقد �أجرى العديد من الباحثني درا�سات يف جمال التعلم الإلكرتوين يف التعليم العايل،

حيث �أجرى احلجايا ( )2009درا�سة تناولت «واقع التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات الأردنية» ،من
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خالل توزيع ا�ستبانة على �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الطفيلة التقنية ،وجامعة احل�سني
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بن طالل ،وقد بلغت عينة الدرا�سة (� )110أع�ضاء من هيئة التدري�س .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن
البنية التحتية للتعليم الإلكرتوين ما زالت متدنية� ،أما درجة معرفة �أع�ضاء هيئة التدري�س

مبتطلبات التعليم الإلكرتوين فقد كانت بدرجة مرتفعة ،يف حني كانت درجة ممار�سة �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية للتعليم الإلكرتوين بدرجة متو�سطة.

وهدفت درا�سة حممد (� ،)2008إىل معرفة عوائق التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات ال�سعودية

بالتطبيق على جامعة امللك عبدالعزيز بجدة� .أما �أهم النتائج فقد كانت انخفا�ض �إنت�شار
تقنيات التعليم الإلكرتوين ،وعدم توافر كادر �إداري م�ؤهل للتعامل مع التقنيات احلديثة ،وقلة

توفر التمويل الالزم لدعم التعليم الإلكرتوين ،وغياب الأنظمة واللوائح املانحة للدرجات
العلمية لطالب التعليم الإلكرتوين ،وقلة �أعداد املخت�صني يف عملية تطبيق التعليم

الإلكرتوين ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة تعزى الختالف
الكليات بالن�سبة لأع�ضاء هيئة التدري�س.

بينما درا�سة اجلرف ( ،)2008هدفت �إىل التعرف �إىل مدى مواكبة اجلامعات العربية للتطورات

التكنولوجية احلديثة من حيث توافر نظم �إدارة التعليم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ،ومدى

ا�ستخدامها ،ويف �أي املقررات ت�ستخدم .حيث قامت الباحثة بدخول مواقع ( )517جامعة،

وكلية ،ومعهدا ً عربيا ً على الإنرتنت .و�أظهرت نتائج حتليل حمتوى مواقع ( )510جامعة وكلية

ومعهدا ً من معاهد التعليم العايل يف الدول العربية ،و�أن ( )75جامعة ( ،)%15وكلية ،ومعهداً،

فقط لديها نظم �إدارة تعليم �إلكرتوين ،ت�شمل اجلامعات املفتوحة ،ونحو ثلث جامعات
دول اخلليج ،واجلامعات الأجنبية يف العامل العربي .وك�شفت النتائج �أن ( )20جامعة ()%4

فقط لديها برامج تعليم عن بعد ،ويف العامل العربي ثالث جامعات افرتا�ضية :هي اجلامعة

االفرتا�ضية ال�سورية ،واجلامعة الإفرتا�ضية التون�سية ،وجامعة بريوت الإنرتنتية .و�أظهرت نتائج
التحليل �أن ( )18جامعة ت�ستخدم نظام ( )Moodleمفتوح امل�صدر ،و( )14جامعة ت�ستخدم
( ،)Blackboardو( )10جامعات ت�ستخدم ( )WebCTلإدارة املقررات الإلكرتونية.

وتو�صلت درا�سة املنيع (« ،)2007جماالت تطبيقات التعليم الإلكرتوين يف الإدارة والإ�رشاف

الرتبوي» ،واملقدمة �إىل ملتقى التعليم الإلكرتوين يف ال�سعودية �إىل النتائج الآتية� :ضعف

التطوير املهني للم�رشفني الرتبويني يف التعليم العام يف جمال تقنية املعلومات ،وخ�صو�صا ً
تطبيقات التعليم الإلكرتوين يف جمال العمل الإداري والتعليمي ،و�أن ا�ستخدام التعليم

الإلكرتوين ي�ساعد املدير وامل�رشف الرتبوي على التغلب على كثري من العقبات التي تواجههما

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف اجلوانب الإدارية والفنية ،كما �أن التعليم الإلكرتوين و�سيلة لالت�صال بقواعد املعلومات
التقنية وما يحدث يف عامل الرتبية من تطور يف خمتلف الدول ب�أقل التكاليف يف الوقت،
واجلهد ،واملال.

�أما مياين ( ،)2006فقد �أجرت درا�سة للتعرف �إىل قدرة التعليم الإلكرتوين على مواجهات

حتديات التعليم العايل ال�سعودي يف �ضوء ع�رص تقانة املعلومات ،وكانت عينة الدرا�سة
مكونة من ( )152ع�ضو هيئة تدري�س من جامعة �أم القرى ،وجامعة امللك خالد .ومن �أبرز

نتائج الدرا�سة �أن العينة ت�ؤيد ب�شكل كبري تطبيق التعليم الإلكرتوين ملواجهة حتديات التعليم

العايل ،وي�شجع �أفراد العينة ا�ستخدام الإنرتنت لتبادل اخلربات بني الأ�ساتذة داخل اجلامعة

وخارجها ،كما �أن ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف ا�ستالم الواجبات املنزلية وت�صحيحها و�إعادتها
للطالب يخفف من عبء ع�ضو هيئة التدري�س ،و�أن غياب الأنظمة واللوائح املتعلقة مبنح

الدرجات العلمية لطالب التعليم الإلكرتوين يعد العائق الأعلى ت�أثريا ً على النجاح يف تطبيق
التعليم الإلكرتوين ،و�أن �ضعف �إعداد وتطوير مهارات هيئة التدري�س يف جمال ا�ستخدام
التقنية احلديثة والتعليم الإلكرتوين ي�ؤثر على تطبيقه بفاعلية.

وقام كل من ريزون ،وفالدر�س ،و�سالفكن (،)Reason, Valadares & Slavkin, 2005

بدرا�سة قارنوا فيها بني التعلم الإلكرتوين ،واملدمج ،واالعتيادي من حيث التح�صيل واالجتاهات

لدى طلبة كلية االقت�صاد يف جامعة �إنديانا اجلنوبية حيث بلغت عينة الدرا�سة ( )403طالب
وزعوا على ثالث جمموعات ،الأوىل در�ست بوا�سطة التعلم الإلكرتوين عرب الإنرتنت ،والثانية

در�ست بالطريقة االعتيادية ،ودر�ست الثالثة بالدمج بني طريقة التعلم الإلكرتوين والطريقة
االعتيادية .وقد �أظهرت النتائج ب�أن حت�صيل طلبة املجموعة الثالثة كانت �أعلى من حت�صيل
املجموعتني الأوىل والثانية ،وكانت اجتاهاتهم �إيجابية �أكرث ،بينما كانت اجتاهات املجموعة التي

در�ست بطريقة التعلم الإلكرتوين �أكرث �إيجابية من جمموعة الطريقة االعتيادية.

كما �أجرى حممد ،وقراعني ،والق�ضاة ( ،)2008درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن اجتاهات

طلبة م�ستوى البكالوريو�س يف اجلامعة الها�شمية نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف التعلم

وتعرف �أثر كل من التخ�ص�ص ،واجلن�س ،واخلربة يف الإنرتنت على اجتاهات الطلبة،
اجلامعي،
ّ
و�أظهرت نتائج الدرا�سة اجتاهات �إيجابية لدى الطلبة نحو توظيف التعلم الإلكرتوين يف

التعلم اجلامعي ،ومل تكن هناك فروق دالة �إح�صائيا ً تعزى للتخ�ص�ص ،بينما كانت هناك فروق

دالة �إح�صائيا تعزى للجن�س ول�صالح الإناث ،ف�ضال ً عن وجود فروق دالة �إح�صائيا ً تعزى للخربة
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وقيمت درا�سة كنت ( )Kent, 2004جتربة جامعة برمنجهام من خالل ا�ستخدام �أع�ضاء
ّ

هيئة التدري�س لتقنيات التعليم الإلكرتوين با�ستخدام برنامج ( ،)WebCTحيث كانت
الدرا�سة عبارة عن و�صف لدور ق�سم البحوث والتعليم داخل اجلامعة يف دعم �أع�ضاء هيئة

التدري�س ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل �رضورة العمل على تدريب �أع�ضاء وحدة تطوير �أداء هيئة

التدري�س على طرق التدري�س الأكادميية احلديثة ،و�رضورة العمل مع الأق�سام التعليمية كافة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س لتقدمي �أف�ضل و�سائل التعليم والتدري�س ،والت�أكد من وجود تعاون جيد
بني الأق�سام من خالل املمار�سة الفعالة ،وتقدمي م�شاريع تطوير التعليم املتقدمة وتطوير

الأداء الوظيفي ،وتطوير املهارات ال�شخ�صية والفنية لأع�ضاء هيئة التدري�س.

وتطرقت درا�سة براندت (� ،)Brandt, 1997إىل الك�شف عن املعوقات التي تواجه

ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف التعليم يف بع�ض املدار�س الأمريكية ،حيث تطرق �إىل عدم

توفر الت�أهيل والتدريب الكافيني للمعلمني ،والوقت الالزم لهم للم�شاركة يف دورات الت�أهيل
اخلا�صة با�ستخدام الإنرتنت يف التعليم ،وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن عملية تدريب املعلمني
بحاجة �إىل جهد ووقت من �أجل ا�ستثمار الإنرتنت يف التعليم ب�أف�ضل �صورة ،و�أنه يجب

توفري الوقت الكايف لإكمال برامج ت�أهيل املعلمني .ومن العوائق العديدة التي تو�صلت �إليها
الدرا�سة� ،صعوبة الو�صول �إىل املعلومات ،وهذه ال�صعوبة تواجه املعلمني القدامى قليلي

اخلربة يف التعامل مع الإنرتنت .و�أن كمية املعلومات الهائلة على �شبكة الإنرتنت تفوق بكثري

كمية املعلومات املطلوبة ،مما يزيد من �صعوبة التفكري الذهني ()Cognitive over load
للمتعلمني املبتدئني ،ويجعل �إمكانية و�صولهم �إىل �أهدافهم عملية �صعبة تنتهي باحل�صول
على معلومات �سطحية وغري مهمة ملو�ضوع البحث.

ويف �ضوء ال�سابق ،ميكن القول �إن �أغلب الدرا�سات ال�سابقة العربية منها والأجنبية التي

تناولت واقع التعليم الإلكرتوين والتحديات التي تواجهه ،تو�صلت �إىل �أن هناك حتديات تواجه
هذا النوع من التعليم �أهمها :انخفا�ض انت�شار تقنيات التعليم الإلكرتوين يف اجلامعات ،وعدم

توفر كادر �إداري م�ؤهل للتعامل مع التقنيات احلديثة ك�أحد العوائق الأعلى ت�أثريا ً يف �إجناح
عملية تطبيق التعليم الإلكرتوين ،وقلة توفر التمويل الالزم لدعم التعليم الإلكرتوين مع

جمود اللوائح والأنظمة ،وغياب الأنظمة واللوائح املانحة للدرجات العلمية لطلبة وطالبات
التعليم الإلكرتوين ،وقلة �أعداد املخت�صني يف عملية تطبيق التعليم الإلكرتوين ،و�صعوبة
احل�صول على الربامج باللغة العربية ،و�ضعف �إعداد وتطوير مهارات هيئة التدري�س يف جمال

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ا�ستخدام التقنية احلديثة والتعليم الإلكرتوين ،مع عدم توافر الوقت الالزم لهم للم�شاركة
الإلكرتوين بفعالية .وتتفق الدرا�سة احلالية مع ما تناولته الدرا�سات العربية والأجنبية من

حتديات تواجه التعليم الإلكرتوين ،مع اختالف واحد يف �أن جامعة القد�س املفتوحة وفّرت ن�سخا ً
معربة من الربامج التي يتم ا�ستخدامها من مثل (.)Elluminate V.Room & Moodle
ّ

م�شـكلة الـدرا�سة

خالل العقد املا�ضي كانت هناك ثورة �ضخمة يف تطبيقات احلا�سوب التعليمي ،وما يزال

ا�ستخدام احلا�سب يف جمال الرتبية والتعليم يف بداياته ،ويزداد يوما ً بعد يوم ،بل �أ�صبح ي�أخذ

�أ�شكاال ً عدة :فمن احلا�سوب يف التعليم� ،إىل ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم ،و�أخريا ً ظهر
مفهوم التعليم الإلكرتوين الذي يعتمد على التقنية لتقدمي حمتوى للمتعلم بطريقة جيدة

وفعالة .كما �أن هناك خ�صائ�ص ومزايا لهذا النوع من التعليم� ،إال �إن اال�ستخدام مازال يف
ّ
بداياته ،حيث يواجه هذا التعليم بع�ض العقبات والتحديات� ،سوا �أكانت تقنية� ،أم فنية،

�أم تربوية .لذلك تناولت الدرا�سة احلالية مو�ضوع التعليم الإلكرتوين من خالل �إلقاء نظرة
على واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين يف جتربة جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل
التعليمية ،لأنها جتربة فريدة يف اجلامعات الفل�سطينية ،متيزت با�ستخدام �أ�ساليب متنوعة
للتعليم الإلكرتوين من مثل :اللقاء املبا�رش من خالل تقنية البث احلي (،)Vedio Streaming

والتعليم املدمج ( ،)Blended learningالذي يتفاعل امل�رشف مع الطالب فيه من خالل

ال�صفوف االفرتا�ضية ( ،)Elluminate Vertual classوبرنامج �إدارة التعلم (.)Moodle

حيث بد�أت اجلامعة خطوات كبرية نحو رفع كفايات العاملني يف التعلم عن بعد والتعلم

الإلكرتوين مبا يتوافق مع التطورات امل�ستمرة يف جمال الرتبية عن بعد ،وتطوير بيئات التعلم
الإلكرتوين بالتعاون مع مراكز ودوائر اجلامعة املختلفة ،وتطبيق املمار�سات التعليمية اجليدة
وفق معايري اجلودة اخلا�صة بالرتبية املفتوحة عن بعد ،ومعايري التعلم الإلكرتوين واملدمج
الفعال .على الرغم من ذلك هناك حتديات كبرية تواجه تطبيق التعليم الإلكرتوين على �أر�ض
ّ

الواقع مل�ستها الباحثة كونها واحدة من العاملني يف جمال التدريب للم�رشفني الأكادمييني
والطالب على ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،وبرنامج �إدارة التعلم ( ،)Moodleمما ا�ستدعى
معرفة واقع ا�ستخدام هذا النوع من التعلم يف جتربة منطقة اخلليل /جامعة القد�س

املفتوحة ،وما التحديات التي تواجهه؟ قبل تعميم التجربة على باقي مراكز اجلامعة.
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يف دورات الت�أهيل اخلا�صة با�ستخدام الإنرتنت يف التعليم وذلك ي�ؤثر على تطبيق التعليم
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د .رجاء الع�سيلي

�أهـداف الـدرا�سة
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ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:

-1

التعرف �إىل واقع جتربة التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل

-2

الوقوف على �أهم التحديات التي تواجه ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين يف منطقة اخلليل

-3

اخلروج بعدد من التو�صيات لإطالع امل�س�ؤولني عليها.

التعليمية من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيها.
التعليمية.

�أ�سئلة الدرا�سة

 -1ما واقع التعليم الإلكرتوين يف جتربة جامعة القد�س املفتوحة  /منطقة اخلليل التعليمية

من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيها؟

 -2ما التحديات التي تواجه التعليم الإلكرتوين يف جتربة جامعة القد�س املفتوحة  /منطقة

اخلليل التعليمية من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيها؟

 -3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفيني الأكادمييني يف جامعة القد�س

املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين باختالف الربنامج؟

 -4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفيني الأكادمييني يف جامعة
القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين باختالف

�سنوات اخلربة؟

 -5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفيني الأكادمييني يف جامعة
القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين باختالف

مهارة امل�رشف يف ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية؟

 -6هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفيني الأكادمييني يف جامعة
القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين باختالف

طبيعة عمل امل�رشف يف اجلامعة؟

�أهـمية الـدرا�سة

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من خالل املو�ضوع الذي تتناوله ،وحداثته يف امليدان الرتبوي

والعلمي ،وهو «واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جتربة جامعة القد�س املفتوحة  /منطقة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اخلليل التعليمية من وجهة نظر امل�رشفني يف منطقة اخلليل التعليمية» .فالتطورات العلمية
�أن تواجه �سمة التغري ال�رسيع لهذا الع�رص ،والتحديات التي تواجه بتبني و�سائل تربوية معا�رصة،

و�أمناط غري م�ألوفة لتطوير التعليم و�إ�صالحه ،ليكون فيه املتعلم ن�شطا ً يف البحث عن املعرفة،
وتوجيه تعلمه ،والبحث عن حلول فريدة مل�شكالت تعلم ترتبط باحلياة الواقعية.

وتعترب هذه الدرا�سة مهمة لأنها حتاول التعرف �إىل واقع التعليم الإلكرتوين يف امليدان

الرتبوي يف جامعة القد�س املفتوحة ،وحتديدا ً جتربة منطقة اخلليل التعليمية ،والك�شف

عن �أهم التحديات التي تقف �أمام ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين واملدمج ،و�إطالع اجلامعات

الفل�سطينية على هذه التجربة الفريدة .كما ميكن �أن تفيد هذه الدرا�سة يف عر�ض التحديات
التي قد تلفت اهتمام امل�س�ؤولني �إىل �إيجاد حلول لها وتفاديها م�ستقبال ً عند تعميم التجربة

على كافة مراكز جامعة القد�س املفتوحة.

حمددات الدرا�سة

اقت�رصت الدرا�سة على امل�رشفني الأكادمييني الذين درّ�سوا �أو تدرّبوا على نظام التعليم

الإلكرتوين ،يف منطقة اخلليل التعليمية (مركز اخلليل ،ويطا) ،جامعة القد�س املفتوحة يف
فل�سطني ،الف�صل الدرا�سي الثاين (.)2009/2008

م�صطلحات الدرا�سة

حمافظة اخلليل :تقع حمافظة اخلليل جنوب ال�ضفة الغربية وتبلغ م�ساحتها ( 997كم)²
ويبلغ �إجمايل �سكانها ما يقارب الـ ( 542593ن�سمة) يف عام ( .)2006تتكون املحافظة من

( )100قرية .و�سميت مدينة اخلليل بهذا الإ�سم ن�سبة �إىل نبي الله �إبراهيم اخلليل حيث

يعتقد �أنه �سكن منطقة احلرم الإبراهيمي يف اخلليل .يبلغ عدد �سكانها ( )166.003ن�سمة،
وت�شكل املحافظة ( )%16من �أرا�ضي ال�ضفة الغربية (موقع جريدة القد�س.)2009 ،

جامعة القد�س املفتوحة :م�ؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل مركزها مدينة القد�س ال�رشيف

يف فل�سطني ،تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل �إداري ،ومايل ،وفني .تعمل على تقدمي

خدماتها التعليمية با�ستخدام نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد .بد�أت يف عام (،)1991
و�أن�ش�أت مناطق تعليمية ومراكز درا�سية يف املدن الفل�سطينية الكربى� ،ضمت يف البداية

املئات من الدار�سني ،وبد�أ العدد باالزدياد �سنويا ً �إىل �أن �أ�صبح حوايل ( )60.000يف العام ()2008
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والتقنية الهائلة جعلت من ال�رضوري على امل�ؤ�س�سات التعليمية على خالف �أنواعها وم�ستوياتها
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(دليل جامعة القد�س املفتوحة.)2009 ،
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مفهوم التعليم املفتوح والتعليم عن بعد :يهدف التعليم عن بعد والتعليم املفتوح

(� )Distance and Open Learningإىل �إي�صال اخلدمة التعليمية ملن فاتتهم فر�صة
احل�صول عليها ،وهو �أحد �أ�ساليب التعلم الذاتي امل�ستمر ،تقع فيه امل�س�ؤولية عن التعليم
على عاتق املتعلم (خمي�س ،)2003 ،وقد �أ�شارت �إحدى الدرا�سات �إىل �أن عدد امل�صطلحات التي

عرفها جمال التعليم عن بعد ،والتي ترتبط به جزئيا ً �أو كلياً ،ت�صل �إىل ما يقرب من ()18
م�صطلحا ً مثل التعليم باملرا�سلة ،والتعليم باخلطاب ،والتعليم بالربيد ،والتعليم املنزيل،
والتعليم عرب الهواء ،والتعليم اخلا�ص ،والتعليم الذاتي ،والرتبية املمتدة ،والتعليم غري املبا�رش،
والتعليم والتعلم املفتوح ،والدرا�سة عن بعد ،ودرا�سات خارج احلرم اجلامعي ،والتعليم بالراديو

�أو التلفاز وغريها (.)Bakr, 1987

منطقة اخلليل التعليمية� :أن�شئت منطقة اخلليل التعليمية مع �إن�شاء نواة جامعة القد�س

املفتوحة ،حيث كانت بدايتها يف عام ( )1991التحق باملنطقة ( )163دار�سا ً ودار�سة يف حينها،
وبلغ عدد الدر�سني عام ( )4916( )2010/2009دار�سا ً ودار�سة .مت افتتاح مركز دورا الدرا�سي
نظرا ً لزيادة الإقبال على اجلامعة ،والذي �أ�صبح منطقة تعليمية م�ستقلة عن منطقة اخلليل
التعليمية يف عام ( ،)2007فيما افتتح مركز يطا الدرا�سي عام ( ،)2001نظرا ً لزيادة االقبال
على اجلامعة من قبل �سكان املنطقة اجلنوبية و�سكان مدينة يطا ،وملواجهة �سيا�سية �إغالق

املناطق ،وعدم متكن الطلبة والعاملني من الو�صول �إىل املنطقة التعليمية يف مدينة اخلليل
(املوقع الإلكرتوين جلامعة القد�س املفتوحة.)2009 ،

التعليم الإلكرتوين :هو التعليم الذي يقدم �إلكرتونيا ً من خالل الإنرتنت �أو عن طريق الو�سائط
املتعددة مثل الأقرا�ص املدجمة� ،أو �أقرا�ص الفيديو الرقمية ( ،)DVDوغريها .وهو عبارة عن

التعليم عن بعد ( )Distance Learningوالذي من خالله يكون املتعلم بعيدا ً عن املعلم
من ناحية املكان ورمبا الزمان ،ويُعر�ض هذا عن طريق تقدمي املقررات التعليمية والتدريبية

با�ستخدام التقنيات احلديثة( .الربيعي و�آخرون.)2004 ،

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدم املنهج الو�صفي التحليلي للدرا�سة احلالية ،لأنها تقوم على درا�سة الظاهرة كما

توجد يف الواقع من خالل و�صفها و�صفا ً دقيقا ً يعرب عنها كيفا ً وكماً.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
جمتمع الدرا�سة وعينتها

367

نظام التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية يف
فل�سطني ،الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي ( ،)2009/2008وبلغ جممل العينة ()80

م�رشفا ً وم�رشفة .وفيما ي�أتي اجلدول رقم ( )1التو�ضيحي لتوزيع �أفراد الدرا�سة الذين اعتمدت

ا�ستجاباتهم وفقا ً ملتغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
خ�صائ�ص العينة الدميوغرافية للم�رشفني
العدد الن�سبة املئوية
املتغريات
18
18
التكنولوجيا
11
11
الإدارة
15
15
التنمية االجتماعية
الربنامج
3
3
الزراعة
33
33
الرتبية
19
19
�أقل من � 3سنوات
15
15
� 5-3سنوات
�سنوات اخلربة
14
14
� 10-5سنوات
32
32
�أكرث من � 10سنوات
50
50
عالية
مهارات ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية
30
30
متو�سطة
55
55
متفرغ
طبيعة عمل امل�شرف
23
23
غري متفرغ

القيم الناق�صة
2

�أداة الدرا�سة

 -1متت اال�ستعانة يف بناء اال�ستبانة بالأدب الرتبوي املت�صل مبو�ضوع الدرا�سة (الدرا�سات

ال�سابقة ،والربيعي و�آخرون ،)2004 ،واال�ستفادة من �آراء املحكمني واملخت�صني الرتبويني ،حيث

ا�شتملت اال�ستبانة يف �صورتها الأوىل على ( )44عبارة ،مت حذف ( )4عبارات بناء على ر�أي
ال�سادة املحكمني ،فبلغت يف �صورتها النهائية ( )40عبارة.

 -2ا�شتملت اال�ستبانة على عدد من املتغريات امل�ستقلة منها :الربنامج ،و�سنوات اخلربة،

ومهارة امل�رشف يف ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،وطبيعة عمل امل�رشف يف اجلامعة.

 -3بعد جمع بيانات الدرا�سة ،قامت الباحثة مبراجعتها متهيدا ً لإدخالها يف احلا�سوب ،و�إعطائها
�أرقاما ً معينة� ،أي بتحويل الإجابات اللفظية �إىل رقمية ،و�أعطي لكل عبارة من عباراتها وزن

مدرج وفق �سلم ليكرت ( )Likertاخلما�سي لتقدير درجة �أهمية العبارة كالآتي :تعطى

القيمة الرقمية ( )5لال�ستجابة بدرجة كبرية جداً ،و( )4لدرجة كبرية .و( )3لدرجة متو�سطة ،و
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تكون جمتمع الدرا�سة وعينتها من جميع امل�رشفني الرتبويني الذين درّ�سوا �أو تدرّبوا على
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( )2لدرجة قليلة ،و( )1لدرجة قليلة جداً.
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 -4مت التحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ،بعر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة

واالخت�صا�ص ،من �أجل �إبداء الر�أي حول مالءمة الفقرات لأغرا�ض الدرا�سة من حيث ال�صياغة
وامل�ضمون ،وقد مت الأخذ مبالحظات املحكمني ،كما مت التدقيق اللغوي ،وع َّدت موافقة املحكمني
على املقيا�س مبثابة �صدق له .مت ح�ساب الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ،حيث بلغت قيمة

الثبات ( )0.87ح�سب �ألفا كرونباخ (.)Cronbach Alpha

املعاجلة الإح�صائية

متت املعاجلة الإح�صائية الالزمة للبيانات با�ستخراج الأعداد والن�سب املئوية ،واملتو�سطات

احل�سابية ،واختبار ت ( ،)T-testوحتليل التباين الأحادي ،ومعامل الثبات �ألفا كرونباخ (Cronbach

 ،)alphaوذلك با�ستخدام احلا�سوب ،وبرنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ). (SPSS
عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها

فيما ي�أتي عر�ض للنتائج التي تو�صلت �إليها الباحثة ومناق�شتها:

�أوالً :نتائج ال�س�ؤال الأول

ن�ص ال�س�ؤال على :ما واقع التعليم الإلكرتوين يف جتربة جامعة القد�س املفتوحة  /منطقة

اخلليل التعليمية من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيها؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية كما يف

اجلدول رقم (.)2

اجلدول رقم ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع
التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية
املتو�سط االنحراف
واقع التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة
م
املعياري
احل�سابي
من وجهة نظر امل�شرفني الأكادمييني
0.74
وعي الإدارة ب�أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة للتعليم والتعلم عن 4.45
 13بعد
0.88
4.39
� 5إمكانية ا�ستخدام الإنرتنت من البيت
التعليم
يف
احلديثة
االت�صاالت
تكنولوجيا
ا�ستخدام
 14وعي امل�شرف الأكادميي ب�أهمية
0.84
4.31
والتعلم عن بعد
بوا�ساطة
التدري�س
أثناء
�
الطلبة
أ�سئلة
�
عن
إجابة
ل
ا
من
أكادميي
ل
ا
يتمكن امل�شرف
0.89
4.27
 11ال�صفوف االفرتا�ضية
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تابع اجلدول رقم ()2
املتو�سط
احل�سابي
4.19
3.99
3.99
3.89
3.78
3.75
3.70
3.70
3.58
3.54
3.28
3.92

االنحراف
املعياري
0.99
0.80
0.94
1.01
0.97
0.98
1.15
1.10
1.27
1.25
1.27
0.55

يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)2أن ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع التعليم الإلكرتوين

يف جامعة القد�س املفتوحة كانت عالية ،فقد بلغت الدرجة الكلية ( ،)3.92وكانت �أبرز

اال�ستجابات نحو ذلك «وعي الإدارة ب�أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا الإت�صاالت احلديثة للتعليم

والتعلم عن بعد» مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.45واتفقت النتيجة مع درا�سة حممد ( ،)2008وذلك

يعود �إىل طبيعة التعليم املفتوح عن بعد الذي يتطلب �أن يكون التعليم الإلكرتوين جزءا ً منه،

لكونه ّ
ميكن الطالب من ح�ضور املحا�رضات من مواقعهم �أينما كانوا� ،أو �إمكانية اال�ستفادة من
الت�سجيل ح�سب �أوقاتهم ،و�أي�ضا ً ي�ستطيع الطالب التفاعل مع م�رشفه يف �أي وقت �شاء من

خالل برنامج �إدارة التعلم (� ،)Moodleأو ال�صف االفرتا�ضي� ،أو البوابة الإلكرتونية للجامعة،

�أو الربيد الإلكرتوين ،ويعد ذلك مهما ً وخا�صة يف ظل الو�ضع ال�سيا�سي ال�صعب يف فل�سطني.
تالها «�إمكانية ا�ستخدام الإنرتنت من البيت» مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.39وميكن تف�سري ذلك

بحب ال�شباب للإنرتنت والتفاعل من خاللها ،و�سهولة احل�صول على خط �إنرتنت يف البيت
والعمل ،لأنه بات من ال�رضوريات لت�سيري الأعمال ،والدرا�سة ،والت�سلية..الخ ،وي�ستطيع الدار�س

عمل واجباته يف �أي وقت �شاء ،وخا�صة الذي يزاوج بني الدرا�سة والعمل .ثم “وعي امل�رشف

ب�أهمية ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة للتعليم والتعلم عن بعد” مبتو�سط ح�سابي
( ،)4.31وعود ذلك للتطور الهائل يف منظومة تكنولوجيا املعلومات ،والتعليم الإلكرتوين،
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واقع التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة
م
من وجهة نظر امل�شرفني الأكادمييني
 15ت�ساعدين الإنرتنت يف العثور على املعلومات املن�شودة بوقت ق�صري
 3تقتنع الإدارة العليا الرتبوية ب�أهمية التعلم الإلكرتوين
 6مدى توافر فني �صيانة للأجهزة الإلكرتونية
 9توجد خطط فعالة لتوظيف تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية
 12تتوافر مواقع تعليمية ت�ساعد امل�شرف الأكادميي يف �إمتام مهامه على �أكمل وجه
 4ترتفع املعدالت الرتاكمية للطلبة الذين يدر�سهم م�شرفون ميتلكون مهارات تقنية
حديثة
 10مدى توافر �أجهزة حا�سوب متطورة خا�صة بتكنولوجيا املعلومات داخل اجلامعة
 1تتوافق املناهج املقررة مع التطور ال�سريع للربامج الإلكرتونية
 2تتنا�سب املختربات مع نظام التعلم الإلكرتوين
 8مدى توافر جهاز حا�سوب �شخ�صي لكل م�شرف
 7تغطي عدد الأجهزة املتوافرة يف اجلامعة احتياجات الطلبة
الدرجة الكلية

369

370

مما جعل هناك اختالفا ً جذريا ً يف �أدوار امل�رشفني الرتبويني عن تلك الأدوار التي مار�سها املعلم
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و�ألفها وع�شقها �أفراد املجتمع ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة املنيع ( )2007الذي ذكر �أنه

ي�ساعد امل�رشف على االت�صال ب�شكل دائم مع امل�ستجدات التقنية واملعرفية .وتتفق �أي�ضا ً
مع درا�سة مياين ( .)2006وكانت �أقل املتو�سطات على التوايل“ :تتنا�سب املختربات مع نظام

التعلم الإلكرتوين مبتو�سط ( ، ”)3.58ثم “مدى توافر جهاز حا�سوب �شخ�صي لكل م�رشف”
مبتو�سط ( ،)3.54و�أخريا ً “تغطي عدد الأجهزة املتوافرة يف اجلامعة احتياجات الطلبة” مبتو�سط
( .)3.28ولعل ذلك يعود للإمكانات املتوا�ضعة لدى اجلامعة ،ب�سبب العجز املايل ال�سائد يف

�أغلب اجلامعات الفل�سطينية ،وتطبيق هذا النمط من التعليم يحتاج �إىل بنية حتتية هائلة

باهظة التكاليف ،ولكون اجلامعة تعتمد على امل�ساعدات اخلارجية لتطبيق بع�ض امل�شاريع
الهامة واحليوية كالتعليم الإلكرتوين وغريه ،ولعل وجود حا�سوب �شخ�صي لدى كل م�رشف

قلل من امل�صاريف املطلوبة .اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة حممد ( ،)2008التي تو�صلت
�إىل �أن �أبرز التحديات التي تواجه التعليم الإلكرتوين “قلة توافر التمويل الالزم لدعم التعليم
الإلكرتوين”.

ثانياً :نتائج ال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما التحديات التي تواجه التعليم الإلكرتوين يف جتربة جامعة

القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية من وجهة نظر امل�رشفني الأكادمييني فيها؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية كما يف

اجلدول رقم (.)3

اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية والإنحرافات املعيارية ال�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني
حول التحديات التي تواجه التعليم الإلكرتوين يف جتربة جامعة
القد�س املفتوحة  /منطقة اخلليل التعليمية
م

التحديات التي تواجه التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة

27

�ضعف احلوافز التي تقدم للم�شرف الرتبوي.
ي�ؤدي االختالف يف ثقافات الأجيال �إىل عمل فجوة معرفية فيما بني امل�شرف
والطالب
ارتفاع التكاليف املالية لتجهيز املختربات لتتنا�سب ونظام التعليم الإلكرتوين
غياب التعاون يف جمال تبادل املعلومات التكنولوجية بني اجلامعات الفل�سطينية
�ضعف احلوافز املالية للم�شرفني الأكادمييني العاملني بنظام التعليم الإلكرتوين

28
13
25
16

املتو�سط
احل�سابي
4.01

االنحراف
املعياري
1.07

3.93

1.19

3.86
3.86
3.80

1.21
1.01
1.21

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()3

29

ان�شغال الطلبة �أثناء عملية التعليم والتعلم بالدخول �إىل املواقع غري املطلوبة مما
ي�ؤدي �إىل الت�شتت
نق�ص الوعي عند الطلبة لأهمية ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت احلديثة يف التعلم
�صعوبة توفري الأموال الالزمة لتغطية النفقات الإ�ضافية لنظام التعليم الإلكرتوين
�ضعف مهارات االت�صال من خالل �شبكة الإنرتنت بني امل�شرفني والطلبة
�ضعف امل�ستوى التح�صيلي العام لدى الطلبة
تدين املهارة اخلا�صة بالتعامل مع الإنرتنت واحلا�سوب
ندرة الربجميات التعليمية اخلا�صة مبناهج املواد املطلوبة
افتقار مكتبة اجلامعة �إىل املراجع الإلكرتونية مثل (الدرا�سات والدوريات)
�ضعف م�ستوى اللغة الإجنليزية عند امل�شرف الأكادميي
�صعوبة توفر مربجمني على درجة عالية من الكفاءة لتحويل مناهج املواد املقررة �إىل
برجميات تعليمية
تدين جاهزية �شبكة االت�صال ال�سريع
تعوق كثافة املناهج الدرا�سية عملية التعليم الإلكرتونية
�ضياع املعلومات ب�سبب الفريو�سات وعدم توافر احلماية الكافية لدخولها جلهاز
احلا�سوب اخلا�ص بامل�شرف يف كثري من الأوقات
ازدحام الغرف ال�صفية بالطلبة تربك امل�شرف الأكادميي
�صعوبة العثور على املعلومات املن�شودة لأنها ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال يف عملية البحث
ندرة برامج التدريب اخلا�صة بطرق البحث عن املواقع املطلوبة
خ�شية كثري من امل�شرفني الأكادمييني من كون التعليم الإلكرتوين ي�سمح بتدري�س عدد
كبري جد َا من الطلبة يف جل�سة واحدة
بطء ال�سرعة ل�شبكة الإنرتنت مما ي�ؤدي �إىل �إ�ضاعة اجلهد والوقت
الدرجة الكلية

3.79

1.05

3.79
3.76
3.74
3.73
3.71
3.63
3.59
3.58

1.15
1.22
1.26
1.16
1.27
1.25
1.25
1.16

3.50

1.40

3.49
3.49

1.32
1.41

3.48

1.34

3.48
3.39
3.36

1.33
1.40
1.29

3.24

1.36

3.18
3.62

1.19
0.66

37
22
36
35
33
31
24
18
32
19
16
20
17
38
34
21
30

يت�ضح من جدول (� )3أن ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول عوائق التعليم الإلكرتوين

يف جامعة القد�س املفتوحة كانت متو�سطة ،حيث بلغت الدرجة الكلية ( ،)3.62وكانت �أبرز
الإ�ستجابات نحو ذلك “�ضعف احلوافز التي تقدم للم�رشف الرتبوي” مبتو�سط ح�سابي (،)4.01
ولعل ذلك يعود لكون امل�رشف يق�ضي ثالثة �أ�ضعاف الوقت الذي كان يق�ضيه يف التدري�س

يف ال�سابق ،دون �إعادة النظر يف العبء الأكادميي ،و�أ�صبح مطلوبا ً منه �أن ي�أخذ العديد من
الدورات ،و�أن يتقن التعامل مع بع�ض الربامج مثل� :إدارة التعلم ( )Moodleحتى ي�صمم

مقرره ،و�أ�صبح لزاما ً عليه التعامل مع ال�صف االفرتا�ضي الذي يحتاج لعمل �رشائح (Power
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م

التحديات التي تواجه التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س املفتوحة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري
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). ،Pointالخ ،ومع ذلك ال تعطي اجلامعة احلوافز املادية �أو املعنوية التي تتنا�سب وحجم حتدي

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

تطبيق التعليم الإلكرتوين يف بيئة غري مهيئة ،وحتتاج �إىل جهد غري عادي من قبل امل�رشفني
والعاملني يف اجلامعة .تالها “ي�ؤدي االختالف يف ثقافات الأجيال �إىل عمل فجوة معرفية فيما
بني امل�رشف والطالب” مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.93وميكن تف�سري ذلك ب�أن بع�ض الطالب لديه

معلومات تقنية� ،أو مهارة عالية ،يف ا�ستخدام الإنرتنت ،وبع�ض الربامج �أكرث من م�رشفه
الأكادميي الذي يتدرب ليتقن تقدمي م�ساقه ،ويحتاج �إىل الكثري من الدعم الفني والتقني،

ولكون املعلومات �أي�ضا ً �أ�صبحت متاحة للجميع وبوفرة ،ومل تعد حكرا ً على املعلم كال�سابق.

ثم “ارتفاع التكاليف املالية لتجهيز املختربات لتتنا�سب ونظام التعليم الإلكرتوين” مبتو�سط

ح�سابي ( ،)3.86وذلك لأن املختربات احلالية غري جمهزة لهذا الكم الهائل من الطالب وباهظة
الثمن ،لذلك �أ�صبح لزاما ً على كل م�رشف وطالب توفري جهاز حا�سوب ،وخط �إنرتنت �إذا �أراد

�أن يكمل تعليمه اجلامعي ،لأن التعليم الإلكرتوين �أ�صبح جزءا ً ال يتجز�أ من التعليم املفتوح

عن بعد ،وحتاول اجلامعة جاهدة احل�صول على الدعم لتجهيز املختربات والبنية التحتية
ح�سب املتاح وبالتدريج .ويتفق ذلك مع درا�سة احلجايا ( ،)2009التي �أ�شارت �إىل �أن البنية

التحتية للتعليم الإلكرتوين ما زالت متدنية .وح�صلت عبارة “غياب التعاون يف جمال تبادل
املعلومات التكنولوجية بني اجلامعات الفل�سطينية” على متو�سط ح�سابي ( ،)3.86ويعود
ذلك لكون جامعة القد�س املفتوحة رائدة يف تطبيق التعليم الإلكرتوين يف فل�سطني ،وباقي

اجلامعات النظامية يف طريقها �إىل التدريب والتجهيز .و�أخريا ً “�ضعف احلوافز املالية للم�رشفني
الأكادمييني العاملني بنظام التعليم الإلكرتوين” مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.80ن�ستطيع القول هنا

�إن املو�ضوع قيد التجربة ،والعديد من ال�صعوبات حتتاج �إىل وقت لدرا�ستها والعمل على
حلها ،واحلوافز املالية يف طريقها �إىل احلل ح�سب امليزانية املتاحة ،وعلى امل�رشفني الت�ضحية

لبع�ض الوقت يف �سبيل �إجناح املهمة كونها تخدم �أبناءهم الطلبة الذين يعي�شون ظروفا ً

�صعبة حتت االحتالل.

ثالثاً :نتائج ال�س�ؤال الثالث

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفيني

الأكادمييني يف جامعة القد�س املفتوحة  /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع التعليم
الإلكرتوين وحتدياته باختالف الربنامج؟

لفح�ص الفروق يف ا�ستجابات الأكادمييني ،مت ا�ستخراج نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي،

واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية كما يف اجلدولني رقم (.)5 ،4

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن ا�ستجابات الأكادمييني حول واقع التعليم الإلكرتوين يف جامعة

القد�س املفتوحة ح�سب الربنامج الدرا�سي كانت �أعالها لدى م�رشيف برنامج التكنولوجيا
مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.18يف حني كانت �أدناها مل�رشيف برنامج الرتبية مبتو�سط ح�سابي (،)3.79
وهي نتيجة طبيعية جلاهزية م�رشيف احلا�سوب من حيث الربامج ،واملعلومات التقنية..الخ،

بينما امل�رشف يف برنامج الرتبية يحتاج �إىل جهود جبارة يف تطبيق الربامج ،وت�صميم املقررات،

واتفقت هذه النتيجة نوعا ً ما مع درا�سة مياين ( )2006التي تو�صلت �إىل �أن �ضعف �إعداد
وتطوير مهارات هيئة التدري�س يف جمال ا�ستخدام التقنية احلديثة والتعليم الإلكرتوين
ي�ؤثر على تطبيقه بفاعلية� .أما التحديات فقد كانت �أعالها لدى م�رشيف الزراعة مبتو�سط

ح�سابي( ،)3.95يف حني كانت �أدناها مل�رشيف برنامج التكنولوجيا مبتو�سط ح�سابي (،)3.24
وذلك لقلة معلومات م�رشيف الزراعة يف احلا�سوب ،والإنرتنت ،والتقنيات ب�شكل عام .وملعرفة

م�صدر الفروق مت ا�ستخراج نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي كما يف اجلدول رقم (.)5

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق يف ا�ستجابات امل�رشفني
الأكادمييني نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س
املفتوحة /منطقة اخلليل ح�سب الربنامج الدرا�سي
املتو�سط احل�سابي الإنحراف املعياري
العدد
الربنامج الدرا�سي
املجال
0.47
4.18
18
التكنولوجيا
0.57
3.97
11
الإدارة
0.57
3.79
15
التنمية االجتماعية
واقع التعليم الإلكرتوين
0.47
4.13
2
الزراعة
0.55
3.79
33
الرتبية
0.55
3.91
79
املجموع
0.73
3.24
18
التكنولوجيا
0.57
3.73
11
الإدارة
0.37
3.85
15
التنمية االجتماعية
حتديات التعليم
الإلكرتوين
0.25
3.95
2
الزراعة
0.72
3.67
33
الرتبية
0.67
3.62
79
املجموع
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اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي للفروق يف ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني
نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س املفتوحة/
منطقة اخلليل التعليمية ح�سب الربنامج الدرا�سي
جمموع درجات متو�سط قيمة ف م�ستوى الداللة
م�صدر التباين
الإح�صائية
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة
0.544
4
2.176
بني املجموعات
واقع التعليم
0.120
1.899 0.286
74
داخل املجموعات 21.196
الإلكرتوين
78
23.372
املجموع
0.947
4
3.787
بني املجموعات
حتديات التعليم
0.70
2.266 0.418
74
داخل املجموعات 30.919
الإلكرتوين
78
34.706
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)5أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05=α

بني ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س

املفتوحة ح�سب الربنامج الدرا�سي ،حيث كانت الداللة الإح�صائية ( )0.05<αوهي غري دالة
�إح�صائياً .وميكن تف�سري ذلك لكون جميع امل�رشفني الرتبويني يف كافة التخ�ص�صات يقع على
كاهلهم �إجناح التجربة ،وعليهم بذل اجلهود اجلبارة للتدرب ،وتدريب الطالب ،على ا�ستخدام

برنامج �إدارة التعلم ( ،)Moodleو�أ�صبح لزاما ً عليه التعامل مع ال�صف االفرتا�ضي ،الذي
يحتاج لعمل �رشائح ).)Power Point

رابعاً :نتائج ال�س�ؤال الرابع

ن�ص هذا ال�س�ؤال :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفيني الأكادمييني

يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته
باختالف �سنوات اخلربة؟

لفح�ص الفروق يف ا�ستجابات الأكادمييني ،مت ا�ستخراج نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي،

واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،كما يف اجلدولني رقم (.)7 ،6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق يف ا�ستجابات امل�رشفني
الأكادمييني نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س
املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية ح�سب �سنوات اخلربة
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
العدد
�سنوات اخلربة
املجاالت
0.50
4.00
19
�أقل من � 3سنوات
واقع التعليم الإلكرتوين
0.63
3.73
15
من� 5-3سنوات
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واقع التعليم الإلكرتوين

حتديات التعليم الإلكرتوين

االنحراف املعياري
0.64
0.49
0.55
0.86
0.57
0.67
0.59
0.66

يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)6أن ا�ستجابات الأكادمييني حول واقع التعليم الإلكرتوين يف

منطقة اخلليل التعليمية ح�سب �سنوات اخلربة كانت �أعالها لدى امل�رشفني الذين �سنوات

خربتهم �أقل من (� 3سنوات) مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.00يف حني كانت �أقلها لدى امل�رشفني الذين

�سنوات خربتهم من � 5-3سنوات (� ،)3.73أما التحديات فقد كانت �أعالها لدى امل�رشفني الذين
�سنوات خربتهم من ( )5-3مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.76وكانت �أدناها لدى امل�رشفني الذين �سنوات

خربتهم �أقل من (� 3سنوات) مبتو�سط ح�سابي ( ،)3.65وملعرفة م�صدر الفروق مت ا�ستخراج

نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي كما من اجلدول رقم (.)7

اجلدول رقم ()7
نتائج �إختبار حتليل التباين الأحادي للفروق يف ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني
نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س املفتوحة/
منطقة اخلليل التعليمية ح�سب �سنوات اخلربة
م�صدر التباين جمموع درجات متو�سط قيمة ف م�ستوى الداللة
املجال
الإح�صائية
املربعات احلرية املربعات املح�سوبة
0.236
3
0.707
بني املجموعات
0.508
0.782 0.301
76
واقع التعليم الإلكرتوين داخل املجموعات 22.901
79
23.608
املجموع
0.139
3
0.418
بني املجموعات
حتديات التعليم
0.820
0.308 0.453
76
داخل املجموعات 34.399
الإلكرتوين
79
34.817
املجموع
يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)7أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05=α

بني ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س

املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية ح�سب �سنوات اخلربة ،حيث كانت الداللة الإح�صائية

( )0.05<αوهي غري دالة �إح�صائياً .ولعل ذلك يعود لكون التجربة عبارة عن حت ٍد للجميع
بواقعها وحتدياتها ،وعلى كل من ميتلك اخلربة �أن ي�ساعد من ال ميتلك وبهذا التفاعل يتم
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املجاالت

تابع اجلدول رقم ()6
املتو�سط احل�سابي
العدد
�سنوات اخلربة
3.99
14
� 10-5سنوات
3.93
32
�أكرث من � 10سنوات
3.92
80
املجموع
3.65
19
�أقل من � 3سنوات
3.76
15
� 5-3سنوات
3.59
14
� 10-5سنوات
3.56
32
�أكرث من � 10سنوات
3.62
80
املجموع
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اجلديد ،والعمل على االلتزام بالدورات املطروحة كافَّة من مثل ت�صميم املقررات ،وا�ستخدام

ال�صفوف االفرتا�ضية ،وا�ستخدام برنامج �إدارة املقررات �إلخ ،واختلفت هذه النتيجة مع درا�سة

حممد ،وقراعني ،والق�ضاة ( ،)2004التي تو�صلت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا ً تعزى ل�سنوات

اخلربة ،ل�صالح اخلربة املتو�سطة.

خام�ساً :نتائج ال�س�ؤال اخلام�س

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفني الأكادمييني

يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته

باختالف مهارة امل�رشف يف ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية؟

لفح�ص الفروق يف ا�ستجابات الأكادمييني ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات

املعيارية ،ونتائج اختبار ت ،كما يف اجلدول رقم (:)8

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ونتائج اختبار ت ،للفروق يف ا�ستجابات
امل�رشفني الأكادمييني نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س
املفتوحة /منطقة اخلليل ح�سب مهارات ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية
املجال
واقع التعليم
الإلكرتوين
حتديات التعليم
الإلكرتوين

مهارات ا�ستخدام
ال�صفوف االفرتا�ضية
عالية
متو�سطة
عالية
متو�سطة

العدد
39
41
39
41

املتو�سط
احل�سابي
4.05
3.79
3.44
3.80

االنحراف
املعياري
0.51
0.55
0.84.
0.36

درجات
احلرية
38
40
38
40

قيمة ت

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

2.232

0.028

2.509-

0.015

يت�ضح من اجلدول رقم (� )8أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05=α

بني ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س
املفتوحة ح�سب مهارات ا�ستخدام ال�صفوف االفرتا�ضية ،حيث كانت الداللة الإح�صائية

( )0.05<αوهي دالة �إح�صائياً ،حيث كانت الفروق ل�صالح املهارة العالية يف جمال واقع

التعليم الإلكرتوين ،بينما كانت متو�سطة يف حتديات التعليم الإلكرتوين ،وهذه النتيجة
تدل على �أن امل�رشفني الأكادمييني �سواء .فالتحدي اجلديد كبري ويتطلب ا�ستخدام ال�صفوف

االفرتا�ضية ،ويحتاج �إىل التدرب على ا�ستخدامها ،وحت�ضري املواد العلمية من خالل برنامج
( .)Power Pointويحتاج �إىل عدد �ساعات م�ضاعفة لإجناز �أية مهمة من خالل ال�صف

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
االفرتا�ضي ،ويحتاج �إىل تنمية مهنية خا�صة يف معرفة اللغة الإجنليزية ،وا�ستخدام احلا�سوب
خل�صت �إىل �رضورة العمل على تدريب �أع�ضاء وحدة تطوير �أداء هيئة التدري�س على طرق

التدري�س الأكادميية احلديثة ،وتطوير املهارات ال�شخ�صية والفنية لأع�ضاء هيئة التدري�س.

�ساد�ساً :نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير امل�رشفني الأكادمييني

يف جامعة القد�س املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته

باختالف طبيعة عمل امل�رشف يف اجلامعة؟

لفح�ص الفروق يف ا�ستجابات الأكادمييني ،مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات

املعيارية ،ونتائج اختبار ت ،كما يف اجلدول رقم (.)9

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،ونتائج اختبار ت للفروق يف ا�ستجابات
امل�رشفني الأكادمييني نحو واقع التعليم الإلكرتوين وحتدياته يف جامعة القد�س
املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية ح�سب طبيعة عمل امل�رشف الأكادميي
طبيعة العمل العدد املتو�سط االنحراف درجات قيمة ت م�ستوى الداللة
املجال
الإح�صائية
احل�سابي املعياري احلرية
60
0.57
3.95
61
متفرغ
واقع التعليم
0.489
0.696
الإلكرتوين
16
0.48
3.84
17
غري متفرغ
60
0.70
3.56
61
متفرغ
حتديات التعليم
0.102
1.654الإلكرتوين
16
0.48
3.86
17
غري متفرغ
يت�ضح من اجلدول رقم (� ،)9أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند امل�ستوى ()0.05=α

يف ا�ستجابات امل�رشفني الأكادمييني حول واقع وحتديات التعليم الإلكرتوين يف جامعة القد�س

املفتوحة /منطقة اخلليل التعليمية ح�سب طبيعة العمل ،حيث كانت الداللة الإح�صائية
( )0.05<αوهي غري دالة �إح�صائياً .وذلك لأن التحول �إىل التعليم الإلكرتوين �ضمن خطة
�شملت جميع موظفي اجلامعة على الإطالق (متفرغني ،وغري متفرغني) ،بالرغم من اعرتا�ض

الكثريين وخا�صة ممن ال يجيدون ا�ستخدام برامج احلا�سوب املختلفة ،مما ي�ستدعي االهتمام

بتوفريالتدريب الكايف للم�رشفني �سواءا �أكانوا متفرغني �أم غري متقرغني ،وهذا ما تو�صلت �إليه

درا�سة برانت �أي�ضا ً (.)Brandt, 1997
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وبع�ض الربامج ب�شكل جيد .اتفقت هذه النتيجة مع درا�سة كنت ( )Kent, 2004التي
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تو�صيات الدرا�سة
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خرجت الدرا�سة بعدد من التو�صيات منها:

 -1االهتمام بتوفري البنية التحتيَّه ،من خمتربات ،و�أجهزة حا�سوب ،وخطوط ات�صال ،والدعم

الفني�..إلخ يف منطقة اخلليل التعليمية مبا يتنا�سب وحجم التطور.

 -2االهتمام باحلوافز املادية واملعنوية للم�رشف الأكادميي مقابل اجلهود الكبرية التي يبذلها

لن�رش ثقافة التعليم الإلكرتوين.

� -3إجراء املزيد من الدرا�سات حول التعلم الإلكرتوين من وجهة نظر الدار�سني.
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